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ІСТОРІЯ

Н. А. Атыгаев

КАЗАХСКОЕ ХАНСТВО И СОСЕДИ:
ИЗ ИСТОРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Казахское ханство, существовавшее на территории современного Казахстана в 
XV – начале XVIII века, играло заметную роль не только в Центральной Азии, 

но и на всем степном евразийском пространстве и вступало в дипломатические 
контакты со своими соседями. Изучение различных аспектов истории Казахского 
ханства является важной научной задачей, позволяющей решить множество проблем, 
связанных с историей степной государственности, постмонгольских государств, 
взаимовлияниями государств и народов Евразии. Цель данной работы – рассмотре-
ние дипломатических связей Казахского ханства с соседними государствами и на-
родами. Новизной нашего исследования является сама постановка вопроса об 
общей схеме видения истории Казахского ханства, а не анализ отдельных проблем. 
Нужды современных гуманитарных исследований требуют от нас обобщающей ра-
боты по этому вопросу. 

Нужно сказать, что до сих пор не существует обобщающих работ по истории 
развития дипломатических отношений Казахского ханства с другими государства-
ми. Взаимоотношениям Казахского ханства с Московским государством (Россий-
ской имерией) посвящено исследование В. Басина [Басин 1971]. Взаимоотношениям 
Казахстана с узбеками, могулами, ойратами посвящены труды М. Абусеитовой и 
В. Моисеева, а также наша книга [Абусеитова 1985; 1998; Моисеев 1991; Атыгаев 
2015]. Г. Камбарбекова и К. Кари исследовали взаимоотношения казахов с Сефеви-
дами [Қамбарбекова 2012; Қари 2006]. А. Исин изучал отношения казахов с Осма-
нами [Исин 1999].

Сегодня можно с определенностью сказать, что Казахское ханство было суве-
ренным государством и выступало на международно-правовом поле как признан-
ный другими государствами субъект. Этот тезис подтверждается материалами 
позднесредневековых исторических письменных источников, в которых содержатся 
сведения о его отношениях с рядом государств позднесредневековой Евразии. 

Прежде всего, имеются архивные данные о дипломатических контактах Казах-
ского ханства со своими западными соседями. В частности, мы можем говорить, 
что в XVI–XVIII веках в сфере международных отношений Казахского ханства на-
ходилось Московское (Русское) государство. К сожалению, до наших дней не дошли 
самые ранние документы о казахско-русских отношениях, однако об их существо-
вании свидетельствуют описи русских архивов. Так, например, в описи Царского 
архива XVI века имеется запись: “Ящик 38-й. А в нем книги и списки казатцкие 
при Касым царе и тюменские при Иваке царе” [Акты... 1836, 339; Описи царского 
архива... 1960, 23; Басин 1971, 78]. В описи архива Посольского приказа 1614 года 
указано, что в одной из связок находились “тетрати Шемахейские, // и Сибирские и 
Казацкие Орды, старые и розных годов…” [Описи царского архива... 1960, 107].

Сохранились архивные документы, указывающие на существование дипломати-
ческих взаимоотношений между Казахским ханством и Московским государством 
во второй половине XVI века. Так, например, в 1578 г. в своей грамоте ногайский 
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мирза Урус (Орыс) упрекал русского царя Ивана IV Васильевича Грозного: “А ты, с 
таким Акназаром царем в дружбе будучи, на всякой год послы деи посылаешь з бо-
харским царевым послом и с Азимовым царевым послом” [История Казахстана в 
русских источниках 2005а, 170]. В ответ на это Иван IV писал: “А в прежних летех, 
как нагайские мирзы от нашего жалованья поотстали были и сложась с крымским 
царем воевать приходили на нашю землю, а в то время Акназар царь присылал к 
нам своих послов. И мы однова послали были своих служилых татар к Акназару 
царю казацкому” [История Казахстана в русских источниках 2005а, 171]. Подтверж-
дая существование данных контактов, казахи говорили ногайцам: “…де царь наш 
Акакназар с царем и великим князем в миру…” [История Казахстана в русских ис-
точниках 2005а, 156].

Имеются также архивные документы, свидетельствующие о казахско-русских 
дипломатических отношениях в период правления Тауекель-хана и Фeдора I в кон-
це XVI века, Тауке-хана и Петра I в конце XVII века. Эти материалы показывают, 
что развитие этих отношений инициировалось правителями обоих государств. Так, 
например, в одном русском документе (грамоте) за 1595 год говорится: “По госуда-
реву цареву и великого князя Федора Ивановича всеа Русии указу бояре приговори-
ли переводчику Вельямину Степанову дать государева царева и великого князя 
Федора Ивановича всеа Русии жалованья для государева дела и для службы по-
слать в Казатцкую Орду на два года...” [История Казахстана в русских источниках 
2005а, 196]. Об этом же свидетельствуют и документы конца XVII – начала XVIII ве-
ка. В статейном списке пребывания Ф. Скибина и М. Трошина в Казахском ханстве 
(1694–1696 гг.) имеется следующее сообщение: “...И мы ему, Тевки хану, говорили 
чрез толмач, что по указу великих государей наших, их царского пресветлого вели-
чества, присланы мы из Тобольска к нему, Тевки хану, в послах с выговором” 
[История Казахстана в русских источниках 2005а, 412]. В другом документе сооб-
щается: “1716 октября 14 дня, по указу великого государя и по приказу губернатора 
Сибири князя Матвея Петровича Гагарина тобольскому сыну боярскому Миките 
Белоусову с товарыщем ехать из Тобольска Казачьи орды ко владельцу Хаип-
хану...” [История Казахстана в русских источниках 2005б, 275].

Заинтересованность в установлении дружественных отношений проявляли и ка-
захские правители. В 1716 году посланники казахского хана Каипа, сына Тауке, го-
ворили служилым татарам сибирского губернатора следующее: “…он, Хаип-хан, с 
царским величеством желает быть в вечном миру…” [История Казахстана в рус-
ских источниках 2005б, 274]. 

Основной целью дипломатических контактов правителей Казахского ханства с 
Московским государством было установление и развитие добрососедских отноше-
ний. Это очень хорошо отразил Тауке-хан в своем письме к царю Ивану V Алексее-
вичу от 1692 года. Он пишет: “После дедов и отцов наших ваших государств люди 
к нам приезжали, а наши – к вам, и всяко бы доброе дело промеж нами по-прежнему 
совершалось многия лета, дороги залегли, чтоб ныне очистились и промеж нами 
ваши и наши убогие люди ездили и полнились, а нам бы была добрая слава” 
[Эпистолярное наследие... 2014, 84]. Однако перед дипломатическими миссиями 
ставились и более конкретные, практические задачи, в основном направленные на 
развитие торговли или создание военного союза. Так, по-видимому, основной зада-
чей посольств, отправленных Хакк-Назар-ханом в Москву во второй половине 
XVI века, как видно из вышеприведенных сведений, было получение поддержки 
Московского государства или хотя бы гарантии его нейтралитета в борьбе Казах-
ского ханства с Ногайской Ордой. А задачами казахского посольства 1595 года 
были освобождение из русского плена племянника Тауекель-хана Ораз-Мухаммед-
султана и получение у московских правителей огнестрельного оружия (“огненного 
боя”) [История Казахстана в русских источниках 2005а, 192]1. Относительно целей 
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контактов с казахским правителем Саурана Аблай-ханом тобольский воевода И. Ку-
ракин писал в 1616 году следующее: “А с савранским бы Казацкие Орды с царем 
Аблаханом о торговле и о колмакех ссылатись... послать к царю тотчас и вперед бы 
к нему о торговле и о калмакех от себя писать, чтоб он радел и добра хотел тебе, ве-
ликому государю, торговых людей со всякими товары к нам в Тоболеск и в ыные 
сибирские городы отпускал. А твоих государевых торговых людей к себе и в ыные 
городы, которые под ним, пущал и назад отпускал безо всякого задержанья, и обид 
им никаких в своих городех чинити не велел, и ото всего их оберегал А на колмац-
ких бы людей стояти ему с твоими государевыми людьми заодно, чтоб им на твоей 
государеве земле кочевать и обид твоим государевым и его людем чинить не дава-
ти” [История Казахстана в русских источниках 2005а, 262–263]. 

Факт существования дипломатических связей Казахского ханства и Московского 
государства очень важен. Он свидетельствует о том, что правители последнего рас-
сматривали казахских ханов как равных партнеров [Атыгаев 2015, 108–112]. Из-
вестно, что царский двор и посольская служба очень строго следили за уровнем 
дипломатических переговоров. Так, например, в 1532 году ими было отказано в 
установлении равноправных дипломатических отношений послам (возможно, са-
мозваным) Захир ад-Дина Бабура, основателя империи Великих Моголов в Индии. 
Отказ был мотивирован тем, что “неведомо, как он (Захир ад-Дин Бабур. – Н. А.) 
на Индейском государстве, государь ли урядник, и великому бы государю в том 
низости не было, будет он тоя земли урядник…” [ПСРЛ 1965, 65–66]. 

Современный российский исследователь, специалист по истории средневеково-
го права Р. Ю. Почекаев отмечает, что грамоты (шертные грамоты – шарт-нама), 
которыми обменивались в XVI–XVII веках правители Казахского ханства и Мо-
сковского государства, имели статус актов международно-правового характера, 
которые заключались между самостоятельными субъектами права, обладавшими 
свободой волеизъявления [Почекаев 2014, 6]. 

Казахское ханство имело дипломатические отношения и с другими государства-
ми. В русских архивных документах содержатся сведения, позволяющие нам гово-
рить о существовании дипломатических взаимоотношений казахских правителей с 
Крымским ханством. Летом 1523 года крымский правитель Саадет-Гирей писал ве-
ликому московскому князю Василию III Ивановичу: “И как салтан Сюлеман шаг – 
таков у меня брат есть. Также и асстороканской Усеин царь то мне брат же. А и в 
Казани Саип Гирей царь и то мне родной брат. И с ыную сторону казатцкой царь то 
мне брат же …” [История Казахстана в русских источниках 2005а, 64]. Поход казах-
ских войск под руководством Хакк-Назара в 1569 году на ногайцев и Астрахань 
русский посол в Ногайской Орде С. Мальцев рассматривал как кампанию, согласо-
ванную казахами с крымским ханом. В своей грамоте в Москву он писал: “Казат-
цкие Орды Акназар царь да Шигай царевич да Челым царевич со многими царевичи 
по крымского царя думе безвестно на нас пришел” [История Казахстана в русских 
источниках 2005а, 151–152]. Чтобы внести в казахско-крымские отношения разлад, 
ногайский мирза Тинехмат (Дин-Ахмед) писал крымскому хану, что Хакк-Назар 
(Акназар, Окназар) намерен после захвата Ногайской Орды напасть и на Крым – 
“Да хочет деи и на Крым приходити” [История Казахстана в русских источниках 
2005а, 166].

Сохранились также исторические материалы, дающие возможность предполо-
жить о существовании взаимоотношений между Казахским ханством и Османской 
империей. По мнению А. И. Исина, первые известия о казахах и Казахском ханстве 
стали поступать в Стамбул еще в 20-е годы XVI века в связи с началом борьбы за 
Казань [Исин 1999, 31]. Летом 1551 года русский посол в Ногайской Орде П. Турге-
нев, сообщая в Москву о приезде к ногаям посла из Османской империи, приводил 
в своей грамоте текст послания турецкого султана, которым тогда был Сулейман 
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Великолепный. Пытаясь создать против Московского государства коалицию му-
сульманских государств и оказать поддержку Казани, турецкий правитель писал 
ногайскому мирзе Исмаилу: “А Казань дей как ныне воюет. А ведь дей наша ж вера 
бусурманская. И мы дей смолились все бусурмане, и станем от нево боронитца за 
один. Ведь дей ведаете, что ныне на Крыме мой посажен царь, как ему велю, так 
делает. Из Астрахани присылали жо ко мне Царя просит. И яз часа того посылаю 
Царя на Астрахан… Да и козаки ко мне присылали же Царя просит. И яз ись Крыма 
однолично Царя посылаю” [Продолжение древней российской вивлиофики 1793, 
266–267]. Несколько иначе последний отрывок документа передан российским 
историком XIX в. Г. Перетятковичем. У исследователя он выглядит так: “…Киргиз-
кайсаки также просят у меня царя, и я намерен им послать его из Крыму” [Перетят-
кович 1877, 96–97]. Несмотря на вольность передачи сведений (создается ложное 
представление, что термин “киргиз-кайсак” существовал уже в середине XVI в.), 
очевидно, он был совершенно прав, когда под упоминаемыми в документе “козака-
ми” видел казахов. В русских архивных документах этого периода казахи часто фи-
гурируют как “казаки” [История Казахстана в русских источниках 2005а, 404, 405]. 
То, что здесь речь идет не о русских казаках-христианах, видно из слов турецкого 
султана: “И мы дей смолились все бусурмане…” Османский правитель вряд ли мог 
влиять на процесс интронизации в Казахском ханстве, по-видимому, он хотел про-
демонстрировать перед русскими свое могущество. 

Принимая в конце XVII века в Туркестане русских послов Ф. Скибина и М. Тро-
шина, Тауке-хан говорил: “Турской де салтан или кизылбашской шах чем его, Тев-
ки хана, выше? Таковы ж, что и он” [История Казахстана в русских источниках 
2005а, 413]. Эти слова указывают на то, что ему поступала информация об Осман-
ской империи и Сефевидском государстве, возможно, она была получена от соб-
ственных послов.

Имеется информация о дипломатических отношениях Казахского ханства также 
с Сефевидским (Кызылбашским) государством, которое существовало в период 
между 1501 и 1722 гг. на территории Ирана и Южного Кавказа. Из русских архив-
ным документов известно, что в 1594 году Кул-Мухаммед, посол Тауекель-хана в 
Московском государстве, получил известие о прибытии в Москву послов Сефевида 
шаха Аббаса I. Казахский посол предпринял активные попытки установить контакт 
с сефевидскими послами. Свою цель Кул-Мухаммед объяснял довольно ясно: 
“...нам с кизылбаским сослатца и стоять бы с кизылбаским на бухарсково” [Ка-
захско-русские отношения... 1961, 4; История Казахстана в русских источниках 
2005а, 193]. Ему удалось встретиться с послами шаха Аббаса I. Встреча была вы-
годна и для сефевидских послов. Заключив в 1590 году очень тяжелый для государ-
ства мирный договор с Османской империей, Аббас-шах I искал себе союзников в 
предстоящей войне. В результате этого в казахскую степь вместе с Кул-Мухаммедом 
и русскими послами отправился “шахов человек Дервиш-Магмет”. Также и Кул-
Мухаммед послал своего доверенного человека к сефевидскому шаху.

Результаты этих переговоров не попали на страницы исторических документов, 
и мы не знаем, чем они завершились. Известно, что Дервиш-Мухаммед (Дервиш-
Магмет, Дервиш-Мамет) встретился с Тауекель-ханом. Сефевидский посол пла-
нировал вернуться на родину через территорию Казахского ханства, однако не по-
лучил на это разрешения казахского хана. В конце концов, он вынужден был 
возвращаться в Москву [Казахское-русские отношения... 1961, 3–14; История Ка-
захстана в русских источниках 2005а, 209]. 

В связи с этим нужно отметить немаловажный, на наш взгляд, факт. Военные по-
ходы правителей Казахского ханства и правителей Сефевидского государства против 
Шибанидов совпадали по времени. В тот самый момент, когда Тауекель-хан пред-
принял поход и попытался установить свою власть в Мавераннахре, аналогичную 
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кампанию против Шибанидов развернул в Хорасане Аббас-шах І. В 1598–1599 годы, 
когда казахские правители включили в состав Казахского ханства города Туркеста-
на, а также Ташкент и Фергану [Абусеитова 1985, 83–90; 1998, 110], Сефевиды 
установили свою власть почти над всеми городами Хорасана – Нишапуром, Меш-
хедом, Гератом и Мервом [Рахмани 1960, 63; История Ирана 1977, 181; История 
Узбекистана 1993, 56]. Возможно, их действия были между собой согласованы.

Имеются данные о дипломатических отношениях Казахского ханства и Сефе-
видского государства во второй половине XVII века. В рукописных фондах библио-
тек Ирана выявлены рукописи, в которых содержатся тексты нескольких писем 
сефевидских шахов к казахскому правителю Тауке-хану (в тексте Таваккул), сыну 
Жангир-хана. Направленное в 1072 году хиджры (1661–62 годы н. л.) Аббас-ша-
хом II письмо к Тауке-хану было выявлено востоковедом К. Кари. Он перевел его 
на казахский язык и опубликовал в журнале “Жұлдыз” [Қари 2006, 180–182]. 
Имеются еще несколько таких писем. Они, как указывает известный иранский ис-
следователь Ирадж Афшар, датируются 1101 г. х. (1689–90 годы н. л.), 1104 г. х. 
(1692–93 годы н. л.), 1105 г. х. (1693–94 годы н. л.). В них, кроме Тауке-хана, упо-
минаются имена Турсун-хана, Фулад-султана (Болат-султана) [Қамбарбекова 2012, 
34], которые, согласно русским источникам, были сыновьями Тауке-хана [История 
Казахстана в русских источниках 2005а, 404]. Иранист, к. ф. н. Г. А. Камбарбекова 
обращает внимание на сведения Мухаммед Тахира Казвини, который в своем со-
чинении Аббас-наме писал о прибытии в Исфахан из Туркестанского вилайета ка-
захского посла к Аббас-шаху II. Послу был оказан соответствующий прием, с 
достойными подарками он был отправлен на родину. По мнению исследователя, 
это были послы казахского хана Жангира и его сына Тауке [Қамбарбекова 2012, 10]. 
Данные материалы свидетельствуют о существовании долговременных контактов 
(с 60-х гг. по 90-е гг. XVII в.) Тауке-хана с такими сефевидскими правителями, как 
Аббас-шах II (1641–1666), Сефи II Сулейман (1666–1694) и, возможно, Султан Ху-
сейн (1694–1722).

В последние годы выявлены исторические материалы, позволяющие предполо-
жить существование дипломатических контактов Казахского ханства и империи 
Великих Моголов в Индии. Не так давно в одной из индийских библиотек Г. А. Кам-
барбековой обнаружено интересное письмо, которое, по ее мнению, было направ-
лено около 1717–1718 годов кокандским правителем Абдурахим-ханом казахскому 
хану Тауке [Қамбарбекова 2012]. По нашему мнению, данная атрибуция отправите-
ля и адресата письма не точна. Во-первых, Тауке и Абдурахим правили в разное 
время. Из сообщения Тойгунура Култабаева известно, что Тауке-хана в сентябре 
1715 года не было уже в живых [История Казахстана в русских источниках 2005б, 
269], а Абдурахим начал править в Коканде только в 1722 году [История Узбекиста-
на 1993, 236]. Во-вторых, правители Коканда, выходцы из узбекского племени минг, 
до конца XVIII века не носили титул “хан”, который могли носить только чингизи-
ды. Первым кокандским ханом стал сын Нарбута-бия (Нарбута-бек) Алим-бий 
(Алим-бек), правивиший в 1798–1809 гг. Для легитимизации этого была придумана 
специальная легенда [Бейсембиев 1987, 11, 14]. В-третьих, в некоторых источниках 
правивший в Казахском ханстве в конце XVI века Тауекель (توکل) Шигайулы фигу-
рирует как Тауке (تاوکه), а Тауке Жангирулы, правивший в ханстве в конце XVII – 
в начале XVIII века, называется Тауекель-ханом. Например, в сочинении Тарих 
Шах-Махмуда Чураса Тауекель-хан Шигайулы назван Тауке [Шах-Махмуд 1976, 
176]. В одном из документов русского архива сохранился оттиск печати Тауке Жан-
гирулы. В нем его полное имя передано как Тауекель-Мухаммед-батыр-хан (“Тава-
кул Маамет Баатур хан”) [История Казахстана в русских источниках 2005а, 401]. 
Также в письме Сефевида Аббас-шаха II, написанном в 1072 г. х. (1661–62), Тауке-
хан назван “Таваккул-хан, сын Джахангир-хана” [Қари 2006, 180–182]. Вероятно, 
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обоих звали Тауекель (от араб. Таваккул), не случайно казахский ученый Ч. Ч. Ва-
лиханов назвал Ораз-Мухаммед-султана, племянника Тауекеля, племянником “кир-
гизского и калмыцкого хана Тауке” [Валиханов 1985, 164].

Под именем Абдурахим-хан в конце XVI века в Индии был известен сын Байрам-
хана Туркмена. Он занимал высокую должность при правителе империи Великих 
Моголов Акбаре Великом, в 1583 году за подавление мятежа в Гуджаратте был удо-
стоин титула “хан” [Айдогдыев 2000]. 

Поэтому мы предполагаем, что данное письмо было направлено в конце XVI ве-
ка Тауекель-хану этим Абдурахим-ханом. В этом случае объясняется обнаружение 
письма именно в фонде библиотеки Индии. 

По сообщению Г. А. Камбарбековой, ею в Индии обнаружено еще одно письмо, 
адресованное Тауке-хану в 1715–1716 гг. Исследователь предполагает, что это от-
ветное письмо Бабурида Джахандара на письмо Тауке-хана [Қамбарбекова 2015, 
7 б.]. В таком случае данное письмо исследователем не точно датировано. Извест-
но, что сын Бахадур-шаха I Султан Муиз ад-Дин Мухаммад-мирза, коронованный 
как Джахандар-шах, был провозглашен правителем империи Великих Моголов в 
феврале 1712 года. В феврале 1713 года он уже был убит [Джахандар Шах]. Поэто-
му время написания данного письма следует датировать 1712–1713 годами.

Целью дипломатических контактов Казахского ханства и империи Великих Мо-
голов, вероятно, было согласование действий против общего врага – узбекских пра-
вителей Средней Азии.

На востоке казахские ханы установили дипломатические связи с правителями 
Китая. Так, синолог Н. Кенжеахмет из Боннского университета указывает, что в ис-
точнике Мин Шилу имеются данные о посольствах Керей-хана и Абу Саида 
(Жанибек-хана) в Минский Китай в XV веке. Приходили, по его материалам, послы 
из Казахского ханства в Китай вплоть до 1537 г. [Кенжеахмет 2015, 104–113]. Хотя 
эти сведения требуют дополнительного исследования, вероятность существования 
казахско-китайских взаимоотношений в XV–XVII веках очень высока. Так, отече-
ственный специалист-синолог Б. Еженханулы обращает внимание на известие ки-
тайского источника Шуюй чжоу зи лу о том, что в 1532 году в Минский Китай 
прибыл из страны Эцзиче некий Кожа Пиле. При опросе Кожа Пиле сказал, что эта 
местность, где жил Касым-хан, находится в горах севернее Самарканда. По его сло-
вом, ранее из этой страны Эцзиче к правителю Китая приходил посол по имени 
Турсын. Б. Еженханулы китайский термин “Эцзиче” реконстрирует как “Узбек”, из 
чего высказывается предположение о взаимоотношениях Минского Китая с узбека-
ми, частью которых были и казахи2. 

Многочисленные документы о посольствах казахских правителей в XVIII веке в 
Цинский Китай и некоторые созданные в то время художественные изображения 
приема этих посольств опубликованы в сборнике “Қазақстан тарихы туралы қытай 
деректемелері” [Қазақстан тарихы туралы қытай деректемелері 2005]. Среди этих 
документов представляет особый интерес первое письмо Абылай-хана к китайско-
му императору Цянлуну, где содержится следующее сообщение: “Со времен моих 
предков Есим-хана и Жангир-хана от вас не приходили известия” (“Менің ата-
бабам Есім хан мен Жәңгір ханнан бері, сіздерден бізге хабар-ошақ келіп көрмеген”. 
Это, по предположению исследователя Б. Еженханулы, может косвенно свидетель-
ствовать о существовании казахско-китайских отношений еще до периода правле-
ния Есим-хана [Еженханұлы 2012, 85]. 

В письменных источниках имеется информация об обмене посольствами между 
Казахским ханством и Могульским государством, существовавшем в Восточном 
Туркестане в XVI–XVII вв. Так, например, в сочинении Тарих Шах-Махмуда Чура-
са сообщается о приезде Йунус-ходжи, посла правителя Казахского ханства Жанги-
ра (Жахангира), к могульскому хану Абдаллаху. Вместе с Йунус-ходжой приехал 
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сын казахского хана султан Тауке. В Казахское ханство, по этому источнику, было 
отправлено ответное могульское посольство во главе с Кочкар-беком. Еще одно ка-
захское посольство в Могульское государство возглавлял Апак-султан, другой сын 
Жангир-хана [Шах-Махмуд 1976, 226]. По-видимому, целью данных посольств было 
создание казахско-могульского союза, направленного против узбеков и калмак.

Сохранились документы, в которых содержатся сведения о казахских посоль-
ствах к ойратам. Так, например, в 1618 году атаман И. Савельев в своем отчете о 
поездке к калмыцкому тайше Далай-Богатырю сообщал: “Да в ту же пору были у 
него послы Казачьи Орды…” По его словам, казахские послы приехали выкупать 
своих пленных сородичей [История Казахстана в русских источниках 2005а, 272]. 
В 1625 году посланый к калмакскому Талай-тайше новокрещенный Якунько Буго-
лаков свидетельствовал: “…зимою приходили из Бухар от Турсун царя да ис Каза-
чьи Орды от Ишима царя послы о миру и меж себя с Талай тайшею шертовали, что 
быть меж ими миру” [История Казахстана в русских источниках 2005а, 288].

Казахское ханство имело дипломатические отношения и с государством Алтын-
ханов (Алтан-ханов), созданным в Северо-Западной Монголии и населенном в 
основном хотогойтами. Об этом свидетельствуют русские архивные документы. В 
1616 году русские послы атаман В. Тюменец и десятник И. Петров сообщали в 
своей грамоте в Москву, что застали у халха-монголов казахских послов [История 
Казахстана в русских источниках 2005а, 270]3. Вероятно, основная цель этих кон-
тактов заключалась в согласовании совместных действий против ойратов. В. А. Мои-
сеевым было высказано мнение, что одновременность походов их войск на ойратов 
в начале XVII века нельзя объяснить простым совпадением, возможно, существо-
вал союз казахов и хотогойтов, направленный против ойратов [Моисеев 1991, 27]. 
Солидарен с ним в этом и А. И. Исин [История Казахстана в русских источниках 
2005а, 534]. В донесении томского воеводы И. Шаховского имеется подтверждаю-
щее это следующее сообщение: “А слажился де Алтын царь с Казадцкою землею…” 
[История Казахстана в русских источниках 2005а, 281].

На возможную согласованность походов казахов и хотогойтов против ойратов 
указывают и другие документы. В сентябре 1620 года тобольский воевода М. Году-
нов писал русскому царю Михаилу Федоровичу: “…воюют де их, колмацких тай-
шей, Алтын царь да Казачья Орда” [История Казахстана в русских источниках 
2005а, 274]. Месяц спустя уже уфимский воевода О. Прончищев сообщал: “…кол-
матцким тайчам учинилась теснота великая от Казачьи Орды от Ишима царя, по-
бил де у них многих людей, а Олтына де, государь, царя люди побили у них многих 
людей...” [История Казахстана в русских источниках 2005а, 275]. 

Данные о дипломатических взаимоотношениях Казахского ханства и средне-
азиатских государств Шибанидов и Аштарханидов содержатся в трудах мусуль-
манских историков XVI–XVIII веков. Так, например, М. Х. Абусеитова обращает 
внимание на сведения Шараф-наме-йи шахи Хафиза Таныша, где говорится о не-
скольких казахских посольствах к Шибаниду Абдаллах-хану. Она же приводит дан-
ные источников о дипломатических контактах казахов с Аштарханидами в конце 
XVI века [Абусеитова 1998, 121, 122, 132]. Абу-л-Гази в своем сочинении приводит 
слова Есим-хана, что от казахов много людей ходило к Шибанидам Хорезма 
[Әбілғазы 1991, 189]. 

Казахское ханство имело дипломатические отношения с Ногайской Ордой и Си-
бирским ханством, однако относительно этих контактов имеются фрагментраные 
сведения. Например, в 1595 году посол казахского хана Тауекеля Кул-Мухаммед го-
ворил Ораз-Мухаммед-султану, который находился в плену в Москве, следующее: 
“Ныне, дядя твои Тевкель царевич царь учинился на Казатцкой Орде... и с ногаи со 
шти браты в миру, и с Тинехматовыми детьми да с Урусовыми – ни так ни сяк” 
[История Казахстана в русских источниках 2005а, 191]. В 1616 году ногайский бий 
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Иштерек писал астраханским воеводам: “…Алатувыев царь казачей Ишим посла ко 
мне прислал….” [История Казахстана в русских источниках 2005а, 261]. Показате-
лем существования контактов Казахского ханства с тюркскими правителями Сибири 
может послужить само появление казахского султана Ораз-Мухаммеда в пределах 
Сибири. Малочисленность сведений не позволяет раскрыть данную тему более 
подробно. 

Применяемая в исторических источниках терминология подтверждает, что это 
были именно дипломатические отношения. Как мы видели, в процитированных 
выше русских источниках в отношении казахских дипломатов используется термин 
“посол”. В восточных же мусульманских источниках в их отношении применяется 
термин “илчи” (ایلچی), который на тюркском языке также означает “посол” (каз. яз. – 
елші), “дипломатический работник”. В некоторых архивных документах по взаимо-
отношениям Русского государства с постджучидскими государствами различаются 
такие должности, как “болшой посол” и “гонец”. В послании мирзы Алшагыра к 
московскому князю Василию Ивановичу от 1508 года говорится: “А от твоего деда 
и от моего деда один болшой посол, а другой гонец хаживал, и сею дорогою тех дву 
человек по прежней пошлине послал есми – одного болшой посол, а другое гонец. 
Болшой посол Баубек, а гонец Лагимбердей. По прежнему и посла и гонца, посмо-
трев в старые дефтери, как почтишь, ты ведаешь…” [История Казахстана в русских 
источниках 2005а, 48]. “Болшой посол” упоминается в послании от 1509 года крым-
ского хана Менгли-Гирея к правителю Московского государства князю Василию ІІІ 
Ивановичу [История Казахстана в русских источниках 2005а, 50, сноска № 39]. 

Учитывая то, что Казахское ханство, как и эти политические образования, было 
наследником государственных традиций Улуса Джучи, можно предположить, что 
такое ранжирование дипломатических должностей могло существовать и в казах-
ском государстве. 

Следует обратить внимание еще на некоторые сведения источников о функцио-
нировании системы дипломатической службы Казахского ханства. К сожалению, 
таких материалов пока известно очень мало, но они могут послужить основой для 
дальнейших поисков в данном направлении. Например, в русских источниках 
имеется интересная информация о содержании иностранных послов в казахском 
государстве. В 1693 году тобольский служилый татарин Теуш-мерген, побывавший 
в Казахском ханстве в составе посольства Андрея Неприпасова, сообщал: “А до по-
сольства де корму Андрею не давано, а после посольства (аудиенции у хана. – Н. А.) 
давано ему, Андрею, корму 4-м человекам по грошу в день, а против денег бяземи” 
[История Казахстана в русских источниках 2005а, 404]. Ф. Скибин и М. Трошин, в 
качестве послов побывавшие в Туркестане у Тауке-хана в 1694–1696 годах, докла-
дывали: “И после посольства приказал он, Тевки хан поставить нас с Андреем Не-
припасовым в одной юрте, и дано было нам корму баран да два пуда пшеницы с 
приезду нашего, а болши того корму ничего не давано... А которые посланцы при-
ходят к нему, Тевки хану, из бухарских городов от тамошних владельцов, и тем по-
сланцом, по его Тевки ханову, приказу, дают корм доволно, имеют их в чести...” 
[История Казахстана в русских источниках 2005а, 415, 417]. В 1696 году русский 
посол В. Кобяков, рассказывая о своем пребывании у Тауке-хана, говорил: “…И 
они де ему, Тевки хану, били челом о корму. И Тевки хан приказал им давать четы-
рем человеком по осми копеек на день” [История Казахстана в русских источниках 
2005а, 426]. Эти сведения дают возможность предположить, что содержание ино-
земных послов обычно обеспечивалось за счет принимающей стороны, в данном 
случае – Казахского ханства. 

Для обеспечения безопасности послов при их перемещениях им выдавались спе-
циальные грамоты – ярлыки. Тот же В. Кобяков сообщает: “И в прошлом де в 206 го-
ду, июля в 20 день, отпустил его, Васку с товарыщи, Тевки хан тайно в Бухары и 
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дал проезжие ерлыки” [История Казахстана в русских источниках 2005а, 428–429]. 
Такое практиковалась еще со времен Чингиз-хана. 

Таким образом, содержащиеся в исторических источниках сведения показывают, 
что Казахское ханство было полноправным субъектом международных отношений 
и имело дипломатические отношения с такими государствами и народами, как Мо-
сковское (Русское) государство, Османская империя, Сефевидское (Кызылбашское) 
государство, Крымское ханство, империя Великих Моголов, Могульское государ-
ство, среднеазиатские государства Шибанидов и Аштарханидов, государство Алтын-
ханов и ойраты. В целом следует отметить, что история международных отношений 
этого средневекового государства казахского этноса еще ждет своего исследования. 

1 В этот период Московское государство было одним из крупных экспортеров огне-
стрельного оружия.

2 Выражаю огромную признательность д. и. н. Б. Еженханулы, который любезно предо-
ставил мне возможность ознакомиться с рукописью его еще не опубликованной работы.

3 В источнике они названы “Топинского государства люди”. О палеографическом пред-
положении возникновения данного названия см.: [История Казахстана в русских источни-
ках 2005а, 529].
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Заметки по поводу обстоятельств
и времени основания города судака

Более тридцати лет назад известный советский кавказовед А. В. Гадло в неко-
торых своих публикациях довольно неожиданно охарактеризовал этнополити-

ческую ситуацию, сложившуюся в Северо-Восточном Причерноморье к началу 
хазарского периода. В частности, он отмечал: «В “Житии апостола Андрея”, со-
ставленном в конце VIII – начале IX вв. Епифанием, общность сагинов выступает 
под этнонимом согдиане-сугды, который был заимствован автором из позднеантич-
ной литературной традиции. Под этим же этнонимом (Сугдабон) эту общность упо-
минает источник Равеннской Космографии IX в., который указывает ее рядом с 
областью фанагуров и Меотидой. С этого времени этноним согдиане-сугды в ви-
зантийской литературе становится обычным обозначением адыгской общности, за-
нимавшей южную часть Кубанской дельты, под этим этнонимом ее называет визан-
тийский поэт Иоанн Цецес... В VIII в. этноним согдиане-сугды появляется на 
территории Таврики, где он дает имя Сугдея древнему греческому эмпорию, суще-
ствовавшему с 212 г. (современный Судак). Обращение сугдов в христианство гре-
ческая церковь рассматривала как основной подвиг епископа этого города Стефана, 
участвовавшего в церковном Соборе 787 г. (Стефан Сурожский русской агиогра-
фии)» [Гадло 1984, 71].

Кроме того, в качестве доказательства того, что якобы адыги-сугды пересели-
лись в Крым, А. В. Гадло приводит сведения об особенностях распространения 
христианства в регионе. В частности, исследователь отметил: “В начале VIII в. 
сугды основали в восточной части побережья поселение, которому дали свое имя – 
Сугдея (современный Судак). Вокруг этого поселения вскоре выросла целая коло-
ния, для обслуживания духовных потребностей которой уже в период правления 
патриарха Германа (715–730 гг.) оказалось необходимым создать новую епископию. 
Эта епископия вошла в состав Зихской епархии, а, вероятнее всего, она просто от-
делилась от Никопсийской кафедры, сохранив при этом с нею, вполне естественно, 
тесную родственную связь” [Гадло 1991, 100–101].

Необходимо отметить, что, несмотря на многие спорные моменты, гипотеза 
А. В. Гадло о согдианах-адыгах, которые якобы в Крыму основали поселение Суг-
дея, нашла поддержку среди многих исследователей. И это при том, что сам 
А. В. Гадло после 1991 г. ни разу не упоминал о своей гипотезе.

Так, Ш. Ф. Мингазов в автореферате своей кандидатской диссертации отметил: 
“С приходом болгар-оногур в Крым связывается и основание Сугдеи (Сурожа, Су-
дака) в середине VII в. сугдами, входившими в состав Великой Болгарии и отсту-
пившими в Крым после поражения от хазар вместе с болгарами оногурами или 
венендерами. Болгарские памятники обнаружены как в самой судакской крепости, 
так и вокруг нее” [Мингазов 2013, 22].

Кроме того, в гипотезу об основании Сугдеи адыгами-сугдами верили даже не-
которые исследователи из Крыма. Так, И. А. Баранов считал, что крепость в Суда-
ке сугды возвели во второй половине VII в. или в третьей четверти этого столетия. 
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В качестве доказательства этого он использовал отдельные фрагменты керамики 
[Баранов 1989, 47; 1991, 145, 147, 149]. А. И. Айбабин, с одной стороны, склонен 
верить в причастность к основанию поселения сугдов-адыгов, а с другой стороны, 
основание Судака он также относит не к VIII в., а к более раннему времени. Это он 
подтверждает следующими данными: «Опубликованные в статьях И. А. Баранова 
находки из раскопок в Судаке датируют возникновение города не ранее последней 
четверти VII в. В письменных источниках Судак впервые упомянут в Космографии 
Равеннского анонима конца VII в., где он назван Сугдеей “Sugdabon”. Наиболее 
ранней печатью из найденных в Судаке является моливдовул 696/697 гг.» [Айбабин 
1999, 194].

Таким образом, А. В. Гадло на определенном этапе своих исследований утверж-
дал, что поселение Сугдея, или Судак, было основано в раннем Средневековье пе-
реселившимися сюда с Северо-Западного Кавказа адыгами-сугдами. Это в значи-
тельной степени противоречит давно устоявшимся представлениям. В связи с этим 
возникает закономерный вопрос: откуда А. В. Гадло взял информацию о сугдах? 
Как оказалось, сведения о “сугдах”, или “согдианах”, имеются даже не в истори-
ческом сочинении.

Так, исследователи уже давно обратили внимание на один пассаж, содержащий-
ся в том переводе с латинского языка на греческий сочинения христианского писа-
теля IV в. Иеронима “De viriis illustribus”, который выполнил греческий писатель и 
переводчик IV–V вв. Софрóний. Речь идет об одной из вставок, приписываемых 
Софронию, где повествуется о деяниях апостола Андрея в Северном и Восточном 
Причерноморье: “Андрей, брат его (Петра), как предали нам предки, – проповедо-
вал евангелие Господа нашего Иисуса Христоса Скифам и Согдианам и Саккам, и 
проповедовал в Севастополе Великом, где находятся укрепления Ансара и река Фа-
зис…” [Васильевский 1909, 225–226]. В данном случае весьма необычно для ука-
занного региона употребление этнонима Согдианы.

Считается, что один из вариантов этого отрывка, но с изменениями, фигурирует 
в том христианском агиографическом сочинении “Хождение Апостола Андрея в 
стране Мирмодонян”, которое было написано в конце VIII – начале IX в. монахом 
Епифанием. Однако он ссылается на святого Епифания Кипрского, жившего в 
IV–V вв. Так, монах Епифаний сообщает следующее: “По словам святого Епифа-
ния, он знал из предания, что блаженный апостол Андрей учил Скифов, Косогдиан 
и Горсинов, в Севастополе Великом, где находится укрепление Ансара и гавань 
Исса и река Фазис и где живут Ивиры (Грузины), и Сусы, и Фусты, и Аланы” [Ва-
сильевский 1909, 226, 266]. Обращает на себя внимание то, что монах Епифаний 
заменил название народа из Восточного Причерноморья “Согдианы” на “Косогдиа-
ны”. В. Г. Васильевский посчитал это ошибкой, исходя из того, что в другом фраг-
менте этого же сочинения упомянуты “Сугдеи”: “А Симон и Андрей отправились в 
Саланию (читай: Аланию) и в город Фусту. Сотворив многие знамения и многих 
обратив, они перешли в Авасгию (Абхазию) и, вступив в Великий Севастополь, 
учили слову Божию. Андрей, оставив там Симона, с учениками своими ушел в Зик-
хию. Зикхи народ жестокий и варварский и до ныне на половину не верующий. Они 
хотели убить Андрея, но увидели его убожество, кротость и подвижничество, и тог-
да оставили намерение. Апостол, покинув их, пришел к верхним Сугдеям. Это 
люди кроткие и доступные вере; они с радостию приняли слово проповеди. От них 
апостол пришел в Воспор, находящийся по ту сторону Понта...” [Васильевский 
1909, 268]. В данном случае также обращает на себя внимание необычное для Вос-
точного Причерноморья этническое название – Сугдеи.

По мнению В. Г. Васильевского, “Саки и Согдиани... могли быть переводом на 
ученый язык более популярных и более сказочных терминов наподобие песих го-
лов или чего-то похожего на то” [Васильевский 1909, 262]. Как уже отмечалось, 
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А. В. Гадло высказал предположение, что под названием “Согдианы” могли фигу-
рировать “сагины”, которые были особым этнотерриториальным образованием, за-
нимавшим южную часть Кубанской дельты, и являлись одним из подразделений 
адыгов [Гадло 1984, 70–71; 1986, 10]. В итоге получается, что основанием для отне-
сения “согдианов”, или “сугдов”, к числу адыгов была лишь их территориальная 
близость к зихам. Других аргументов в рассуждениях А. В. Гадло мы не видим.

Казалось бы, в пользу того, что адыги пребывали вблизи Судака, может свиде-
тельствовать топоним Тепсень, недалеко от Коктебеля. Обычно это название связы-
вают с крымскотатарским словом tepsi, означающим “блюдо”, “круглый в плане 
холм” [Бушаков 2003, 150]. Однако есть и альтернативное объяснение.

Так, название Тепсень можно считать производным от составного адыгского тер-
мина Туа-псын, где Туа (TIу) означает “два”, а псын – “родник”. Таким образом, 
получается, что первоначальное значение топонима могло быть “Два родника”. По-
добное название Ту япсын (TIу япсын) известно в Восточном Причерноморье для 
обозначения притока р. Туапсе [Коков 1974, 209, 264–265]. Однако такое название 
могло появиться в данном районе и не в раннее Средневековье, а в более поздний 
период, например во времена Крымского ханства, когда имели место переселения 
черкесов в Крым [Бубенок 2004, 30–35].

Тем не менее есть и другое косвенное доказательство в пользу гипотезы 
А. В. Гадло о пребывании адыгов вблизи Судака в раннее Cредневековье. Так, на 
холме Тепсень у с. Планерского было открыто поселение салтовской культуры, да-
тированное VIII–Х вв. и основанное, по мнению исследователей, переселенцами из 
Приазовья. При раскопках были открыты фундаменты нескольких христианских 
храмов, жилища, обломки сосудов салтовского типа, жернова, литейные формы, ку-
фические и византийские монеты, характеризующие занятия и торговые связи 
местных жителей [Бабенчиков 1958].

Отметим, что А. В. Гадло для обоснования своей гипотезы привел и археологи-
ческие аргументы: “Появление сагинов-сугдов на территории Таврики может быть 
связано с процессом образования Хазарского каганата, одним из важнейших по-
литических центров которого с конца VII в. стал район Тамани. Свидетельством 
проникновения на коренную адыгскую территорию кочевнических групп, продви-
нувшихся в Причерноморье из глубинных областей каганата, являются погребения 
(трупосожжения) верхнего горизонта могильника Дюрсо. О сложных политических 
событиях, происходивших в VIII–X вв. в землях адыгов и, в частности, в районе, 
прилежащем с юга к Кубанской дельте, свидетельствует также адыгский историчес-
кий фольклор (цикл преданий о прародителе адыго-кабардинских княжеских ди-
настий Инале). Культура VIII–X вв., распространенная в Восточной Таврике и на 
Тамани, не имеет принципиальных отличий. Это южный приазовский вариант 
салтово-маяцкой культуры” [Гадло 1984, 71].

Однако приведенные наблюдения и предположения не могут быть прямым дока-
зательством того, что в Восточную Таврику из Приазовья переселились именно 
адыги, а не булгары или другие племена.

Таким образом, получается, что гипотеза А. В. Гадло об основании Судака в 
Восточном Крыму сугдами, принятыми им за адыгов, строится лишь на созвучии 
названий Сугдея и сугды. Однако этноним и топоним имеют и другие варианты на-
писания.

Так, в Космографии Равеннского анонима конца VII в. известно название “Sug-
dabon”. Оно упомянуто при географическом описании населения и территорий, 
прилегающих к Меотиде – Азовскому морю: “Item ad frontqm Roxolanorum regionis 
sunt patriae, id est Sithotrogorum, item patria Campi Campanidon, nec non Getho Githo-
rum, Sugdabon, Fanaguron, paludis Maeotidon. quae Maeotida regio, vel si in hoc loco 
nominata est, quae tamen dum satis patiosa existit, usque ad praefatam Bosphoranam 
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patriam pertingit. nec non iuxta regionem Maeotidam est patria maxima quae dicitur 
Dardania. in qua diversae patriae usque ad mare magnum Ponticum pertingunt; quarum 
multi fuerunt adscriptores, idest superius nominatus nefandissimus Porphyrius et Livanius 
atque Eutropius...” [Ravennatis Anonymi... 1860, 175–176]. Неопределенность локали-
зации заставила многих исследователей считать, что это есть первое упоминание о 
городе Сугдее в Крыму [Айбабин 1999, 194]. Однако А. В. Гадло допускал, что в 
данном фрагменте было упомянуто не поселение с названием “Sugdabon”, а жители 
Северо-Западного Кавказа, известные также в других источниках как “согдианы” 
или “сугды” [Гадло 1984, 71].

Таким образом, первым наиболее достоверным упоминанием Сугдеи следует 
считать относящийся к концу VIII в. список епархий, открытый К. де Боором. Там 
отмечено, что в состав Зихской епархии входят Херсон, Боспор и Сугдея (соот-
ветственно на 28, 29 и 30 местах в перечне автокефальных архиепископств) [Гад-
ло 1991, 101].

Известны также другие названия города. Так, в некоторых списках древнерус-
ских летописей, в “Слове о полку Игореве” [Слово о полку Игореве 1987, 30, 58] и 
в “Житии Стефана Сурожского” [Васильевский 1915] город был известен под на-
званием Сурож. Западноевропейские авторы использовали относительно этого го-
рода термин Солдая [Рубрук 1957, 88; Секиринский 1955, 73–94; Тунманн 1991, 
36]. Арабоязычным авторам монгольской эпохи Ибн ал-Асиру, Ибн абд-аз-Захыру, 
ал-Муфаддалю, Ибн Баттуте, ал-Айни и персидскому историку Рашид ад-Дину 
было свойственно называть этот город Судак [Тизенгаузен 1884, 26, 28, 47–48, 63, 
66, 303, 502; 1941, 33–34]. А персоязычный автор XIII в. Ибн ал-Биби относительно 
города использовал название Сугдак [Якубовский 1928, 54–55, 57, 66].

Многие исследователи считали, что название этого городского поселения связа-
но с пребыванием здесь аланов и является производным от аланского (осетинского) 
термина sygdаеg / sugdаеg – “святой, чистый” [Абаев 1979, 188–189; Брун 1880, 
122; Васильевский 1915, CLVI–CLIX; Бартольд 1963, 815; Добродомов 1981, 41]. 
В. И. Абаев полагал, что термин sugdаеg происходит от древнеиранского suxta-ka, 
что связано своим происхождением с глаголом sauk – “гореть, жечь”. В пользу 
данного предположения может свидетельствовать также термин sug, который до 
сих пор используется в осетинском языке для обозначения дров. Огонь был свя-
щенным для древних иранцев, и поэтому имеются основания считать, что термин 
sugdаеg своим происхождением был связан именно с этой священной стихией 
[Абаев 1979, 188–189].

К большому сожалению, многие современные исследователи забыли высказан-
ные еще Ф. Бруном следующие аргументы: “По припискам в древнем греческом си-
наксаре город этот был основан в 212 году нашей эры. Основываясь на этом факте, 
достоверность которого мы не имеем права отрицать, можно полагать, что город 
этот обязан своим существованием Аланам, господствовавшим уже в то время над 
большею частью Таврического полуострова. В подтверждение приведенного здесь 
мнения может служить то, что имя Сугдея, не имея никакого значения на греческом 
языке, напоминает нам Согдиану, искони прославленную своим плодородием и при-
численную мусульманами к четырем земным раям. Под Согдианою древние авторы 
разумели не всю страну между Оксом и Яксартом, или туркестанскую Месопота-
мию, но – долину, где находятся города Самарканд и Бухара, и которая ныне еще у 
восточных писателей называется Согд, а в книгах Зороастра – Сугда. Так как древ-
ние обитатели этой страны были Иранцы, подобно Аланам или Ясам наших летопи-
сей, предкам нынешних Осов (Осетов, Осетинцев), которые сами себя называют 
Ирон, отличаясь от других горцев языком, нравами, преданиями и даже нынешним 
видом своим, то можно допустить предположение, что Иранцы, переселившись из 
зааральского края в Черноморье, новое свое жилище в долине Судакской называли 
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Сугдею в память той именно области Мавераннагра, которая одна только равнялась 
ей по своему плодородию” [Брун 1880, 122–123]. Добавим, что еще несколько де-
сятилетий назад О. Прицак высказал мнение, что город Судак в Крыму был основан 
согдийцами, назвавшими его своим именем, потому что в раннее и развитое 
Cредневековье, по его мнению, присутствие согдийских купцов в Северном Причер-
номорье было весьма ощутимым. В качестве доказательства этого он отметил, что в 
“Слове о полку Игореве” в перечне этнических названий Восточной Европы рядом с 
названием “Половъци” упомянут этноним “Деремела”, в котором, по его мнению, 
следует видеть обозначение для бродников древнерусских летописей, происходив-
шее от согдийского термина tär-band – “переправа, брод” [Пріцак 1965, 82–96].

Однако созвучие названий Согд и Судак еще не может быть основанием для 
того, что город Судак основали именно согдийцы. Имеется больше оснований под-
держать мнение Ф. Бруна, что поселение Судак основали близкородственные сог-
дийцам аланы Восточного Крыма. Ведь в языке аланов, как и в согдийском языке, 
слово с основой сугд- также имело близкое значение – “чистый, святой”. О том, что 
аланы во времена поздней Античности и Средневековья проживали в Восточном 
Крыму, имеются свидетельства письменных источников.

Так, Гильом Рубрук в 1253 г. недалеко от г. Солдаи (Судака) повстречал Скатая, 
местного правителя татар, с которым находились “христиане, Русские, Греки и 
Аланы, которые хотят хранить свой закон” [Рубрук 1957, 105]. Арабоязычный автор 
второй половины XIII в. Ибн Абд аз-Захыр сообщает, что в начале 60-х гг. XIII в. 
египетский султан Бейбарс направил к золотоордынскому хану Берке в Крым по-
сольство с письмом, в котором “было много подстрекательств и изложение того, как 
султан действует по части священной войны”. Весьма примечательно, что “письмо 
это он отправил с одним доверенным лицом из Алланских купцов” [Тизенгаузен 
1884, 47, 55]. В 1263 г. посольство достигло Крыма и посетило города Судак и 
Крым. О встретившем посольство населении города Крыма, который тогда являлся 
административным центром золотоордынских владений на полуострове, Ибн Абд 
аз-Захыр сообщает: “Потом они взобрались на гору, называемую Судак; встретил 
их правитель этого края в местечке Крым, которое населяют люди разных наций, 
как-то: Кипчаки, Русские и Аланы” [Тизенгаузен 1884, 54, 63]. Однако наиболее 
часты упоминания об аланах в соседней к Судаку Феодосии, которая также имела и 
другие названия. 

Уже в V в. Псевдо-Арриан писал: “На нынешнее же время Февдосия на аланском 
или таврском наречии называется Ардабда, то есть Семибожний” [Псевдо-Арриан 
1948, 235]. По мнению В. Ф. Миллера, в первоначальном варианте это название 
могло иметь вид Абдарда. Он был склонен связывать ard с авестийским areda (сто-
рона), санскритским tardha и осетинским аердеаг (половина) и предполагал, что 
название Абдарда могло означать “семисторонний” [Миллер 1887, 70]. Отметим, 
что аланы как жители Феодосии, переименованной в Кафу, в письменных источни-
ках фигурировали и в Средневековье.

Так, Рукн ад-Дин Бейбарс (1245–1325 гг.) сообщает, что в 698 г. х. (1298 г.) Но-
гай послал сына дочери своей в Крым и тот, придя в Кафу, погиб от рук местных 
жителей. В ответ на это Ногай послал на город огромное войско, и оно его разори-
ло. Среди попавших в плен были купцы “мусульманские, алланские и франкские” 
[Тизенгаузен 1884, 111–112].

Само название города – Кафа М. Фасмер сравнивал с древнеиранским kaufa – 
“гора”, В. И. Абаев – с аланским kafa (осет. каеф) – “рыба” [Основы иранского язы-
кознания 1979, 293]. Подобных взглядов придерживается также И. Г. Добродомов. 
По его мнению, “более новая форма скифо-аланского слова для рыбы (с измене-
нием p в f) была положена в основу названия города Феодосия в источниках 
X–XVIII вв.” [Добродомов 1981, 41].
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Таким образом, данные топонимии в определенной степени перекликаются с ин-
формацией письменных источников и гипотетически позволяют выделить поселе-
ния аланов в юго-восточной части Крымского полуострова в треугольнике между 
городами Феодосия (Кафа), Судак (Сугдак) и Старый Крым (Сурхат). Поэтому мож-
но поддержать мнение В. А. Кузнецова, что названия Сугдак, Ардабда и, может 
быть, даже Сурхат имеют аланское происхождение и носят культовый характер 
[Кузнецов 1984, 74].

Относительно культового характера этих топонимов отметим, что история знает 
множество примеров того, когда названия населенных пунктов возникают под воз-
действием религиозных представлений. Не стоит ходить далеко за примерами, и 
вспомним названия городов в христианских странах: Санта-Крус, Сантьяго, Сент-
Жорж и т. п. Ну а классическим примером этого можно считать возникновение на-
звания древнего города Вавилон, где Bab-Ili на аккадском может означать “Ворота 
Бога”. Обычно в таким случаях на месте будущих поселений возникают святилища 
или храмы. Вследствие притока паломников вокруг них вырастают поселения, с те-
чением времени превращающиеся в крупные хозяйственные и торговые центры. 
Так что же нам мешает считать, что так не могло произойти с возникновением го-
рода Судака? 

Как уже отмечалось, некоторые исследователи на основании церковного преда-
ния склонны считать, что этот город был основан в 212 г. [Брун 1880, 122]. Эти 
утверждения базируются на записи на полях Синаксаря – греческой рукописной 
книги религиозного содержания, в средние века хранившейся в одном из христиан-
ских монастырей. В одной из заметок на полях Синаксаря, датированной 1296 г., 
говорится: “Построена крепость Сугдея в 5720 году. [Всех же лет] от построения 
Сугдеи до сегодняшнего дня, т. е. до 6804 года, 1084” [Заметки... 1863, 605]. Напом-
ним, что летосчисление в Византии и на Руси в средние века велось от “сотворения 
мира”, где 5720 год этой эры соответствует 212 г. н. э.

В данной ситуации нас должно смущать то, что в III в. аланы еще не упомина-
лись письменными источниками в Восточном Крыму. Как уже отмечалось, счита-
лось, что наиболее раннее упоминание об аланах в Феодосии принадлежит Псевдо-
Арриану и оно датируется V в. [Псевдо-Арриан 1948, 235].

Тем не менее на сегодня уже имеются основания говорить о возможности более 
ранней фиксации аланов в Крыму. Речь идет о надписи на греческом языке, обнару-
женной в Керчи в 1985 г. Этот текст содержался на мраморной плите и состоял из 
47 строк. В 2005 г. Ю. Г. Виноградов и С. А. Шестаков полностью опубликовали 
сохранившиеся части надписи на языке оригинала [Виноградов, Шестаков 2005, 
42–44]. Тогда же С. Ю. Сапрыкин полностью опубликовал перевод содержания этой 
надписи на русский язык. В этой надписи, посвященной умершему и его деяниям, 
есть довольно большой фрагмент, где повествуется о пребывании аланов в Крыму. 
Имеет смысл процитировать его: “...и тогдашний цезарь, находясь... услышал о ве-
ликом (и... и при) решении дел порицал вину... и письмом пригласил к цезарю, (ко-
торый), одобрив (происходящее), побудив к этому на будущее... и царям аланов за 
(вину их?) счел нужным определить (справедливое наказание?). Ведь когда (выяв-
ляются) важные дела, то они привлекают тех, кто вблизи, а когда они не выявляют-
ся, то они их беспокоят... он, (после того как) цезарь увидел его таким, каким он о 
нем услышал, был почтен (цезарем за эти дела) и, (оказав содействие) нынешнему 
владыке Великому царю (Савромату), покинув более великого государя, (совершил 
военный поход на скифов) через Таврику. Когда он достиг Херсонеса, (попались 
ему навстречу? цари, которые) пришли для заключения союза с аланами, которых 
(он от этих надежд) отвратил. И когда он еще собирал (войско и) собирался отпра-
виться в поход (на скифов), случилось ему (получить) от царей, что они клянутся 
(богами) в верности (и союзе)...” [Сапрыкин 2005, 46].
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Относительно времени описанных событий среди исследователей возникла дис-
куссия. Первые издатели и комментаторы данной надписи Ю. Г. Виноградов и 
С. Ю. Сапрыкин относили памятник к эпохе Савромата I (93–123 гг. н. э.) [Вино-
градов Шестаков 2005, 43; Сапрыкин 2005, 47–49]. Г. Бауэрсок и К. Джонс не согла-
шаются с такой ранней датировкой надписи и приводят ряд аргументов в пользу 
более позднего времени, среди которых то мнение, что присутствие аланов в Кры-
му, подразумеваемое в тексте надписи, и их роль в ней не соответствуют ситуации 
конца I в. н. э., но вполне подходит для конца II – начала III в. [Bowersock, Jones 
2006, 127–128]. С мнением Г. Бауэрсока и К. Джонса полностью согласен А. И. Иван-
чик [Иванчик 2013, 62–65].

В ответ на это С. Ю. Сапрыкин в своей недавней публикации отметил: «...изме-
нение этнополитической карты Северного Причерноморья в середине – первой по-
ловине I в. н. э. связано с появлением в северопричерноморском регионе новой 
волны сарматских племен – аланов. Миграции отдельных аланских племен под 
руководством вождей или “царей аланов”, как их именует автор пантикапейского 
энкомия, не могли не затронуть Боспорское царство, по соседству с которым нахо-
дилась область расселения аланов на Северном Кавказе... Так что нет никаких 
оснований отвергать возможность вторжения аланов и, очевидно, зависимых от них 
племен Прикубанья на территорию Боспорского государства в конце I в. н. э.» [Са-
прыкин 2012, 170].

Анализируя эти аргументы С. Ю. Сапрыкина, хотелось бы отметить, с одной 
стороны, что современная наука уже не относит ранних аланов к числу сарматских 
племен, а видит в них новых пришельцев из Центральной Азии. С другой стороны, 
столь раннее упоминание аланов в Северном Причерноморье – в I в. н. э. – под-
тверждается некоторыми письменными свидетельствами на латинском и греческом 
языках [Алемань 2003, 41–63, 124–128]. Как бы ни завершилась дискуссия, но у нас 
уже имеются основания для утверждения, что в начале III в. н. э. аланы в Крыму 
уже были. Именно эта дата соотносится со временем основания поселения Судак – 
212 г. н. э., – записанном в греческом Синоксаре [Заметки... 1863, 605].

Однако столь давняя дата не согласуется с данными археологии, относящими 
основание города Судака к концу VII в. [Айбабин 1999, 194]. Несмотря на это, ги-
потеза о причастности местных ираноязычных аланов к появлению названия горо-
да Судак имеет больше доказательств, чем версии о причастности либо согдийских 
купцов из Центральной Азии, либо загадочных сугдов-согдиан из Западного Кав-
каза, в которых некоторые современные исследователи по непонятным причинам 
склоны видеть адыгов.

В итоге получается, что в конце VII в. хазары основали свою крепость на месте 
небольшого поселения аланов, носившего название Судак, и таким образом это 
старое название поселения стало именем нового города.
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КавКазсКий след в гидронимии
северного Причерноморья

Наблюдения исследователей показывают, что наиболее стойкими отголосками 
прошедших эпох на географических картах являются, прежде всего, названия 

рек и озер. В то же время топонимы, как названия поселений и целых стран, очень 
изменчивы, ибо сильно зависят от политической конъюнктуры. В этом отношении 
Северное Причерноморье не является исключением, поскольку на его территории 
существует немало очень давних гидронимов. Есть среди них и те, происхождение 
которых резоннее связывать с кавказскими языками. Однако последнему направле-
нию научных поисков не очень повезло в ХХ в., так как негативному отношению 
научного мира к данной проблеме способствовала деятельность советского акаде-
мика Н. Я. Марра.

Еще в начале ХХ в. Н. Я. Марр создал яфетическую теорию, краеугольным кам-
нем которой стало учение о родственности кавказских языков [Марр 1915, 287]. В 
дальнейшем он старался доказать, что языковое развитие происходило не столько в 
соответствии с языковым деревом, как того требовала классическая индоевропеис-
тика, сколько, наоборот, путем смешения и “скрещения” языков. На основании своих 
же предположений сделал следующие выводы: 1) все современные языки, а с ними 
и современные народы, представляют собой следствие смешения в древние време-
на; 2) этим он утверждал приоритетность автохтонного развития, которое происхо-
дило на месте беспрерывно от стадии к стадии, путем интеграции соседних групп, 
что позволяло игнорировать роль миграций; 3) язык, культура, раса, религия и т. п. – 
это лишь исторические категории, которые испытали изменения во времени, т. е. 
между ними нет жестких корреляций; 4) культуры и языки, в том числе древние, 
были не просто смешанными, а классовыми по своей сущности. Иначе говоря, 
Н. Я. Марр выводил этничность из этнической стратификации, которая образова-
лась вследствие слияния разных племен, занимавших, по его мнению, в новой со-
циальной общности различные социальные позиции, образовывая своеобразные 
состояния [Марр 1915, 293]. Развивая дальше свою концепцию, он начал утверж-
дать, что древнейшие яфетические (кавказские) языки вследствие социально-эконо-
мических сдвигов стали превращаться в индоевропейские, что совпало с началом 
поры металла [Марр 1933, 325–326].

Таким образом, Н. Я. Марр стал творцом “теории универсальных социально-эко-
номических стадий”, что, по его мнению, отвечало “определенным языковым систе-
мам и состояниям”. Считая язык надстройкой, он утверждал, что языки изменяются 
в соответствии с изменением хозяйственных и общественных форм [Марр 1927, 
58]. Н. Я. Марр ввел понятия о “яфетической стадии”, которая, по его мнению, ста-
ла основой якобы для всех языков мира. Он даже верил в то, что “славяно-русская” 
общность сложилась на основе “скифо-яфетической” [Марр 1935, 305, 340].

Следует указать, что в 20–30-е гг. ХХ в. многие советские историки должны 
были считаться с основными положениями Н. Я. Марра. По мнению В. А. Шни-
лермана, “яфетическая теория” Н. Я. Марра в 20–30-е гг. ХХ в. в СССР получила 
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поддержку по нескольким причинам. Во-первых, Н. Я. Марр стоял на позициях ин-
тернационализма. Во-вторых, его учение отвечало концепции тогда популярного 
историка М. М. Покровского, соответственно которой следует изучать, прежде 
всего, этапы, общие для истории всех народов, несмотря на отличие между ними. 
В-третьих, Н. Я. Марр считал, что человечеству с давних времен была присуща 
именно классовая структура вследствие группового смешения. В-четвертых, идеи 
автохтонизма “яфетической теории” были противопоставлены миграционистским 
концепциям, очень популярным в Германии [Шнилерман 1993, 52–60].

Таким образом, Н. Я. Марр стремился доказать, что в Восточной Европе “яфети-
ческие”, т. е. кавказские, языки предшествовали появлению индоевропейских и ал-
тайских. В этом можно убедиться, ознакамливаясь с содержанием пятого тома 
собрания сочинений Н. Я. Марра, изданного после его смерти в 1933 г. [Марр 1935]. 
Интересно, что в этом томе есть статья, носящая название “Яфетические зори на 
украинском хуторе” [Марр 1935, 224–271]. Весьма характерно, что в этой статье 
Н. Я. Марр попытался выделить на территории Украины древние кавказские топо-
нимы, к числу которых он отнес название Ольвия и одну из форм для обозначения 
Киева – Куйаба [Марр 1935, 227–229]. Что же касается кавказских гидронимов в 
Северном Причерноморье, то Н. Я. Марр их не выделил в этой работе. Это он сде-
лал в другой статье – “Книжные легенды об основании Куара в Армении и Киева на 
Руси”, где он связал с “яфетидами” названия рек – Thanais (Don), Dan-ub (Don-aw) 
и т. п., а также Черного моря – Pont [Марр 1935, 49].

Спустя 15 лет после смерти Н. Я. Марра, 20 июня 1950 года, его учение было 
развенчано с выходом работы И. В. Сталина “Марксизм и вопросы языкознания”, а 
сам он подвергнут официальной критике за “идеализм” в языкознании. С тех пор 
советские ученые даже боялись говорить об автохтонном происхождении народов, 
ибо они тотчас могли получить ярлык “марристов”. Однако, как говорится, шила в 
мешке не утаишь – спустя несколько десятилетий исследователи из Украины и Рос-
сии вновь подняли вопрос о доиндоевропейском кавказском населении в Северном 
Причерноморье. Доказательство этого они видели в гидронимах Украины, которые, 
по их мнению, имели древнее происхождение. Первым, кто снова поднял данный 
вопрос в науке, был украинский филолог-эмигрант В. Чапленко. Он считал, что 
“адыгейские языки” были для славянских и балтских языков “субстратными языка-
ми”. Доказательство этого он видел, прежде всего, как в лексике украинского язы-
ка, так и в названиях рек на территории Украины. Например, название реки Самара, 
которая является притоком Днепра (рис. 1), он выводил от адыгейского слова сам – 
“собранная вместе”. С кавказскими языками он также связывал гидронимы Дон, 
Дунай, Днепр и Азовское море [Чапленко 1966; 1969; 1977]. Что же касается при-
верженцев подобных идей в Восточной Европе, то к их числу следует отнести 
Л. И. Лаврова, В. П. Кобычева, К. Н. Тищенко, Ю. Л. Мосенкиса и др.

Так, известный этнограф Л. И. Лавров не сомневался в том, что уже в I тыс. до н. э. 
существовали тесные связи между населением Северного Причерноморья и Север-
ного Кавказа. Доказательство этого он видел в зафиксированных письменными ис-
точниками названиях племен и топонимах: «Например, племя керкетов на Кавказе и 
город Керкенитида (сейчас Евпатория); город Коракондами, племя кораксы и горы 
Кораксейские – на Кавказе, а также населенный пункт Коракс – в Крыму; населенный 
пункт Скопел – на Кубани и в Северо-Западном Причерноморье, составная часть на-
звания крымского города Пантикапея и речки Пантикопы на юге Украины и т. п. ... 
Что касается наименования крымских тавров, то его аналогией является название 
одного из протоадыгских племен того же времени – торетов. Эта аналогия станет 
более понятной, когда отметим, что в адыгских языках нет гласного звука “о”, его 
заменяют дифтонги “уе” или “еу”. Поэтому слово “торет” в произношении адыгейца 
или кабардинца звучит как “теурет”» [Лавров 1961, 62–63]. Кроме того, Л. И. Лавров 
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обратил внимание на украинскую гидронимию. Так, он считал, что название реки 
Псёл было связано с адыгским термином псы- – “вода” [Лавров 1961, 65].

Не вдаваясь в подробности, отметим, что сходство некоторых отмеченных ис-
следователем топонимов и этнонимов можно объяснить не только широким рассе-
лением адыгских племен, но также и тем, что в I тыс. до н. э. в Северном Причер-
номорье и на Северо-Западном Кавказе обитали одни и те же группы близкород-
ственных этнических групп индоевропейского происхождения – скифов, греков и 
т. п. Что же касается гидронима Псёл, то на сегодня практически никто из совре-
менных исследователей не отрицает связь его происхождения с Кавказом.

К числу этих исследователей принадлежит В. П. Кобычев. Несколько десятиле-
тий назад В. П. Кобычев в своей научно-популярной книге “В поисках прародины 
славян” также затронул вопрос о пребывании в прошлом на землях Украины вы-
ходцев с Северного Кавказа. Так, следы пребывания адыгов в Северном Причерно-
морье исследователь склонен связывать, прежде всего, с названием Псёл. Кроме 
этого, подобных свидетельств он обнаружил немало (рис. 1): «Лингвистика, топо-
нимика и этнография также свидетельствуют о том, что между двумя названными 
регионами с давних пор существовали самые тесные и широкие связи. Ряд таких 
гидронимов, как Псел, Пселец, Псинка, Псура от адыгского пс (“вода”), приводит 
советский лингвист В. П. Петров. К ним можно добавить Томако – остров на Дне-
пре, реки Редединку (Редедя – легендарный касожский богатырь, упоминаемый рус-
ской летописью) – на Волыни, Унаву – приток Ирпени (от адыгского уна – “дом”, 
ср. по соседству река Домашняя), Уну – в Словении, населенный пункт Псышуха 
(ср. Нечепсухо – река в Шапсугии) и т. д. К абхазо-адыгским языкам, кажется, вос-
ходят, судя по образующему форманту т, и (в абхазском языке показатель места) и 
общему облику модели, такие гидронимы Карпато-Дунайского бассейна, как Олт 
(средневековое Алюта), Прут, Серет (ср. кавказские античные названия: Псит, 
Фат)» [Кобычев 1973, 93]. Кроме того, В. П. Кобычев считал, что название восточ-
ных славян VI ст. анты имеет кавказское происхождение: «В сохранившихся фраг-
ментах убыхского языка (одного из черкесских племен) анта обозначает “чудовище, 
лесной человек”» [Кобычев 1973, 93]. На основании этих предположений иссле-
дователь сделал вывод, который все же требует доказательств: “Безусловно, анты 
VI в. н. э. в этническом отношении были стопроцентными славянами, но какая-то 
примесь кавказского субстрата могла быть в них”. Таким образом, В. П. Кобычев 
дает понять, что приблизительно в то время, т. е. во времена поздней Античности и 
раннего Средневековья, на землях Северного Причерноморья могли появиться ги-
дронимы кавказского (адыгского) происхождения, что стало следствием расселения 
здесь антов, которые, по его мнению, имели северокавказское происхождение [Ко-
бычев 1973, 96].

Проблемой связей населения Северного Причерноморья и Кавказа занимался 
лингвист К. Н. Тищенко. Следы этих контактов он также видел в некоторых гидро-
нимах Северного Причерноморья. К числу кавказских гидронимов К. Н. Тищенко 
отнес, прежде всего, названия рек (рис. 1): “Псло (Псёл, Псіолъ, Пьслъ, Песелъ), а 
также Пселець, Псоля”, которые «этимологически близки к адыгейскому псы 
“вода”». Как доказательство этого исследователь привел такие примеры: «Адыг. 
псы, убых. bze “вода” и груз. диал. pša “источник” часто встречаются в топонимии 
Кавказа, например, Псе-шебс, Пс-ыш, Пш-иш, Пс-оу, Пс-ху, Псы-гансу, Туа-псе, 
Мако-псе, Пш-еха, Пш-авели и т. п.». Кроме того, с кавказским влиянием К. Н. Ти-
щенко связывает также происхождение гидронимов Ворскла и Суба, Суббот, Со-
бот, Саба. Аналоги первому исследователь видит не только в грузинском vercxli, 
мегрельском varčxli, k’varcxli, сванском varčli – “серебро” или грузинском varcli – 
“корыто, корыто”, но и в дагестанских языках: «Лезг. уър, рут. уър, лак. баьр, 
арч. баьри, лезг. водоворот, но-вур, чам. и-гьир, анд. ъи-гьур, таб. да-гар, а также 
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аварские слова гІор – “речка” и хІор –“озеро”». Что касается второй группы гидро-
нимов, то К. Н. Тищенко указал на их возможную связь с лезгинским совал(а) – 
“гора, сага”, цахурским сува, табасаранским сив – “обрыв”, чеченским шу – “холм, 
возвышение”. По поводу этого исследователь отмечает: “Показательно, что речка 
Суббот Кв протекает в глубоком овраге (с. Малополовецкое Фастовского р-на)” 
[Тищенко 2006, 89–90].

Несколько иначе к решению проблемы подошел Ю. Л. Мосенкис. Он попытался 
сравнить гидронимы Украины и Грузии. Сравнительный анализ позволил ему отне-
сти к числу картвельских следующие гидронимы Украины (рис. 1): Скаронинка – 
правый приток Южного Буга; Сара – название двух правых притоков Псла; Цик-
ла – приток Киблича, левого притока Соба, являющегося левым притоком Южного 
Буга; Ингул – приток Южного Буга (ср. река в Грузии – Inguri); Хорол – правый 
приток Псла; Ворскла (ср. груз. varsklavi – “звезда”); Сула (ср. груз. kseuli – “раз-
лившийся”); Роставица (ср. груз. rustavi – “начало ручья”); Суба – приток Тясмина 
в бассейне Днепра (ср. груз. tba- – “озеро”, мегр. toba-, tobo- – “глубокий (о воде)”, 
tub(a)- – “балка, озеро”); Пшонка в Винницкой обл. (ср. груз. pšani – “много источ-
ников”); Дунай (Danub) (ср. груз. dineba – “течение”, dnoba – “таяние” и т. п.); Те-
терев (ср. груз. tetri – “белый”) и т. п. Появление данных гидронимов Ю. Л. Мосен-
кис относит к эпохе энеолита, когда, по его мнению, существовали “контакты 
древних картвельских металлургов с носителями трипольской культуры на украин-
ских землях” [Мосенкіс 2001, 1–12]. Наблюдения Ю. Л. Мосенкиса в ряде момен-
тов можно считать спорными, но они свидетельствуют о том, что проблема древне-
го кавказского населения в Северном Причерноморье является более сложной, чем 
это представлялось раннее. Если следовать наблюдениям Ю. Л. Мосенкиса, то ги-
дронимы картвельского происхождения встречаются в основном в Правобережной 
Украине, в то же время, по данным других исследователей, гидронимы абхазо-
адыгского типа имеют распространение на Левобережье Днепра (рис. 1). Наиболее 
примечательным из них является Псёл, который Ю. Л. Мосенкис не отнес к числу 
картвельских гидронимов.

Среди современных гидронимов украинского Днепровского Левобережья на 
фоне названий славянского, иранского и тюркского происхождения как-то обосо-
бленно выглядит название реки Псёл (укр. Псьол, Псел, Псло). Эта водная артерия 
представляет собой левый приток Днепра и берет начало в Белгородской области 
России, а дальше течет по Обоянскому району Курской обл. России и продолжает 
течь по территории Украины, протекая через территорию Сумской и Полтавской 
областей к своему впадению в Днепр ниже г. Кременчуга (рис. 1). На берегах Псла 
расположены такие известные населенные пункты, как Гадяч, Великие Сорочинцы, 
Богачка, Готва и др. Довольно интересно, что в этом районе Приднепровья получи-
ли также распространение реки с аналогичными названиями. Так, притоками Псла 
являются речки Пселец, Псельчик и Псинка, которые протекают через земли Сум-
ской обл. Кроме того, в этом же районе находится речка Псоля, которая является 
правым притоком Днепра. Тем не менее на этом перечень аналогичных названий с 
основой на Пс- на территории Украины является далеко не исчерпанным. Однако 
бросается в глаза то, что в районе Левобережного Приднепровья существует целое 
сосредоточение таких гидронимов [Словник гідронімів… 1979, 451–452].

Нет сомнений в том, что с этими гидронимами связаны названия населенных 
пунктов: села Запселье (укр. Запсілля) Великобагачанского и Кременчугского райо-
нов, а также село Запсельское (укр. Запсільське) Гадячского района Полтавской об-
ласти; село Запселье Краснопольского района Сумской обл. и т. п. [Словник гідро-
німів… 1979, 452; Стрижак 1963, 56]. Тем не менее, несмотря на такую распростра-
ненность этих названий в самом центре Украины, исследователи как отечественные, 
так и зарубежные еще не пришли к единой мысли относительно обстоятельств и 
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времени возникновения названий этих водных артерий. На этот счет существует 
несколько гипотез, которые, к сожалению, так и остаются недоказанными предпо-
ложениями, учитывая то, что исследователи в значительной мере хронологически 
отдаляют от наших времен возникновения гидронима Псёл и других родственных к 
нему названий. Поэтому следует разобраться в слабых местах существующих гипо-
тез и сопоставить их с историческими реалиями.

Несколько десятилетий тому назад О. И. Ященко выводил название Псёл непо-
средственно из греческого пселлос – “темный” [Ященко 1958, 16]. Однако, это от-
нюдь не соотносится с историческими реалиями, так как о существовании в 
прошлом в этом районе значительного массива греческого населения не приходит-
ся говорить. Учитывая это, А. С. Стрижак отметил и лингвистическую необосно-
ванность такого предположения: “Однако, как видно из древнейших фиксаций, 
Псел < *Пьсьлъ (ср. Пселъ, но к Песлу, Песельський и т. п.), где выделяется корень 
Пс- (< *Пьс- < *pоs-) и суффикс -ел (<-ьль)” [Стрижак 1963, 57].

Пытались исследователи объяснить происхождения названия Псёл и на славян-
ском материале. В свое время А. А. Потебня названия типа Псёл сближал с восточ-
нославянским писять, сербско-хорватским пищать, литовским pissa “cunnus”, pisti 
“coire” [Потебня 1883, 68]. Довольно интересно, что А. С. Стрижак отдал пред-
почтение “этимологии Потебни” [Стрижак 1963, 57]. Но в данной ситуации такое 
объяснение, как результат звукоподражания, выглядит крайне неубедительным и 
больше подходит для горных речек, чем для равнинных. Выглядит спорной также 
гипотеза М. Фасмера, который объяснял происхождения этого названия следую-
щим образом: «От *пъсъ, т. е. “большая собака”, с суф. -ьлъ, подобно словам козёл, 
орёл» [Фасмер 1987, 397]. Таким образом М. Фасмер намекает, что название Псёл 
следует переводить как “Собачья речка”. Однако не понятно, причeм здесь собаки? 
Хотя можно вспомнить названия переправ, мостов, где упоминается скот: англ. Ок-
сфорд – “Бычий брод”, Босфор – “Бычья переправа”. Довольно интересно, что 
К. Мошинский также допускал подобную идею и потому поставил в один ряд на-
звания Псинка, Пселець, Псоля (приток Днепра), Псура (бассейн Десны), Песья, 
Пес (бассейн Сулы) и соответственно этому выводил их от корня pьs- в значении 
“пёс” по аналогии к орёл < орьлъ. Не смотря на это, он также предполагал, что часть 
этих названий происходит от славянского pis-: pьs- “pstry” или pьs- < pьd-s как в 
греческой πιδαξ – “источник”, πισεα – “влажное место, луга”. В результате К. Мо-
шинський так и не пришел к окончательного выводу [Moszyński 1957, 179]. Тем не 
менее, на сегодня гипотеза о славянском происхождении названия Псёл находит все 
меньше сторонников, так как такой подход выглядит, по крайней мере, поверхност-
ным, упрощенным. Однако лишь одна гипотеза довольно удачно, с лингвистиче-
ской стороны, объясняет происхождение гидронимов типа Псёл, хотя, на первый 
взгляд, недостаточно убедительно подтверждается данными исторических текстов.

Так, почти столетие тому О. М. Бодянский предложил сближения названия реч-
ки Псёл с кавказскими гидронимами типа Пса, Псе, Псекупс, Псыхуаба и т. п. Как 
было указано, в основе этих гидронимов находится корень Псы-, который на языке 
адыгов означает “вода, река” [В-ко 1903, 3; Мацевич 1896]. Естественно, эта гипо-
теза нашла широкую поддержку среди исследователей Северного Кавказа адыгского 
происхождения. Так, Дж. Н. Коков в своей монографии “Кабардинские географиче-
ские названия” отметил, что на территории Украины приобрели распространение 
гидронимы Псел, Псинка, Пселець, Псельчик и т. п., которые, по его мнению, 
имеют отношение к кабардино-черкесскому псы – “вода”. Однако следует отдать 
должное кабардинскому исследователю, который по этому поводу был все-таки 
осторожным в выводах. В частности, он подчеркнул: “Хотя среди известных этимо-
логий данных названий существует и такая (О. М. Бодянского), которая сближает 
их с кабардино-черкесскими образованиями Псыж, Псыхуаба, вопрос этот требует 
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дополнительного изучения” [Коков 1966, 159]. Следует указать, что гипотеза об 
адыгском (кавказском) происхождении названия реки Псёл  получила поддержку 
среди многих современных исследователей славянского происхождения.

Как уже отмечалось, В. П. Кобычев в своей книге “В поисках прародины славян” 
немало страниц посвятил вопросам переселения адыгов на земли Северного При-
черноморья. С пребыванием адыгов он был склонен связывать в первую очередь 
гидроним Псёл [Кобычев 1973, 93]. К числу северокавказских гидронимов К. М. Ти-
щенко также отнес, как уже было отмечено, названия рек “Псло (Псёл, Псіолъ, 
Пьслъ, Песелъ), а также Пселець, Псоля”, которые «этимологически близки к ады-
гейскому псы “вода”» [Тищенко 2006, 89–90].

Исследователи уже давно заметили, что гидроним Псёл (Псло) имеет много об-
щего с гидронимами в местах обитания адыго-абхазских народов на Северном и 
Западном Кавказе. Таких названий рек на Кавказе можно привести большое коли-
чество: Пседах, Псекупс, Псоу, Псужь, Псыбэ, Псыбъундж, Псыгуэнсу, Псыджор, 
Псыгъуабжэ, Псыжь, ПсыкIыгъожъ, ПсыIэху, ПсыкъепкIэ, Псымыгъу, Псымыхъу, 
Псынащхьэ, Псынэф, Псыпбп, ПсыпцIэ, Псыфыжъ, Псыхуабэ, Псыхушхъэ и т. п. 
[Коков 1966, 120–123, 144–147; 1974, 102–103, 242–251]. Исследователи единодуш-
ны во мнении, что в основе этих гидронимов находится адыгейское слово псы-. 
А. К. Шагиров в “Этимологическом словаре адыгских (черкесских) языков” дает 
следующую этимологию этого слова: «Псы ‘вода’, ‘река’, ‘речка’ – в значении 
“река” (“речка”) в адыгейском слово встречается в композитах и в определенных 
сочетаниях; обычное (самостоятельное) название реки здесь псыхъэ». Исследова-
тель также видит соответствия этому адыгскому термину в абхазском а-дзы (в аба-
зинском дзы) и убыххском бзы – “вода, речка” [Шагиров 1977, 16]. Таким образом, 
есть основания считать, что гидроним Псёл своим происхождением связан именно 
с адыгским псы – “вода, река”. При этом неясно, что означает вторая часть гидро-
нима Пс-ёл.

В свое время А. С. Стрижак указал: «В этом свете следует напомнить еще гипо-
тезу, выдвинутую М. Максимовичем, о том, что компонент ол в названиях Псьол, 
Хорол, Угол, Оскол, Ворскла (Ворскол), очевидно, означает на каком-то из языков 
также “вода, река”, что, с нашей точки зрения, подтвердилось лишь для гидронима 
Ворскла в немного другой интерпретации» [Стрижак 1963, 57–58]. О. Н. Трубачев 
также отметил присутствующий в названиях многих рек Левобережной и Правобе-
режной Украины компонент -л: Перевал, Цимбал, Прикол (бассейн Псла), Чами-
шел, Орель, Ингул, Тилигул, Царегол, Гайчул и т. п. Появление этих названий 
исследователь связал с влиянием тюркских языков. Что касается объяснения проис-
хождения таких названий на Днепровском Левобережье, то О. Н. Трубачев был по 
этому поводу довольно осторожным: “Хорол (вар. Хоролъ, Korol, п. п. Псла…) мы, 
в согласии с предшествующими исследователями, относим к числу иранизмов (ир. 
*Harava-), в то время как близкий территориально Псел / др.-русск. Пъсълъ, Песелъ 
(л. п. Днепра) представляется нам неясным” [Трубачев 1968, 205–206]. Н. Н. Корин-
ный придерживается также аналогичной мысли по этому поводу: “Псел (Песл). 
Очевидно, как и все остальные названия рек с компонентом -ол, -оло, гöль, тюркско-
го происхождения (ср. тур. -öl – трясина, болото)” [Коринный 1991, 249, прим. 74]. 
Однако возможно и другое объяснение.

В “Кабардинско-русском словаре” под редакцией Б. М. Карданова подобный тер-
мин псылъэ имел множество значений, одно из которых – “болотистая местность” 
[КРС 1957, 303]. Таким образом, не исключено, что гидроним Псёл и кабардинский 
термин псылъэ могут быть между собою связаны. Однако названием реки не может 
быть название местности. Поэтому вероятно, что в далеком прошлом (а нам не из-
вестно когда) река Псёл, которая имела множество притоков, была окружена вдоль 
своего течения большим количеством болот, то есть была заболоченной. Довольно 
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интересно, что “Военно-топографическая карта Российской империи” (1869–1890) 
свидетельствует о том, что во второй половине ХІХ в. пойма реки Псёл имела забо-
лоченный характер, прежде всего, в среднем течении. Об этом может свидетель-
ствовать, например, фрагмент карты, где изображено место впадения речки 
Лютенькой в Псёл [Военно-топографическая… 1869–1890, 23–12]. По этому пово-
ду Н. Н. Коринный в своей статье “Природные условия Переяславской земли в 
Х–ХІІІ вв.” отметил: “Весьма медленные и неширокие реки Левобережья вслед-
ствие равнинной местности образовывают значительные по своим размерам доли-
ны с многочисленными старицами, непроходимыми болотами, их русла крайне 
закрученные, извилистые… В средние века значительную часть территории Лево-
бережья занимали низменные болота с гипновой и гипново-травянистой расти-
тельностью, которая характерна для долин рек, полосы широколистых лесов и 
Лесостепи… Болота были серьезным естественным препятствием для орд степ-
няков, служили местом спасения населения волости во времена тяжелых испы-
таний…” [Корінний, 101–102]. Если в средние века долина реки Псёл была 
заболоченной, то возможно, что такой она могла быть и в более ранний период. Та-
ким образом, вполне возможен вариант, что название упомянутой реки происходит 
от адыгского *Псыл- и означает “Заболоченная (река)”. В пользу этого предположе-
ния могут свидетельствовать наиболее ранние формы этого гидронима, которые 
мало чем отличаются от современного названия.

Впервые река с таким названием упомянута в том фрагменте Ипатьевской лето-
писи, где речь идет о походе Владимира Мономаха, который тогда был переяслав-
ским князем, против половцев в 1111 г. На пути к реке “Дон”, в который современ-
ные исследователи видят Северский Донец, войско Владимира вынуждено было 
пересечь несколько рек. Об этом в Ипатьевской летописи сказано: “…и въста Воло-
димеръ и Стополкъ и целовастался . и поидоста на Половце. Стополкъ съ сномъ . 
Ярославъ и Володимеръ съ сынми . и Двдъ со сыном . и поидоша возложивше на-
дежю на Ба . и на пречистую матерь его . и на стыгя англы его и поидоша . въ . в. 
неделю поста . а в пятокъ быша на Суле . в субботу поидоша и быша на Хороле . и 
ту и сани пометаша . а в неделю поидоша в нюже хрестъ целують и приидоша на 
Пслъ . и отуди сташа на реце Голте . ту пождаша и вои . и ωтудо идоша Въръск-
ла...” [Ипатьевская... 1908, 184]. И уже второе упоминание наших летописей о речке 
Псёл датируется событиями 1153 (6661) г. Так, в Ипатьевской летописи сообщает-
ся: “В лето 6661 (1153) Посла Изяславъ сна своего Мъстислава на Половце . к Пес-
лу…” [Ипатьевская... 1908, 321]. Такой именно вариант гидронима видим также в 
Воскресенской, Радзивиловской, Лаврентьевской и других летописях [Воскресен-
ская... 1856, 60; Радзивиловская 1989, 123; Лаврентьевская 1926–1928, 234]. Таким 
образом, древнейшие известные нам формы гидронима – Пслъ, Песл.

Упомянут этот гидроним и в таком источнике XVII ст., как “Книга Большому 
Чертежу”. Так, в начале текста этого источника речка Псел фигурирует как ориен-
тир: “А от верх Донца Северского к верх реке Ворсклу верст с 30; а Ворскол река 
вытекла ис под Муравския дороги и пала в Днепр, ниже Псла реки 20 верст” [КБЧ 
1950, 62]. Содержит упомянутый источник и детальное описание бассейна Псла: 
“А ниже реки Сулы пала в Днепр река Псел, а вытекла река Псел из под Муравскои 
дороги из под Думчего Кургана. А от Днепра вверх по Пслу 50 верст пала река Хо-
рол, от Сулы, а на Хороле от устья 20 верст город Хорол; на тои же реке на Хороле 
Миргородок… А ниже реки Хорола на Пслу город Голтва, от устья Хорола 5 верст. 
А ниже Голтвы 10 верст на Псле город Мажделенка. А выше Миргородка на Псле 
городище Старое, от Миргородка 10 верст. А выше Старого на Псле городище Но-
вое, от Старого верст с 7. А выше Нового городища 10 верст городище Гадское, а 
Галичья тож. А с верху от Муравские дороги 20 верст в реку Псел пала речка Псе-
лец, ниже Белогородские дороги, что лежит в Белгород из Курска; а до верху Псла 
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реки от Курска 70 верст; а от Белагорода 50 верст. А ниже Псла реки от Курска 
70 верст; а от Белагорода 50 верст. А ниже Псла реки пала речка в Днепр Кобыль-
няк, от Псла 10 верст” [КБЧ 1950, 109–110]. Возможно, что “Книга Большому Чер-
тежу” содержит также одно из первых упоминаний о речке Псоля, которая является 
правым притоком Днепра: “А с правые с Литовские стороны Днепра, ниже города 
Могилева, пала в Днепр река Береза; с правые же стороны, выше Сулы, пала река 
Тесмень. А ниже Тесмени, против реки Псла, пала речка речка Омельник Псель-
скои” [КБЧ 1950, 112]. Таким образом, можно увидеть, что уже в начале XVII в. 
установилась современная форма написания реки – Псёл (Псел). В связи с этим ин-
терес представляет также упоминание названия реки Пселец, которая и по сей день 
сохраняется в гидронимии Восточной Европы. Безусловно, этот гидроним испытал 
славянскую обработку и является производным от названия Псёл (аналогия можно 
найти в названии Донец, которое происходит от гидронима Дон).

Относительно времени и обстоятельств появления названия реки Псёл на Дне-
провском Левобережье уместно привести слова известного этнографа-кавказоведа 
Л. И. Лаврова: «Сложным является вопрос о названии реки Псёл. Сторонники ги-
потезы адыгского происхождения казачества видели в первой части этого названия 
адыгское слово “псы”, которое означает “вода”. Это довольно правдоподобно. Но 
как могла небольшая группа путешественников с Кавказа заставить местное насе-
ление забыть старое название своей реки и пользоваться новым адыгским назва-
нием? Необходимо допустить одно из двух: или название Псёл не имеет отношения 
к адыгскому языку, или оно существует здесь не с XIV в., а с доисторической эпо-
хи, когда на Украине могло проживать население, которое говорило на языке, род-
ственном с адыгским» [Лавров 1961, 65].

Как уже отмечалось, В. П. Кобычев полагал, что во времена Античности и ран-
него Средневековья на землях Северного Причерноморья могли появиться гидро-
нимы кавказского (адыгского) происхождения [Кобычев 1973, 96]. Однако письмен-
ные источники не содержат конкретной информации относительно пребывания в 
Средневековье и во времена Античности значительных групп выходцев с Кавказа на 
Левобережье Среднего Днепра.

Поэтому имеет смысл поддержать идею К. Н. Тищенко о давнем происхождении 
кавказских гидронимов на территории континентальной Украины. По его мнению, 
в далеком прошлом земли Северного Причерноморья представляли собой часть 
циркумпонтийской зоны, которая “по крайней мере, с ІІІ тыс. до н. э. входила в 
сферу влияния кавказских и средиземноморских культур”. Следствием этого, по 
мнению исследователя, является существование на современной карте Украины не-
которых гидронимов кавказского происхождения [Тищенко 2006, 89–90].

Учитывая кавказское происхождение гидронима Псёл, отметим также параллели 
не только на Кавказе, но и в некоторых районах Восточной Европы, что может дать 
неожиданные результаты. Так, следует обратить внимание на пассаж в “Этимоло-
гическом словаре русского языка” М. Фасмера: “Псков, род. п. -а, Пскова – назва-
ние реки близ Пскова…” [Фасмер 1987, 397]. Как известно, письменные источники 
Средневековья и Античности никогда не давали оснований говорить о каких-либо 
переселениях народов с Кавказа на север Восточной Европы. Если название реки 
Пскова имеет отношение к адыгскому псы-, то тогда можно говорить об очень древ-
них процессах.

К отмеченным лингвистами гидронимам следует добавить еще один. Так, 
В. П. Кобычев отметил название острова на Днепре – Томако [Кобычев 1973, 96]. 
Однако ситуация с этим названием еще сложнее, ибо напротив острова была отме-
чена также река, правый приток Днепра, с подобным названием. На сегодня назва-
ние Томаковка носят остров, река и возникший на берегах одноименной реки 
поселок. Река и поселок расположены на правом берегу Нижнего Днепра на терри-
тории Днепропетровской обл. (рис. 1). Известно, что это название давнее.
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Еще в начале XVII в. автор “Книги Большому Чертежу” несколько раз упоминает 
реку и остров “Томоковка”. Так, остров несколько раз упоминается при описании 
гидронимов Левобережья: “А в Конских Водах вода пресная; а Конские Воды пали 
в реку в Московку, а Московка пала в Днепр против острова Томоковки”; “А ниже 
Самари реки 6 миль пала в Днепр речка Московка, против острова Томаковки”; 
“А ниже Белекова, с Литовской стороны Червонные горы на 15 верстах... А ниже 
Червонных гор 15 верст остров Томоковка... А ниже Томоковки миля Лысая горка” 
[КБЧ 1950, 65, 110, 111].

Автор “Книги Большому Чертежу” дает также понять, что Томоковка – это на-
звание не только острова, но и близлежащей речки: “А ниже Суры 40 верст пала 
речка Хортица... А ниже Хортицы остров Хортица... А ниже Хортицы 20 верст 
речка Томаковка, протоку 40 верст, против остров Томаковка... А ниже Томаковки 
30 верст речка Чертомлык” [КБЧ 1950, 112]. Таким образом, можно отметить, что, 
кроме Томаковки, также совпадают названия реки и острова, носящих название 
Хортица. Маловероятно, чтобы названия рек произошли от топонимов. Обычно 
все в точности до наоборот: гидроним дает название топониму.

Поэтому имеет смысл определить происхождение названия Томаковка (Томоков-
ка). Если отбросить явно славянское окончание, то получим Томако или Томак. 
Интересно, что в кабардинском языке существует подобное слово – тэмакъ. 
“Кабардинско-русский словарь” под редакцией Б. М. Карданова дает несколько зна-
чений этого слова: “1. горло; гортань; зев; 2. в знач. опр. горловой; гортанный” 
[КРС 1957, 335]. Для названия реки такая семантика явно не подходит, хотя для на-
звания острова это вполне приемлемо – остров получил название Томак, потому 
что находился напротив устья (т. е. горла) реки. Однако пример с названием реки и 
острова Хортица позволяет придерживаться версии о первичности гидронима.

Следовательно, очень важна этимология кабардинского термина тэмакъ. 
А. К. Шагиров в своем “Этимологическом словаре адыгских (черкесских) языков” 
объясняет его происхождение так: “...тюркское заимствование, ср. карач.-балк., ку-
мык., тамакъ, ног. тамак ‘горло’, ‘гортань’. Абаз. тамагъI тоже, надо думать, из 
кабардинского” [Шагиров 1977, 69]. Однако в других тюркских языках, удаленных 
от Кавказа, для обозначения понятий “горло”, “гортань” и т. п. используют иные 
лексические единицы, явно не похожие на тамак. Поэтому пока рано говорить о 
тюркском источнике данного слова в кабардинском языке. Даже если бы это слово 
имело тюркское происхождение, то оно вряд ли бы подошло для названия реки. 
Река не может называться “горлом”, “гортанью”, “устьем”. Таким образом, не сле-
дует отбрасывать версию об адыгских корнях как кабардинского слова тэмакъ, так 
и названия реки в Нижнем Поднепровье – Томаковка.

В связи с этим особый интерес могут представлять близкие по звучанию слова 
в языке адыгов. Обратим внимание на кабардинские прилагательные: тэмакъ – 
“несдержанный”, “вспыльчивый”, “раздражительный”, “желчный”; тэмакъкIыхь – 
“терпеливый”, “сдержанный” [КРС 1957, 335]. Как видим, эти слова несут семан-
тическую нагрузку в значениях либо “бурная”, либо “спокойная”. Что мешает свя-
зать происхождение названия реки с этими терминами?

Однако нельзя говорить, что гидроним Томаковка (Томак) появился относитель-
но недавно – в эпоху Средневековья. К сожалению, средневековые письменные ис-
точники не несут никакой информации о нахождении какой-либо колонии черкесов 
или касогов в низовьях Днепра. Поэтому метод исключения позволяет отнести по-
явление данного гидронима к более раннему времени.

Отметим, что данные лингвистики также допускают существование в давние вре-
мена на территории Украины кавказского субстрата. В связи с этим отметим работы 
уже упомянутого украинского ученого-эмигранта В. Чапленко. Уже сами названия 
его работ – “Адыгейские языки – ключ к тайне нашего субстрата”, “Адыгейские 
языки – ключ к этногенезу славян и других народов”, «Еще раз о происхождении 
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названия “гуцул”», «Происхождение этнонима “гуцулы”» – могут свидетельство-
вать о том, что исследователь видел в древних кавказских языках субстрат для мно-
гих языков Восточной Европы, прежде всего украинского. Поэтому он считал, что 
многие слова в украинском языке можно объяснить при помощи адыгейского. Так, 
термин гуцул В. Чапленко объяснял при помощи языка адыгов как “чубатый”, 
“малый”, “сильный”. Из адыгских языков ученый также пытался объяснить проис-
хождение некоторых этнонимов и топонимов: славяне – “земляне”; венеды – “воло-
вики”; Balta – “белый, русый” и т. п. Кроме того, убедительным свидетельством 
кавказского субстрата В. Чапленко считал происхождение украинских фамилий на 
-ко и -енко. По мнению исследователя, в глубокой древности на территории Вос-
точной Европы до расселения там носителей индоевропейских языков проживали 
кавказоязычные народы. К их числу В. Чапленко относил легендарных киммерий-
цев, исчезнувших из Северного Причерноморья уже в первой половине I тыс. до 
н. э. [Чапленко 1966; 1969; 1977]. Конечно, нельзя полностью согласиться со всеми 
выводами и предположениями В. Чапленко. Однако сама идея исследователя о рас-
пространении на юге Восточной Европы в глубокой древности кавказских языков 
заслуживает внимания.

В специальной литературе уже неоднократно указывалось на давние культурные 
связи населения украинского Причерноморья и Кавказа. Так, еще Л. И. Лавров по 
этому поводу писал: «Как свидетельствуют археологические материалы Мариу-
польского и Нальчикского могильников, культурные взаимоотношения между на-
селением, которое проживало на территории современной Украины и Кавказа, 
существовали даже со времен неолита, не говоря уже об эпохе энеолита и бронзы... 
Медные и бронзовые кавказские изделия этих времен археологи находят на Украи-
не. Керамика катакомбной культуры встречается как на Украине, так и на Северном 
Кавказе. Бронзовые изделия и оружие прикубанской и кобанской позднебронзовых 
культур встречаются в Крыму, на Харьковщине, Полтавщине и Киевщине, а оружие 
и украшения, которые носило степное население территории нынешней Украины в 
начале I тысячелетия до н. э., находят на Кавказе... К этому же позднебронзовому 
времени относятся древнейшие литературные сведения о территории Украины и 
Северо-Западного Кавказа. Наверное, не случайно население обеих этих террито-
рий в первых литературных источниках обозначено общим названием “киммерий-
цы”... К сожалению, пока нет единой научной основы для неопровержимого 
утверждения, был ли это единый народ, с единым языком, или же “киммерийцы” – 
это обобщающее название разноплеменного и разноязычного населения терри-
торий нынешних Южной Украины и Северо-Западного Кавказа. Кажется, более 
правдоподобно, что “киммерийцы” – это обобщающее название родственных пле-
мен, которые составляли единый племенной союз» [Лавров 1961, 62].

Аналогичных идей придерживался также В. П. Кобычев. Относительно очень 
давних связей населения Украины и Кавказа он отметил: “Спектральный анализ 
металлических изделий трипольской культуры, распространенных в III–II тыс. до 
н. э. на территории Правобережья Днепра от Карпатских гор и до нижнего течения 
Дуная, показывает, что подавляющая их часть сделана из мышьяковистой меди ку-
банской группы. Таврские каменные ящики-могилы, находимые в Крыму, археоло-
ги рассматривают всегда не иначе как в связи с аналогичными погребениями 
Северного Кавказа. В более позднее время на основании целого комплекса различ-
ных бронзовых предметов: топоров-кельтов, кинжалов, частей конского убора 
(псалий) и т. п. – археологи объединяют в один обширный ареал территорию Вос-
точного Прикарпатья, Крыма и Северо-Западного Кавказа, суммарно называемый 
киммерийским” [Кобычев 1973, 93]. 

Однако наибольших успехов в этом направлении исследований добилась архео-
лог А. Л. Нечитайло. В 1991 г. была напечатана ее монография “Связи населения 
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степной Украины и Северного Кавказа в эпоху бронзы” [Нечитайло 1991], а в 
1995 г. она защитила докторскую диссертацию на тему “Динамика исторических 
связей населения степной Украины и Северного Кавказа (эпоха энеолита-бронзы)” 
[Нечитайло 1994]. Основой для написания диссертации стали материалы как из 
раскопок самого автора в Украине и на Кавказе, так и многотысячных коллекций 
в музеях Кавказа и Украины: Киева, Днепропетровска, Запорожья, Одессы, Нико-
лаева, Херсона, Каховки, Мелитополя, Донецка, Луганска, Симферополя, Севасто-
поля, Евпатории, Ялты, Феодосии, Бахчисарая, Ставрополя, Пятигорска, Керчи, 
Таганрога, Ростова, Краснодара, Майкопа, Геленджика, Черкесска, Нальчика, Вла-
дикавказа, Грозного, Армавира, Махачкалы, Тбилиси, Баку. Основное внимание в 
работе уделено анализу связей в эпоху энеолита – начала средней бронзы. Именно 
тогда имели место победа и активное развитие производящего хозяйства, что пред-
полагает особое содержание связей. В эпоху средней бронзы, по мнению А. Л. Не-
читайло, происходит смена направлений контактов. В эпоху поздней бронзы резко 
изменилась историческая ситуация в степях Северного Причерноморья [Нечитай-
ло 1994, 5–6].

Особый интерес могут представлять выводы проведенного А. Л. Нечитайло ис-
следования. В результате были выявлены закономерности в развитии связей между 
населением Северного Причерноморья и Северного Кавказа в хронологической 
последовательности. Так, для первого этапа показательными являются связи, осно-
ванные, главным образом, на отношениях обмена. Они не определены производ-
ственной необходимостью развития каждого общества, хотя различия хозяйствен-
ной деятельности в определенной степени стимулировали их. Важную роль здесь 
сыграло то обстоятельство, что в IV тыс. до н. э. происходит формирование ското-
водческих групп племен, когда полное овладение разными типами производящего 
хозяйства позволило осваивать степные пространства. Для этого периода просле-
живаются конкретные контакты Новоданиловской группы племен с закубанскими 
энеолитическими племенами. Они выражались в форме простого обмена керами-
кой, каменными орудиями, украшениями и предметами, которые считают символа-
ми власти и культа. Для второго периода, связанного с ранней бронзой, объем об-
менных связей увеличивается. Они становятся более сложными по содержанию и 
структуре. Важным моментом их структурной организации в этот период является 
углубление двустороннего характера, который определяется по наличию не только 
вещей кавказского происхождения в Украине, но и степных элементов в областях 
Кавказа, где они были связаны с восприятием северокавказским населением 
культурно-идеологических традиций степняков, в частности погребального обря-
да, веревочной орнаментации. Замена материала в орудиях труда имела принци-
пиальное значение, и влияние Кавказа в этой перестройке сыграло важную роль. 
Появление местной металлообработки, безусловно, в результате развития и спе-
циализации деятельности степных племен складывалось под большим влиянием 
уже устойчивых и развитых схем кавказского производства, и в частности находя-
щегося на высоком уровне майкопского. Третий этап, по мнению А. Л. Нечитайло, 
приходится на время средней бронзы. Именно тогда, с ее точки зрения, происходит 
дальнейшее расширение и усложнение связей. Это выражается в насыщении па-
мятников импортом и предметами со следами кавказских влияний [Нечитайло 
1994, 34–37].

В результате исследователю удалось прийти к следующему выводу: “На протя-
жении энеолита-бронзы происходит поступательное развитие взаимоотношений 
между племенами степной Украины и Северного Кавказа. Изменения, наблюдае-
мые в динамике этих взаимоотношений, свидетельствуют о том, что они приобре-
тают все большее значение в организации жизнедеятельности степных обществ 
Украины. Продолжается последовательное увеличение объема этих связей, услож-
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няется их структура, расширяется сфера охвата сторон жизнедеятельности, как эко-
номических, так и социокультурных. Связи носят постоянный, двусторонний, 
полномасштабный характер, и значительная их роль в жизни древнего населения 
Украины и Северного Кавказа очевидна. Можно утверждать, что исторический ди-
намизм взаимного тяготения здесь проявился с большой силой и размахом” [Нечи-
тайло 1994, 37].

В своем исследовании А. Л. Нечитайло не только отметила связи населения Се-
верного Кавказа и Северного Причерноморья, но также зафиксировала переселения 
кавказских мигрантов в степи Украины. Так, на Старобельском поселении на Айда-
ре (Луганщина), относящемуся к периоду энеолита, были обнаружены фрагменты 
от четырех сосудов, которые соответствуют керамике первого и второго типа посе-
ления Свободное в Адыгее. По мнению А. Л. Нечитайло, наличие подобной кера-
мики можно связывать с появлением на Айдаре самих носителей закубанской 
энеолитической культуры, потому что керамика, как сугубо бытовая вещь, могла 
попадать только тогда, когда границы соседних племен открыты для контактов [Не-
читайло 1994, 16]. К эпохе ранней бронзы относит А. Л. Нечитайло обнаруженные 
возле г. Павлограда Днепропетровской области погребения, обряд и керамика кото-
рых типичны для племен майкопской культуры на Северо-Западном Кавказе. По 
ее мнению, это реальные мигранты с Кавказа, влившиеся в этнические массивы 
Украины [Нечитайло 1994, 20]. Кроме этого, исследователь выявила связываемые с 
кавказскими мигрантами типично майкопские комплексы на территории Украины, 
например, названные у г. Павлограда, известные на Донбассе возле г. Сватово и 
с. Петровка, у с. Константиновка в Приазовье, гробница Вилино в Крыму и др., в 
которых роль кавказского компонента значительна [Нечитайло 1994, 23].

Однако отметим, что у нас нет пока данных о переселениях отдельных групп се-
верокавказских мигрантов в эпоху бронзы на Левобережье Среднего Поднепровья, 
где отмечены гидронимы явно адыгского происхождения (Псел, Пселец и т. п.). Тем 
не менее наблюдения над процессами более позднего времени позволяют отметить, 
что в степях Северного Причерноморья постоянно существовала тенденция – при 
смене населения степей остатки предыдущего населения постоянно передвигались 
в лесостепь. Вполне возможно, что такая закономерность проявляла себя и в эпоху 
бронзы – раннего железа, т. е. в III тыс. – I тыс. до н. э.

В итоге следует отметить, что существование на карте современной Украины ги-
дронимов, находящих объяснение в некоторых кавказских (прежде всего абхазо-
адыгских) языках, можно связывать в большинстве случаев с пребыванием здесь в 
древности носителей кавказских языков. Обычно для их обозначения используют 
термины “кавказский субстрат”, “доиндоевропейский субстрат” и т. п. Однако в 
данном случае эти выражения могут быть не совсем корректными. Ведь мы так и 
не знаем, что было первичным в Северопричерноморском регионе – кавказоязыч-
ное население, которое было ассимилировано пришельцами-индоевропейцами; или 
в среду индоевропейского населения Северного Причерноморья периодически пе-
реселялись отдельные группы носителей кавказских языков. Возможен и третий 
вариант, объединяющий все эти процессы. К сожалению, источниковедческая база 
для данного направления исследователей не позволяет в достаточной степени по-
казать динамику отмеченных этнических процессов. Несмотря на это, мы может 
отметить, что во времена, предшествовавшие Средневековью, на территории от 
Приазовья до Карпат проживало население, говорившее на языках кавказского 
типа. Не исключено, что в далеком прошлом даже существовало этническое и 
языковое единство населения Северного Причерноморья и Северного Кавказа, 
нарушенное приходом первых индоевропейцев. К сожалению, пока даже нельзя 
определить время этих событий, ибо место и время образования первой индоевро-
пейской общности до сих пор представляют собой неразрешенную проблему.
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Рис. 1. Гидронимы Украины предположительно кавказского происхождения:
1 – Ворскла; 2 – Дунай; 3 – Ингул; 4 – Олт; 5 – Прут; 6 – Псёл; 7 – Псоля; 8 – Серет;
9 – Соб; 10 – Суба; 11 – Суббот; 12 – Тетерев; 13 – Томаковка; 14 – Унава; 15 – Хорол



О. Б. Бубенок

36                                                                                                      Східний світ, 2017, № 1–2

лиТераТУра

В-ко Н. К вопросу о происхождении названия Полтавы // Киевская старина. Т. LXXXI. 
Киев, 1903.

военно-топографическая карта российской империи (1869–1890). – history11.ucoz.ru
Волкова Н. Г. Этнонимы и племенные названия северного Кавказа. Москва, 1973.
Воскресенская летопись // Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т. VII. Санкт-

Петербург, 1856.
Ипатьевская летопись // Псрл. Т. II. Санкт-Петербург, 1843.
Ипатьевская летопись // Псрл. Т. II. Санкт-Петербург, 1908.
КРС. – Кабардинско-русский словарь / Под ред. Б. М. Карданова. Москва, 1957.
Карпини П. История монгалов // Карпини П. история монгалов. рубрук г. Путеше-

ствие в восточные страны. Москва – Ленинград, 1957.
КБЧ. – Книга Большому чертежу. Москва – Ленинград, 1950.
Книга Степенная царского родословия // Псрл. Т. XXI. Санкт-Петербург, 1868.
Кобычев В. П. в поисках прародины славян. Москва, 1973.
Коков Дж. Н. Кабардинские географические названия. Краткий словарь. Нальчик, 1966.
Коков Дж. Н. адыгская (черкесская) топонимия. Нальчик, 1974.
Константин Багрянородный. об управлении империей / Под ред. Г. Г. Литаврина и 

А. П. Новосельцева. Москва, 1991.
Коринный Н. Н. Переяславская земля. X – первая половина XIII века. Киев, 1991.
Корінний М. М. Природні умови Переяславської землі в Х–ХІІІ ст. – www.history.org.

ua/journall/geo/o/18.pdf
Лавров Л. І. До питання про українсько-кавказькі культурні зв’язки // народна творчість 

та етнографія, 1961, № 3.
Лаврентьевская летопись // Псрл. Т. I. Санкт-Петербург, 1846.
Лаврентьевская летопись // Псрл. Т. І. Ленинград, 1926–1928.
Ляскоронский В. история Переяславской земли с древнейших времен до половины 

XIII столетия. Киев, 1897.
Марр Н. Я. Кавказский культурный мир и Армения // Журнал министерства народного 

просвещения, 1915, ч. 62 (июнь).
Марр Н. Я. Расселение языков и народов и вопрос о прародине турецких языков // Под 

знаменем марксизма, 1927, № 6.
Марр Н. Я. избранные труды. Т. 1. Москва – Ленинград, 1933.
Марр Н. Я. избранные труды. Т. 5. Москва – Ленинград, 1935.
Мацевич Л. К вопросу о происхождении названия “Полтава” // Киевская старина. Т. IV. 

Киев, 1896.
Мосенкіс Ю. Л. грузинські назви річок України. Київ, 2001.
Нечитайло А. Л. связи населения степной Украины и северного Кавказа в эпоху 

бронзы. Киев, 1991.
Нечитайло А. Л. динамика исторических связей населения степной Украины и се-

верного Кавказа (эпоха энеолита-бронзы). Автореф. дисс. ... док. ист. наук. Москва, 1994.
новгородская Первая летопись. Москва – Ленинград, 1950. 
Новгородская Пятая летопись // Псрл. Т. IV. Петроград, 1917.
Патриаршая Девятая летопись // Псрл. Т. ІХ. Санкт-Петербург, 1862.
Патриаршая Десятая или Никонова летопись // Псрл. Т. X. Санкт-Петербург, 1885.
ПВЛ. – Повесть временных лет / Под ред. Д. С. Лихачева. Ч. I. Москва–Ленинград, 1950.
Повість врем’яних літ. Літопис (за Іпатським списком). Київ, 1990.
Потебня А. А. К истории звуков русского языка. IV. Варшава, 1883.
Радзивиловская летопись // Псрл. Т. XXXVIII. Ленинград, 1989.
словник гідронімів України. Київ, 1979.
Стрижак О. С. назви річок Полтавщини. Київ, 1963.
Тищенко К. мовні контакти: свідки формування українців. Київ, 2006.
Трубачев О. Н. названия рек Правобережной Украины. Москва, 1968.
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х т. Изд. 2-е. Т. III. Мо-

сква, 1987.



Кавказский след в гидронимии Северного Причерноморья

The World of the Orient, 2017, № 1–2                                                                                      37

Чапленко В. адигейські мови – ключ до таємниці нашого субстрату. Етимологічні 
досліди. Нью-Йорк, 1966.

Чапленко В. Адигейські мови – ключ до етногенези слов’ян та інших народів // молода 
Україна, лютий 1969, ч. 165.

Чапленко В. Ще раз про походження назви “гуцул” // молода Україна, квітень 1977, 
ч. 255.

Чапленко В. Походження етноніма “гуцули”. – http://www.putyla.org.ua/2008/05/15/
pokhodzhennja-nazvi-gucul.html

Шагиров А. К. Этимологический словарь адыгских (черкесских) языков. П–I. Мо-
сква, 1977.

Шнилерман В. А. Злоключения одной науки: этногенетические исследования и сталин-
ская национальная политика // Этнографическое обозрение, 1993, № 3.

Ященко А. И. Топонимика Курской области. Курск, 1958.
Moszyński K. Pierwotny zasiąg języka praslowańskiego. Wroclaw – Kraków, 1957.



38                                                                                                      Східний світ, 2017, № 1–2

Г. В. Вертієнко

Героїка Герросу
(з приводу сутності скіфського локусу Потойбіччя)1

Світлій пам’яті Володимира Павловича Білозора 
(13.01.1952 – 16.04.2014)

Важливою складовою поховального ритуалу та уявлень, пов’язаних з посмерт-
ною долею людини, є ідея шляху / подорожі душі до потойбічного світу. Уяв-

лення про цей шлях мало бути дуже важливим за того способу життя, який вели 
іраномовні кочівники. Для архаїчної свідомості орієнтації в просторі була прита-
манна магічна символіка. Індоєвропейська лексика демонструє, що поняття “стеж-
ка” і “правий” мають однакові основи. Шлях у потойбічний світ був символом долі, 
страждання та болю, й на ньому існували безперечні перешкоди. Одним з найваж-
ливіших онтологічних переходів душі вважався перехід з тілесного стану до “цар-
ства тіней” – у цьому знаходимо певний відповідник поняття “дорога – смерть” в 
індоєвропейській традиції2. У Ріґведі різняться два шляхи: шлях, по якому пересу-
ваються боги (devayāna-), і шлях “отців”, померлих пращурів (pánthām… pitryānam), 
де кожному вторована дорога в царство Ями після смерті3.

В індоіранських міфологічних уявленнях про схід відбилися спогади про пер-
винне місце мешкання і подальше переселення індо-арійських племен у східному 
напрямі, що асоціювався з рухом вперед – санскр. pǘrva- “передній”, “той, хто йде 
попереду” та “східний”. Захід сприймається як “задня” сторона – paścā. Південь – це 
бік “правий” – dákṣiṇa- [Иванов, Гамкрелидзе 1984, 915]. Проте “лівий” бік – saυyά – 
не знаходить відповідного термінологічного значення “північний”, що може пояс-
нюватися табуюванням цього терміна [Иванов, Гамкрелидзе 1984, 915, прим. 1] та 
частими коливаннями в значенні цього слова, як пов’язаного з локалізацією потой-
бічного світу саме на півночі. Це підтверджується і свідченнями особливого статусу 
північної сторони при поховальній церемонії (Хіраньякеші-пітрімедхасутра, І) 
[Пандей 1990, 280]4.

У скіфській моделі світу, яка в багатьох рисах зберегла архаїчні індоіранські еле-
менти, потойбічний світ, місце притулку померлих, також локалізується на півночі. 
Це збігається з розташуванням у Геродотовій географії Скіфії на північних кордо-
нах місцевості Герр(ос) (Γέρρος), де розташоване кладовище царів. Серед деталей 
опису Герра одним з найсуперечливіших моментів залишається згадка про відстань 
у сорок днів шляху до цього локусу:

“Через сорок днів плавання до місцевості, яка називається Герр, відомо, що він 
(Борисфен. – Г. В.) тече з півночі, але звідти вище ніхто не може сказати, якими краї-
нами він протікає. Однак встановлено, що тече він через пустелю, доки не досягає 
країни скіфів-землеробів. Справді, ці скіфи живуть на його берегах на відстані де-
сяти днів плавання” (Herod., Hist., IV, 53.4 – переклад за А. О. Білецьким [Геродот 
1993, 192], курсив і підкреслення наші. – Г. В.).

Внаслідок того що відстань до Герра в 40 днів плавання за спостереженням Ге-
родота не узгоджується з його ж таки твердженням про те, що після 11 днів пла-
вання вгору Борисфеном починаються його джерела, а далі – “пустеля великих 
розмірів” (Herod., Hist., IV, 18.2), а вся відстань від моря до північного кордону 
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Скіфії складає 20 днів шляху (Herod., Hist., IV, 101.2), вже з XVIII ст. проблема цих 
“40 днів” викликала гостру дискусію поміж дослідників.

Вказане неузгодження писемного джерела з географічними реаліями  потребу-
вало, на думку дослідників, певних корективів тексту Геродота, а саме заміни 
τεσσεράκοντα “сорок” у Hist., IV, 53.4 на τεσσέρων καί δέκα “чотирнадцять”, що, на 
думку Г. З. Байєра, зняло ряд суперечностей (1728 р.). Це “виправлення” сприйняли 
у XVIII ст. (Ж. Д’Анвіль, Дж. Гаттерер) та дотримувалися в XIX ст. (М. І. Надєж-
дін, В. Томашек) [Доватур, Каллистов, Шишова 1982, 283, ком. 363] і навіть продо-
вжували дотримуватись у ХХ ст. (С. О. Жебелєв [Жебелев 1953, 318, прим. 1] та 
Х. Коте [Kothe 1969, 30, Anm. 6]). Деякі дослідники вважали, що помилився сам Ге-
родот (К. Нойман, В. Томашек), а інші – переносили провину на іонійського геогра-
фа, що недоречно інформував Геродота (М. Кісслінг) [Доватур, Каллистов, Шишова 
1982, 283, ком. 363]. Авторитетність цієї позиції знайшла відображення у внесенні 
низкою видавців (Reizius, Jacoby, Lange, Horneffer) цього корективу до тексту Ге-
родота [Доватур, Каллистов, Шишова 1982, 283, ком. 363]. До останньої чверті 
XVIII ст. знання про географію та топографію Північного Причорномор’я як за-
хідних, так і російських дослідників були обмежені, оскільки ці землі належали 
Османській Порті. Більш ретельне дослідження стає можливим починаючи з 
XIX ст. – внаслідок приєднання цих земель до Російської імперії та початку тут 
перших археологічних розвідок скіфських поховальних пам’яток.

Вже в XIX ст. не всі дослідники були схильні коректувати текст Геродота, на-
магаючись якось обґрунтувати вказані “сорок днів”. Більша частина сприйняла 
40-денне плавання до Герра як вказівку на реальну відстань. Відповідно, вчені на-
магалися спроектувати цей шлях на сучасну карту, що призвело до розміщення міс-
цевості Герр на півночі побіля Могильова (Ф. А. Укерт) або під Києвом (К. Абіхт, 
Х. Штейн) [Доватур, Каллистов, Шишова 1982, 307, ком. 433]. А. Хансен локалізу-
вав її на північний схід від Чернігова [Hansen 1844, 45]. Дехто навпаки, відміряв 
40-денну відстань з півночі до цієї області, тобто від верхів’їв Борисфену (Ф. Брун) 
[Доватур, Каллистов, Шишова 1982, 307, ком. 433; 283, ком. 363]. Ймовірність 
40-денного плавання до Герра, як реальної відстані у ХХ ст. здобула як прихильни-
ків (Х. Трейдлер, А. Х. Хеерен, В. Хау – Дж. Уеллс), так і категоричних критиків 
(М. Кісслінг, Х. Коте) [Доватур, Каллистов, Шишова 1982, 283–284, ком. 363; 309, 
ком. 434], коли аргументи останніх майже повторювали попередні думки Г. З. Байє-
ра. Дві відмінні гіпотези, які були висловленні в 1844 р. А. Хансеном та М. І. На-
дєждіним, стали домінуючими в наступні віки.

А. Хансен поряд із буквальним сприйняттям числа “40” і розміщенням Герра на 
північний схід від Чернігова все-таки намагався кардинально інакше пояснити на-
явність цього терміна в Геродота. А саме тією причиною, що якщо скіфи 40 днів 
ескортували незнатних померлих скіфів перед похованням (Herod., Hist., IV, 73.1), 
то протягом того ж часу вони мали супроводжувати й померлого царя від одного 
племені до іншого, перш ніж привезти його до місця поховання в Геррах [Hansen 
1844, 44]. Однак це припущення знайшло визнання лише століття потому, перетво-
рившись на своєрідну аксіому. Воно було обґрунтоване Б. М. Граковим, який базу-
вався на схожій обрядовості (в її археологічному контексті) рядових скіфських 
поховань і царських гробниць, незважаючи на значну різницю в майновому стані 
між цими суспільними верствами [Граков 1964, 118–127]. Згодом цю думку підтри-
мали й інші дослідники, співвідносячи свідчення Геродота з ритуалом поховання 
скіфських царів. Л. А. Єльницький, зокрема, стверджує, що шлях у “сорок днів” су-
перечить даним щодо простору Скіфії і “безсумнівно, перебуває у зв’язку із сорока-
денною поховальною ходою” “царського траурного кортежу” [Ельницкий 1977, 
173–174]. На думку ж А. І. Доватура, Д. П. Каллістова та І. А. Шишової, Геродот 
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міг штучно перетворити “сорок” днів подорожі з трупом царя в “сорок” днів пла-
вання до області Герр Борисфеном [Доватур, Каллистов, Шишова 1982, 283–284, 
ком. 363; пор.: Мозолевский, Полин 2005, 18].

М. І. Надєждін, натомість, вказав, що “країна Геррос” розташована нижче поро-
гів, у районі вододілу Дніпра та Молочної, де закінчувалася в той час судноплавна 
течія Дніпра5 [Надеждин 1844, 71], що знайшло підтримку з боку багатьох дослід-
ників [Minns 1913, 29; Артамонов 1949, 144–146; Граков 1971, 71; Яценко 1959, 
99; Рыбаков 1979, 32, 112; Мозолевский 1986, 70–82, Мозолевський 2005, 58–67]. 
При цьому представниками київської школи скіфології були запропоновані й інші 
гіпотези, за якими з Герром слід пов’язувати кургани Посулля [Ильинская 1968, 
186–188; Тереножкин 1971, 18; Ильинская, Тереножкин 1983, 359; Отрощенко, 
Рассамакін 1985, 245–246] чи ранньоскіфські поховальні пам’ятники Північного 
Кавказу й Кубані [Петренко 1983, 43–54; Мурзин 1990, 34–50]. Якщо ж проблема 
“сорока днів” надалі й ставилася, то вирішувалася вона таким чином: “Течія ріки 
від джерел до порогів дорівнює 40 дням плавання” [Рыбаков 1979, 102; див. також: 
Нейхардт 1982, 160–162]. Скептичну точку зору щодо реальності цифри “40” ви-
словив Б. М. Мозолевський, на думку якого за такої відстані Герри мали б бути десь 
під Москвою6, до того ж “коли б до кладовища дійсно було 40 днів плавання, то 
поки вісник устиг би повідомити геррів про смерть царя і необхідність копати для 
нього могилу, бальзамувати уже було б нічого, не кажучи вже про те, що небальза-
мований труп мав ще дочекатися закінчення спорудження могили” [Мозолевский 
1986, 73; Мозолевський 2005, 60–61].

У той же час, починаючи з 1980-х років, вказувалося, що цифрові дані в “Скіф-
ському логосі” Геродота могли нести значно ширшу інформацію, ніж вважалося 
раніше. Вченими відзначалися трафаретність та метафоричність числа “сорок” у 
Геродота, що визначає “умовно велике” число [Шишова 1981, 25]. Існує припущен-
ня, що оповіді Геродота демонструють специфічний характер вживання сакральних 
чисел у масиві наративних джерел, де число “сорок” у фольклорі – стандартний ве-
ликий проміжок часу, в межах людського життя [Пропп 1963, 71; Скржинская 1991, 
109–110]. Підґрунтям для таких висновків стала розробка Р. Мюллера, який на при-
кладах Старого та Нового Завітів довів, що термін “сорок витоків Араксу” (Herod., 
Hist., I, 202.3), буквально сприйнятий Геродотом, є східним виразом, що означає ба-
гато [Доватур, Каллистов, Шишова 1982, 284, ком. 363; 186, ком. 45]7.

Звернімося до тези про т. зв. “помилку” з числом днів, які фігурують у Геродота 
в Hist., IV, 53.4. Варто вказати, що цю ж традицію вживання числа “сорок” пере-
дають й інші античні географи, зокрема Скімн Хіосський у своїх “Землеописах” 
(816–817) і Помпоній Мела (Mela, II, 6) [Скифы 1992, 259; Античная география 
1953, 200], які називають ту ж кількість днів судноплавності вздовж Борисфену 
[Доватур, Каллистов, Шишова 1982, 309, ком. 434; 283, ком. 363]. Припустімо, що 
повідомлення, з одного боку, Геродота, а з другого – Скімна та Мели базуються на 
якихось спільних джерелах, а не є взаємокомпіляцією. Підтвердженням цього може 
бути версія М. В. Скржинської, котра на підставі різного написання в декількох ан-
тичних авторів одного й того самого етноніма (Ісседони / Ίσσηδόνας – Есседони / 
Έσσηδόνας / Άσσεδόνας [Иванчик 1989, 37–38]) вбачає дві традиції в повідомленнях 
античних письменників: одна з них йде через Арістея до Геродота, інша – тяжіє до 
напрямку від Алкмана до Мели і Плінія. Що ж до Скімна (кінець ІІ ст. до н. е.), 
то, можливо, його “Землеопис” походить навіть від більш ранніх географічних 
описів понтійських земель Ефора і Деметрія Каллатійського (кінець ІІІ ст. до н. е.) 
[Скржинская 1977, 108]. Навіть з визнанням того, що Геродот, Скімн і Мела корис-
тувалися якимись спільними джерелами, принаймні частина донесеної ними інфор-
мації має цілком своєрідні традиції. Таким чином, посилання на “хиби” Геродота 
щодо опису скіфського поховального ритуалу, розглянутого нами, навряд чи мають 



Героїка Герросу (з приводу сутності скіфського локусу Потойбіччя)

The World of the Orient, 2017, № 1–2                                                                                      41

підстави. М. В. Скржинська зауважує, що до кожного конкретного випадку вживан-
ня чисел у Геродота є потреба в спеціальному вивченні для його розуміння 
[Скржинская 1991, 10]. З великою ймовірністю можна вважати число “40” у Геро-
дота за певну реалію та спробувати з’ясувати природу “неузгодженості” в пові-
домленнях про 40 днів плавання на північ до Герра.

Опис Геродотом процесії царського траурного кортежу наводить на думку про іс-
нування певного “ритуального кола”, яке розпочиналося і закінчувалося в Геррах8. 
Оскільки за Геродотом довжина Скіфії із заходу на схід (від Істра до Меотіди) і з 
півдня на північ (від моря до земель меланхленів) становила 20 днів шляху (Herod., 
Hist., IV, 101.2), то подорож кортежу мала складати, за його розрахунком, 40 днів. 
На існування певного зв’язку між обширом Скіфії у 20 днів і терміном у 40 днів у 
Геродота звертає увагу також А. Корчелла [Asheri, Lloyd, Corcella 2007, 622].

Звичай 40-денного трауру, який за всіма ознаками нагадує скіфський звичай, за 
повідомленням Марко Поло, існував у монголів, які померлого возили від роду до 
роду також 40 днів, і весь народ, калічачи себе і завдаючи ран, висловлював жалобу 
[Семенов-Зусер 1947, 29; Доватур, Каллистов, Шишова 1982, 310, ком. 437]. Це є 
перш за все наслідком тривалих і стійких контактів іраномовних кочовиків з тюрк-
ськими племенами в Центральній Азії у скіфський період [Бубенок 2007, 476–477], 
а по-друге, яскравим підтвердженням того, що 40-денна “земна” подорож померло-
го існувала в обрядовості номадів. Однак не лише тюркські племена мали взаємні 
контакти з іраномовним населенням у сфері ідеології, а й мордва та їхні сусіди, 
татари-мішарі, в яких поминки 40-го дня теж мали місце [Мухамедова 1972, 185; 
Мордва 1981, 182; Бубенок 1997, 142–143].

У південноіранських кочовиків – бахтіяр, які зберегли деякі архаїчні релігійні 
традиції, траур за померлим також продовжувався саме 40 днів [Трубецкой 1966, 
130]. 40-денний траур є характерним для таджиків (Ягноб, кишлаки Шовета, Дум-
зой, Маргіб, Шахсара, Курут, Зінтакон, Рашни, Каратегина, Дарваза), під час якого 
всі мешканці поселення не носили прикрас, не мили голови, не прали одягу [Троиц-
кая 1971, 242; Хамиджанова 1980, 290–291], чоловіки не голилися [Муродов, Мар-
донова 1989, 128; Джевахадзе 1989, 103] тощо. Ймовірно, що близький зміст до 
вказаного обряду має й заборона жінкам у таджиків Кулябської області, в яких піс-
ля народження дитини пройшло менш ніж 40 днів, приходити на оплакування по-
мерлого [Рахимов 1953, 112].

Час здійснення будь-якого обряду життєвого циклу (народження, ініціація, ве-
сілля, похорон) в іраномовних народів має назву чілля – “сорокадення” [Крюкова 
2007, 30]. Зокрема, стосовно трауру в таджиків селища Авваль використовується 
термін чілла сакламоқ – “дотримуватися сороковин” [Кармышева 1986, 148]. Особ-
ливого значення надавали таджики поминкам останнього, 40-го дня, які мали назву 
чіл, оші чіл, оші калон (у таджиків Ляше – чілбарорун) і потребували максимальної 
пишності (оші чил – лимбтару зоідтарай) та супроводжувалися спеціально приго-
тованою особливою м’ясною їжею (суп шурбо з баранини, який варили у великих 
казанах) [Писарчик 1976, 158; Троицкая 1971, 243]. Сорокаденний траур, Диууіс-
сæдзæм бон, має велике поширення в осетинів, причому наступним після нього є 
траурна церемонія через рік [Чибиров 2008, 311]. Схожою є й ситуація щодо поми-
нальної обрядовості в Хорезмі [Снесарев 1969, 123] (вважалося, що душа повер-
тається до родини щотижнево протягом 40 днів [Снесарев 1969, 117]). Той же самий 
сорокаденний траур знаходимо ми й у звичаях етнічної групи іроні в Бухарі [Люш-
кевич 1971, 58].

Згідно з Геродотом, після 40-денної поховальної церемонії у скіфів відбувався 
ритуал очищення, до якого обов’язково долучалось намащування голови певними 
інгредієнтами та її обливання, а опісля й очищення вже всього тіла димом конопель 
у своєрідній паровій лазні (Herod., Hist., IV, 73, 75) (водою тіло начебто скіфи взагалі 
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не мили (Herod., Hist., IV, 75)). Водночас і в таджиків після закінчення сорокаден-
ного трауру відбувались обряди колективного очищення, які передбачали миття 
посуду й прання одягу [Хамиджанова 1980, 291; Троицкая 1971, 244], а також особ-
ливий обряд зняття траурного вбрання (яке не знімали протягом 40 днів) – чілшикан 
[Муродов, Мардонова 1989, 128–129]. Авестійські тексти також згадують існування 
40-денного траурного циклу: так, відомий очисний ритуал барашном тривав 40 днів 
(див.: Відевдат 9), і, знову ж таки, очищення родичів після смерті свояка мало про-
довжуватися до 40 днів (Відевдат 12, 13).

Таким чином, можна дійти висновку, що в повідомленні Геродота (Hist., IV, 53.4) 
для 40-денного водного шляху до місцевості Герр навряд чи вдасться знайти відпо-
відник у сучасній географії. Натомість у ньому знайшла відображення тривалість 
ритуальних поховально-поминальних дій в іраномовних номадів: саме 40 днів 
перед похованням, протягом яких тіло померлого царя перевозили цілою країною, 
а простого скіфа – до кочових сімейних осередків і відправлення традиційного 
40-денного трауру. Ймовірно, в ідеології іраномовних народів 40 днів – це певний 
проміжок часу, необхідний душі померлого, аби дістатись межі Країни мертвих.

Об’єктом “локусу” в моделі потойбічного світу, з якою зустрічається душа по-
мерлого під час її посмертної подорожі, є водна перешкода. У ролі останньої, при-
родно, постає річка Герр (Γέρρος ποταμός) (Herod., Hist., IV, 19; IV, 20.1; IV, 56). 
З’ясування її локалізації за сучасного уявлення про притоки Дніпра й досі зали-
шається непоборною перепоною для дослідників [Доватур, Каллистов, Шишова 
1982, 290–292, ком. 374]9. Одні ототожнюють цю річку з Самарою, Сулою чи Біло-
зеркою, інші – з Конкою та Молочною, інколи навіть припускали думку, що в цьому 
гідронімі переплетено образи декількох річок [Латышев 1909, 183]. Значна частина 
вчених (починаючи з Д’Анвіля, Я. Потоцького та Ф. О. Бруна) вважає, що р. Герр 
слід ототожнювати тільки з р. Молочною10, однак для інших ґрунтовною перешко-
дою для беззастережної ідентифікації цієї річки з Молочною є відокремлення р. Герр 
від р. Борисфену в однойменній місцевості (яка, до речі, сама територіально пов’я-
зується з цією річкою), в той час як р. Молочна тече на значній відстані від Дніпра, 
а також те, що р. Герр має впадати в р. Гіпакіріс, тоді як р. Молочна впадає в Азов-
ське моря. Натомість Б. О. Мозолевський цей топографічний парадокс пояснює 
геологічними змінами в ландшафті Причорномор’я, що трапились опісля часів Ге-
родота, а отже, віднайти нині річку, яка б була прямим аналогом опису Геродота, 
практично неможливо [Мозолевський 2005, 81–82]11. Втім, дослідник близький до 
ототожнення р. Герр з Молочною, враховуючи фанагорійську регресію Чорного 
моря, за якою на V ст. до н. е. його рівень у районі Керченської протоки мав бути на 
10–11 м нижчим від сучасного, і те, що р. Гіпакірісу відповідає нинішня р. Калан-
чак і саме в Каркінітську затоку, яка є нижньою течією Гіпакірісу-Каланчака (а не в 
Азовське море), і мала впадати за часів Геродота ріка Герр-Молочна [Мозолевський 
2005, 83–86]. Твердження, що Герр відокремлюється від Борисфену, Б. М. Мозолев-
ський пояснює тим, що верхня течія р. Молочної (р. Токмачка) тече прямо на захід, 
до Дніпра, до місцевості, яку дослідник вважає Геррами, а потім різко повертає на 
південь, що начебто і є Геродотовим “відгалуженням Герр від Борисфену” [Мозо-
левський 2005, 81]. Усілякі буквальні спроби перенесення р. Герр на сучасну карту 
видаються малорезультативними, зважаючи на непереборні суперечності хроноло-
гічного та топографічного характеру, які містяться в наявних писемних джерелах, 
що викликало довготривалу полеміку з цього приводу. І як результат – відсутність 
єдиної обґрунтованої локалізації, яку впродовж півтора сторіччя наполегливо шука-
ли археологи та історики [Белозор 1987, 18]12.

Щодо етимології назви річки Γέρρος висувалися різні припущення. О. І. Собо-
левський, який ототожнював р. Герр з р. Орел, вважав, що Γέρρος позначає “кут” 
(рос. “угол”) [Соболевский 1910, 95, прим. 2]. М. Фасмер, втім, виводив Γέρρος від 
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іранського garah – “безодня, прірва”13, а відтак цей гідронім, на його думку, міг по-
значати “гирло річки” [Доватур, Каллистов, Шишова 1982, 290–291, ком. 374]. Низ-
ка дослідників вбачає в Γέρρος (як річки, так і місцевості) певну прикордонну межу 
(Ф. Г. Міщенко, В. Хау – Дж. Уеллс) [Доватур, Каллистов, Шишова 1982, 291, 
ком. 374]. Важливою підставою для цього є вказівка Геродота, що по р. Герр прохо-
див кордон між володіннями племен скіфів-кочівників і царських скіфів (Herod., 
Hist., IV, 20.1). Х. Штейн взагалі вважає, що назва Γέρρος позначає не річку, а “кор-
дон” (Grenze). Відповідно Γέρρος χϖρος – це “прикордонна земля” (Grenzland), а 
Γέρροι – “мешканці прикордоння” (Grenzbewohner). Підставою для такої думки ста-
ло те, що кордони часто проходять по річках [Доватур, Каллистов, Шишова 1982, 
291, ком. 374].

У місцевості Герри (Γέρρος χϖρος), за Геродотом (Hist., IV, 71.3), мешкало остан-
нє підвладне скіфам однойменне плем’я (Γέρροι), щодо назви якого були запропо-
новані різні тлумачення. К. Нойманн зіставив це найменування з низкою фінських і 
татарських слів зі схожою основою, що мають значення “відокремленого місця”, 
“огорожі” тощо; К. Рейхардт зіставив Γέρροι з “порогами (річки)”, а відтак назва 
племені геррів у нього звучить як “запорожці”; В. Томашек співвідносив плем’я 
геррів з іншим згаданим Геродотом племенем – георгіїв (γεωργοί) [Доватур, Каллис-
тов, Шишова 1982, 308, ком. 433].

Інакше розумів місцевість Герр та однойменний народ В. П. Білозор, пропоную-
чи трактовку крізь міфологічну індоєвропейську призму. На його думку, Герри – це 
міфічне місце притулку душ героїзованих воїнів-пращурів, що загинули в ратній 
борні, з якими по смерті асоціювався і цар, аналогічно до локусу скандинавської 
міфології – землі ейнхеріїв [Белозор 1987, 18–20] (einheriar [Топорова 2002, 383]), 
котрі складали військо Одіна у верхньому Потойбіччі. У дав.-ісл. це військо мало 
також назву herr (пор. гот. harjis; дав.-герм. heri) [Иванов, Гамкрелидзе 1984, 741]. 
За Тацитом, дав.-гер. harius – найменування “замогильного війська” (Tac., Ger. 43.5) 
(пор. гот. harjis). Необхідно відзначити й грецький та фракійський культи кінного 
бога Героя (с/Ηρώς), який був пов’язаний з образом героїзованого померлого, пред-
ставленого вершником на заупокійних стелах [Щеглов 1969, 137; Белозор 1987, 19]. 
Гіпотеза В. П. Білозора була підтримана частиною дослідників [Галанина 1994, 79; 
Мурзін 2004, 174; Мозолевский, Полин 2005; Болтрик 2011, 102]. Втім, відкритим є 
питання, чи маємо в цьому випадку лише збіг коренів Γέρρ- / ein-heriar / herr, чи це 
є свідченням індоєвропейського підґрунтя. 

Не виключений і певний вплив на Геродота омонімії Γέρρος/γέρροι – дав.-гр. 
Γέρρον “щит” [Liddell, Scott 1996, 346], який посилив “танатологічне” сприйняття 
цього локусу14. В еллінській культурі з концептом ЩИТ був тісно пов’язаний троп 
смерті воїна, що бере початок із традиції транспортування загиблих у бою на широ-
ких круглих щитах (ὅπλον). Цей троп відбився, зокрема, у відомому спартанському 
прислів’ї, яке начебто мати адресувала своєму синові-воїну, що збирався в похід, 
подаючи йому щит: “З ним або на ньому” (οὐ γὰρ ἦν ἐμός) (Plut., Moralia, 16). Зазна-
чимо, що щит відігравав помітну роль і в скандинавській військовій культурі. Так, 
Вальхаллу, чертог Одіна, де бенкетували загиблі воїни-ейнхерії, прикрашала покрів-
ля зі щитів (sciǫldr) (“Промови Гримніра”, 9) [Топорова 2002, 382–383].

До речі, мова Гатів позначає небеса та рай як garō.dəmāna- – “Дім Хвали ” (Ясна 
50, 4; 51, 15), тоді як м.-ав. – як garō.nmāna- (Вiдевдат 19, 32; Яшт 10, 32; 13, 84). 
Це найвище місце, куди потрапляє праведна душа після смерті (в пехл. garōdmān – 
“горній рай”, пор. м.-ав. gairi- – “гора, гірське пасмо” [AirWb, 513–514]). 

В осетинському тексті Бäхфäлдếсун (“Присвячення коня покійному”) вказано, 
що посмертна доля душі чоловіка-воїна – приєднатися до верхньої сфери потойбіч-
ного світу та до товариства воїнів-героїв: “Посадіть його нагорі, щоб він був супут-
ником Сослана, щоб він сидів поряд з Уризмагом” [Миллер 1881, 115; 2008, 191].
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Геродот насправді міг поєднати міфічний опис кладовища предків з описом 
реального похорону царя або змішати конкретні історико-географічні дані з міфо-
логічними уявленнями своїх інформаторів [Белозор 1987, 19]. Проте кладовище 
скіфської аристократії також могло мати назву Герри, як місце спочинку героїв-
геррів, а ускладненість локалізації однойменної річки ми схильні пояснювати саме 
з її суцільним зв’язком з міфологією скіфів, у тому числі в аспекті річки як водного 
кордону між світами живих і мертвих. На те, що позиція Герр у географії Скіфії, за 
Геродотом, є “міфічним елементом”, щільно пов’язаним з ідеологічною схемою, 
вказує також А. Корчелла [Asheri, Lloyd, Corcella 2007, 633]. Найімовірніше, міс-
церозташування скіфського царського некрополя з часом могло змінюватися, що, 
однак, не впливало на його найменування15. При цьому, В. В. Отрощенко, який від-
стоює ідею про “очевидну ймовірність функціонування кількох різночасних герро-
сів у межах Великої Скіфії” [Отрощенко 2016, 153], запропонував навіть виділити 
окремий “Геррос Мозолевського”, який не має нічого спільного з описом Герра за 
Геродотом із хронологічних міркувань, й позначає “нижньо-дніпровський царський 
некрополь” [Отрощенко 2016, 152–154].

На наш погляд, враховуючи міфологічну і танатологічну специфіку місцевості 
Герр, можна припустити етимологію топоніма / етноніма Γέρρος / Γέρροι від іран-
ської основи *gar-, що в іранських мовах, поміж іншого, має значення “плакати, 
волати, оплакувати, голосити над покійним” [ЭСИЯ, ІІІ, 168–177]16. Оскільки на 
території Γέρρος відбувалася попередня підготовка до поховання та, власне, по-
хорони скіфських царів, походження назви цієї місцевості можна пов’язати з по-
няттям “плачу, оплакування”, а під однойменним місцевим “племенем” (Γέρροι), 
можливо, слід бачити певну професійну соціальну групу, що спеціалізувалася на 
відповідній ритуальній практиці й була територіально прив’язана до діючого цар-
ського некрополю.

1 Стаття підготована за матеріалами доповідей, виголошених на Міжнародній науковій 
конференції “XХ Сходознавчі читання А. Кримського” (м. Київ, 17–18 червня 2016 р.) [Вер-
тієнко 2016, 25–26] та міжнародному міждисциплінарному науковому семінарі “Cultura 
Thanatica: Смерть в культурі” (м. Київ, 2 грудня 2016 р.). 

2 Пор.: нім. Weg “шлях” – хет. ug “смерть” [Маковский 1996, 274].
3 Див.: РВ, X, 2, 7 c [Ригведа 1999, 413].
4 Пор.: [Мозолевский, Полин 2005, 234–235; Кубышев, Бессонова, Ковалев 2009, 17].
5 За висловленням самого М. І. Надєждіна, “тут нечего прибегать к головоломным вы-

кладкам: тут говорит очевидная, неопровержимая действительность” [Надеждин 1844, 71].
6 Пор.: [Отрощенко, Рассамакін 1985, 246].
7 Привертає увагу приклад авестійського Абан-яшту, що присвячений богині вод і родю-

чості Ардві, яку ототожнюють з божеством ріки Амудар’ї, де за описом дельти останньої 
згадуються притоки й озера та вказується, що, аби об’їхати їх, необхідно caθβarə satəm 
aiiarə baramnąm huuaspāi naire barəmnāi – букв. “сорок днів швидкого руху на доброму коні 
людині верхи” (Яшт 5, 4 – за рукописом Е1 (fol. 177v) [Kotwal, Hintze 2008, 238]). У кон-
тексті розглянутої теми цікаво, що ті 40 “авестійських” днів для вершника є апофеозом зу-
стрічі з повною жадання богинею Ардві. Див. також: [Вертієнко 2015, 134].

8 З цього приводу доречно навести переклад зазначеного пасажу Г. А. Стратановського, 
де навіть “вказується” про розуміння тексту саме таким чином: “После объезда всех облас-
тей они снова прибывают в Герры” (Herod., Hist., IV, 53.4) (переклад Г. А. Стратановського 
[Геродот 1972, 200], курсив і підкреслення наші. – Г. В.).

9 Це ж саме можна сказати, до речі, і щодо Понтікапа з Гіпакірісом [Доватур, Каллистов, 
Шишова 1982, 285–289, ком. 369–371].

10 Пор.: [Артамонов 1949, 143].
11 Бібліографію щодо цього див.: [Шилик 1975, 51–91].
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12 Історіографію проблеми див.: [Доватур, Каллистов, Шишова 1982, 307–309, ком. 433; 
Нейхардт 1982, 86–87, 111–117; Мозолевский 1986, 70–82; Мозолевский, Полин 2005, 17–20; 
Михайлов 2009].

13 Пор.: [ЭСИЯ, ІІІ, 187, 293].
14 Пор. також: [Михайлов 2009, 68, прим. 3].
15 Див. також: [Доватур, Каллистов, Шишова 1982, 292, 308; Михайлов 1989, 90–92; 

2009, 109; Мурзін 2004, 174; Мозолевский, Полин 2005, 19–20].
16 Пор.: осет. garæg – “обрядове голосіння над померлим”; garæg gænæg – “плакальниця” 

[ЭСИЯ, ІІІ, 172].
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THE CULTURE OF THRESHOLD
AMONG TURKS AND MONGOLS

Since creation, humankind has always admired the structure of the cosmos and sought 
for an explanation for it. He has always wanted to know of the creator and find out 

about the secrets of creation. He has, at times, sensed the presence of them, yet, is often 
stunned and has gone astray. He has chased after a mirage now and then, worshipped life-
less things, taken animals and plants as Gods, deified the sun, exalted the moon, hallowed 
the stars, sought for a secret essence in thunders, lightning, flashes and wind, believed in 
fire, water, soil and air to be the beginning of everything and believed even in things he 
made with his own hands2. Those who have regarded these elements as superior to them-
selves at every stage of their lives have fallen under the influence of them and attributed 
sacredness to these entities and felt love and respect for them out of fear. One of these sa-
cred elements is the threshold which extends across the bottom of a doorway. This study 
will address the issue of “Threshold in Central Asian Turkish and Mongolian Culture” 
within the framework of the obtained information.

As is known, environmental and climatic conditions of Central Asia favored husband-
ry over agriculture. Turks and Mongols grazed their animals in large herds. They had to 
migrate from one climate to another, seeking continual pasture and water to feed their 
herds and increase their yield. Living a life of nomads, the Turkish family did not have a 
permanent residence. Its house was nothing but a tent which was called “yurt” (home, 
homeland). Showing regional differences, the structure was a self-supporting, portable 
and round tent covered with felt. However, the most characteristic aspect of yurt was its 
basic integrity and inherent diversity differentiating it from the tents used by nomads in 
the other parts of the World. The most prominent feature of yurt is its portability. It is 
either dismantled and loaded onto cargo animals or transported as a whole3. Yurt is 
adorned with beautiful golden brocaded stuff and polished so much so that it almost 
blinds the eyes. All elders sit on grounded mats4. The term “kerekü” also refers to “tent” 
in Turkmen culture and “winter house” in nomadic culture5. The same word is also used 
by some Ural tribes6. There is a hearth in the middle of kerekü or yurt.

The word yurt, which is also used in English, is of Turkish origin. However, the mea-
ning of the word yurt in Turkish languages does not correspond to what it means in Eng-
lish. In Turkish, yurt means “homeland” and “headquarter”7. It is originally derived from 
the word ab/av which is found in Orkhon inscriptions. This word, today, is used as “üy” 
in Kyrgyz and Kazakh language and “ev” in Turkish spoken in Turkey. Though, here, it 
refers to a dismountable and portable residence, and does not refer to a tent in general. 
Despite sedentism, the culture of yurt has not completely disappeared, however it has left 
its place to homes. Nevertheless, yurt still fulfills a number of unique functions among 
the Turkish communities living in Central Asia. It functions as temporary housing for 
people who are involved in husbandry; provides a suitable place for various social and 
cultural activities and also serves as a place where certain traditional sacred ceremonies 
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are performed. Today, there are yurts in one third of Ulaanbaatar (Urga) in Mongolia. 
This is also the case for camel breeders in Gobi as well as horse breeders and shepherds 
in the Orkhon valley. Yurts are also common among the Yomut and Göklen Turkmens in 
the southwestern region of Central Asia8.

The tent has only one door and the door usually opens to the east. On the top of its 
roof, there is also a smoke hole called “tüğün”. In the middle of the tent there is a hearth 
that is used to warm up and cook. All these elements had separate places and importance 
in epics and prayers. Turks mostly used the words “kapı” (door) and “eşik” (threshold) 
synonymously. “Kapı” (door) was rather called “kapuğ”, “kapağ” or “kapığ” by ancient 
Turks. In fact, door used to be called “kapağ” by Uighurs. Especially Turks used the same 
terms for home, tent and otağ (tent) doors9. In the epics of Dede Korkut, the concepts of 
both home and tent were referred to as “kapı (door) – baca (chimney)”10. As in the Uig-
hurs, the word “threshold” was used with the meaning of door in oral and written forms 
during the reign of the Seljuks and Harezmshahs. During the era of Harezmshahs, small 
garden doors were given beautiful names such as “bağ eşiği” (vineyard threshold)11. In 
the book of Dede Korkut, the term “kapı eşiği” (door threshold) was referred to as “kapu 
işigi”12. The word eşik (threshold) used for kapı (door) also refers to the whole house. 
In the Northern Turkic epics, characters mostly use the expression “threshold spotted!” 
rather than “house spotted!”13

The word eşik14 (threshold), which is defined as a slightly elevated section or a piece 
of metal, wooden or stone that extends across the bottom of a doorway, is widely used in 
Turkish. It is in the form of “eşik”15 in Divanü Lûgat – it – Türk and “işik”16 in Kutadgu 
Bilig. Almost all foreign observers in the Middle Ages used the word “eşik” (threshold). 

The definition of the work eşik is a dug-up ground, a well, dergâh (dervish lodge), 
hârgâh (big tent), derbâr (palace), bâb-ı devlet (state office), âsitâne (threshold, center of 
a dervish lodge) in Lehçe-i Osmânî17; 1. a tree or stone step supporting gateposts, atabe 
(step, threshold), südde (door, threshold), âsitân (threshold, center of a dervish lodge); 
2. doorstep of a palace or mansion, dergâh, bârgâh, derbâr, âsitâne in Kamus-ı Türkî18; 
1. a lower step made of tree or stone supporting gateposts under the portion of a door 
frame that runs along the bottom, atabe, südde, âsitân, 2. doorstep of a palace or man-
sion, dergâh, bârgâh, derbâr, âsitâne in Illustrated New Lugat and Encyclopedia19.

The definition of the word eşik (threshold) in Abuşka Wordbook or Çağatay Dictio-
nary is “bosaga”20 Having adopted this word from Mongolian language, Tatars and Bash-
kirs pronounce it as “busağa”; Cossacks, Uzbeks and Turkmen as “bosağa”; Kyrgyzs as 
“bosoğo;” Uighurs as “bosuğa”21; Noghais and Qaraqalpaqs as “bosago”; Altaic Turks as 
“pozogo”; Shorian Turks as “pozaga”; Tuvinians as “bozaga”; Yakut Turks as “mod’ogo”; 
and Chuvashi Turks as “puvuaha”22.

Having explained the various definitions and meanings of the word eşik, we would 
like to address the concept and cult of eşik (threshold) in other cultures. In Christianity, 
the concept of threshold signifies the distance between the two realms of existence; reli-
gious and non-religious. The threshold is a paradoxical place which is both a boundary 
separating and contrasting the two realms, and, at the same time, a space enabling in-
teractions between the two realms and transition from the non-religious world to the 
holy world. For this reason, a ritualistic function was ascribed to the threshold and many 
rituals were applied at the threshold of the house in Christianity. Some of these rituals are 
greeting the threshold, performing ritualistic acts or touching the threshold in a pious 
manner. In addition, the threshold had guards, that is, guardian spirits who prevented hu-
man-driven bad intentions as well as evil and disease-causing forces from entering in. 
Sacrificial rituals were also performed as offering to the guardian god and spirits23.

In Judaism, the concept of threshold signifies a boundary enabling a passage from a 
space to another. In other words, threshold offers the possibility of transition from one 
space to another (from the non-religious to the holy) as well as serving as a boundary 
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between “outside” and “inside”. Just like faith in Christianity, threshold in Judaism corre-
sponds to a transition from one form of being to another and gives rise to a real existential 
leap24. As a matter of fact, not only Jews did not set foot on the threshold which they con-
sidered sacred and revered25, they also sprinkled the blood of the sacrifice on it26. They 
performed this ritual in Fısh (the Passover)27. In some Eastern cultures (Babylonian, 
Egyptian, and Israeli), trials used to be held on the threshold.

Belief of threshold in Christianity and Judaism actually existed in the belief system of 
Turks prior to acceptance of Islam. Ancient Turks believed that the house or tent they 
slept or lived in had a guardian spirit that resided on the threshold of the door and was re-
ferred to as eşik iyesi (threshold owner/spirit). In fact, house – threshold guardian spirits 
that existed in the old Turkish belief system were related to the cult of ancestor – father 
and in the category of iye (owner/spirit)28. Pronounced as ine or iye in ancient Turkic lan-
guages and commonly used in numerous extinct and ancient languages of the World, the 
word iye was used with the meaning of owner, ruler and finally God. However, with re-
spect to a semantic restriction in Turkish, iye was used with the meaning of the guardian 
of a place or of an object (ıduk)29.

The culture of ev iye (home owner/spirit) has an important place as a guardian spirit in 
our Turkish belief system. Home and threshold owner/spirit is one of the oldest and wide-
spread practices of rituals in the Turkish culture. These guardian spirits on the threshold 
protect the people living in the house or tent against external threats, but if those guard-
ian spirits are offended or hurt in any way, diseases, calamities and various misfortunes 
are brought on the house by the very same spirits. Here, the threshold owner/spirit which 
fulfills the task of guardianship is Erlik, the head of the evil spirits of origin30. To secure 
safety and order among the evil spirits, Erlik sent the earth his gallant sons who, as stern 
guards (katuu kuyak), protected the house gates against unwarranted attacks of the evil 
spirits. This is why Erlik’s sons were called “the armor of the door” (ejikting kuyagı). Er-
lik’s gallant sons stand next to the two posts of the door to guard and patrol to and fro in 
the direction of the threshold (bozogo). They sometimes walk to the courtyard (kürentik).

As soon as they hear an evil spirit approaching, they immediately attack upon it and 
clutches it with their strong hands and throws it into a four-handled, always-boiling 
bronze cauldron. The vile spirit suffers the consequences of its arrogance in the mouth of 
this underground hell. Each tribe, believing that one or two sons of Erlik guarded the 
door of their house, respected them. Of the sons of Erlik, Karash, Kerey–Kaan, Temir–
Kaan, Badysh–Piy and Pay-Matyr were especially mentioned as door – guardians31. These 
guardian spirits would give the threshold a possibility of movement and a real effective-
ness that they could not have had otherwise. Thus the threshold would gain effectiveness 
only with the spirit that guided it and the threshold of the door would be respected be-
cause the spirits on the threshold would suffer from all kinds of insults and being trodden 
upon32. In fact, these spirits could turn into evil spirits, when they were angered33. The 
threshold was, therefore, also sacred in Mongols as in Turks. The threshold would not be 
stepped on, sat on or turned back to34. This practices are also confirmed by historical 
studies and reports conveyed by foreign travelers.

The beliefs of ancient Turks included such customs as cosmographical signification of 
the space around the hearth which is used to warm up and cook in the middle of the tent, 
likening of the dome of the tent to the heavens, worshipping four directions and door 
threshold gods. These customs date back to the Chou era (1059–249 BC)35. Chous, who 
had established a state in northern China in B.C. and were thought to be Turks36, used to 
perform rituals for the hearth and door spirits. In this context, worldly Ming – t’ang37 
used to be considered the place for threshold and hearth rituals. Using Ming – t’ang, the 
city of a ruler used to be constructed according to the plan attributed to the earth as a 
foursquare structure with nine cells; one in the center, four in the axes and four in the cor-
ners38. The temples and dwellings on this plan were also built during the Hsiung-nu (Hun) 
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and the Gokturks. Thus, universal cosmology was represented in architecture as well as 
in every other field39. In ancient Turks, four corners symbolized the land. Chous used to 
offer sacrifices and presents to the land spirits on the door threshold of the ancestral tem-
ple during the months of fall40. In this way, the house would be protected against external 
threats and spared from untimely calamities and ills which befell humans41.

The doors of the gates and houses faced east. The door thresholds of the houses of Al-
taic Turks also faced east where the sun rises, which was why the threshold deemed sa-
cred. As Chou-shu states: “Although the Turks constantly change their homeland, each 
one still has his own land. Khaan always (Yü) resides on mount Tu–chin (Ötüken); his 
tent faces east because they are honored by the direction from which the sun rises”42. 
Mongol rulers followed the same tradition, and got out of the tent and greeted the sun 
every morning43. When Güyük Khan ascended to the throne, his sons, as was the custom, 
pledged loyalty to him and prayed for his success. They then followed Güyük Khaan out 
of the tent and bowed three times before the sun. After they went back into the tent, 
Güyük Khaan sat on the throne44.

Huns, Gokturks and Uighurs also believed in guardian spirits which protected the land 
on which they lived. These guardian spirits categorized as land spirits could turn into evil 
spirits if enraged45. In order to protect the house and tent from the wrath of these evil 
spirits and to avoid trouble and various diseases, Turks used to make sacrifices to God of 
threshold. In the spring, autumn and winter solstices in accordance with the Chinese Lu-
nar Calendar (567), Uighurs used to perform land rituals and leave raw meat, flowers, 
wine and beer on the door threshold as gifts to the spirits of underground46. The meaning 
attributed to the concept of threshold as a representation of the owner/spirit of the tent 
and house manifests itself in the verse pertaining to threshold of ilg (ruler) in Kutadgu 
Bilig: “Some came and took refuge and asked for protection; some came and kissed his 
threshold”47.

Having culturally intermingled with and adopted the same lifestyle as Turks, Mongols 
also believed in a God who protected the house48. This God was on the threshold of the 
door just as it was in the belief of Turks. It was, therefore, forbidden to step on the 
threshold in Mongolian culture49 and a number of threshold-related rituals were also per-
formed by Mongols, which is stated in the travel reports of Western travelers journeyed 
to Central Asia during the Mongol era. As Plano Carpini, a Franciscan priest who was 
commissioned by Pope Innocent IV, describes the occasion where priests and envoys are 
summoned before Güyük Khan through Çikay50 and Kadak51 (1246): “(They) had written 
down our names on a list… (they) repeated them (our names) all, shouting with a loud 
voice before the Emperor and all the chiefs. When this had been done, each of us had 
to bend the left knee four times, and they cautioned us not to touch the threshold, and 
having searched us carefully for knives, and not having found any, we entered the door 
on the east side, for no one dare enter that on the west side save the Emperor; and the 
same rule applies if it is the tent of a chief…”52

Having arrived at Sartaq’s – the son of Batu Khan – headquarters on the eastern bank 
of the Volga River on July 31, 1254, Wilhelm Von Rubruck was summoned before Sar-
taq. As one of the most key observers, Rubruck noticed the ritual of not stepping on the 
threshold in the palace and wrote in his travel report: “We were first taken to a certain 
Saracen, who gave us no food. The next day we were taken to the court… Our guide cau-
tioned us to say nothing until Batu should have bid us speak, and then to speak briefly… 
Then they led us before the pavilion, and we were warned not to touch the ropes of the 
tent, for they are held to represent the threshold of the door. So we stood there in our 
robes and barefooted, with uncovered heads, and we were a great spectacle unto our-
selves. Friar John of Polycarp had been there; but he had changed his gown, fearing lest 
he should be slighted, being the envoy of the lord Pope. Then we were led into the middle 
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of the tent, and they did not require us to make any reverence by bending the knee, as 
they are used to do of envoys”53.

The famous Venetian traveler, Marco Polo, also conveys the way this tradition is prac-
ticed when he describes the ceremony in the palace of Kublai Khan: “Officers of rank are 
likewise appointed, whose duty it is to see that all strangers who happen to arrive at the 
time of the festival, and are unacquainted with the etiquette of the court, are suitably ac-
commodated with places; and these stewards are continually visiting every part of the 
hall, inquiring of the guests if there is anything with which they are unprovided, or 
whether any of them wish for wine, milk, meat, or other articles. At each door of the 
grand hall, or of whatever part the grand khan happens to be in, stand two officers, of a 
gigantic figure, one on each side, with staves in their hands, for the purpose of preventing 
persons from touching the threshold with their feet, and obliging them to step beyond it. 
If by chance any one is guilty of this offence, these janitors take from him his garment, 
which he must redeem for money; or, when they do not take the garment, they inflict on 
him such number of blows as they have authority for doing. But, as strangers may be un-
acquainted with the prohibition, officers are appointed to introduce them, by whom they 
are warned of it; and this precaution is used because touching the threshold is there re-
garded as a bad omen. In departing from the hall, as some of the company may be affected 
by the liquor, it is impossible to guard against the accident, and the order is not then 
strictly enforced”54.

The excerpts above indicate that the holy threshold is not an object of worship but a 
symbol and sacred manifestation of being a subject of the ruler who was considered a 
semi-god in the Mongolian culture. As a matter of fact, Genghis Khan was regarded as a 
semi-god55. To this respect, both paying homage to and being summoned before the ruler 
were symbolized with the threshold and stepping on it was prohibited56.

In addition, according to the “The Secret History of the Mongols” (written in 1240), 
which is the main source of Mongol history and describes the establishment process of 
the Genghis Khan era, the threshold was not an object of worship but was actually the 
symbol of being a subject of the ruler, who was considered a semi-god in the Mongolian 
culture57, which is why stepping on the threshold was prohibited58. We can draw this con-
clusion from the record in the Secret History of the Mongols. As Genghis Khan was re-
turning from a military operation, sweeping the Churkin people before him, after he 
eliminated Saça (Seçe) and his brother Hachiun, three sons of Telegetu – Bayan from Ca-
layirs, Guun-ua, Çilaun-hayiçi and Cebke were among the Churkins. Guun-ua presented 
his two sons Muhali and Buha to Genghis Khan by saying:

“They are on your threshold
Let them be your subjects,
If they walk out of your threshold,
Cut their heels off!
They are at your door,
Let them be your servants,
If they walk out of your door,
Cut their hearts off!”

Çilaun-hayiçi also presented his two sons, Tungge and Haşi to Genghis Khan by saying:
“I am giving them to you 
So that they can guard your golden threshold
If they walk out of your golden threshold,
Put an end to their lives!
I am giving them to you 
So that they can raise (open) your wide door
If they walk out of your wide door,
Trample down their hearts!”59
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The tradition of not stepping on the threshold, which belongs to the ancient Turkish 
and Mongolian belief system, still prevailed even after Turks embraced Islam. According 
to the narration of Ibn Bibi, the threshold was the symbol of being a subject of the ruler 
in the Seljuks who adopted Islam. One had to kiss and revere the threshold at the entrance 
of the tent (bârgâh) in order to pay homage and tribute to the ruler60. Probably due to this 
symbolic belief attributed to the threshold, Safavids61 and Akkoyunlus had two officers 
with the titles of “threshold master” and “doorkeeper”62.

The threshold belief has survived to this day in the regions where Turk inhabit. Kyr-
gyzs do not step on the threshold of their house or tent as they believe that stepping on it 
weakens the strength of the one who does it and increases the power of the enemy63. In 
Uzbek culture, before the bride crosses over the threshold, an animal is sacrificed to bring 
blessings to her new home. The newly-wed couple walks around the fire at the courtyard 
seven times64. In Karakalpaks, the bride and the groom are made to jump over the fire in 
front of the threshold at the entrance of the nuptial room to make sure that the groom 
does not fail the night. Jumping over the fire is believed to destroy the demons65. As is 
known, as a custom in the ancient Turks, the bride stops when she reaches the groom’s 
door. Relatives of the broom carry the bride on a carpet into the room without her feet 
touching the threshold and then take her to the ablaze fire inside the room66. In fact, this 
was due to the extraordinary respect they had for the fire67. According to Gerdîzî, this ex-
traordinary respect the Turks had for the fire stemmed from the thought that fire cleansed 
everything68. In 568, the Byzantine ambassador, Zemarkhos, visited Istemi Khaan, the 
ruler of the Western Gokturk, in the Altun Mountain (White – Mountain) region of Tian 
Shan (the Mountain of Heaven) and Zemarkhos was purified by crossing over the fire as 
a sign of respect69. This must be one of the traditions that are common among the Central 
Asian peoples and never changed. Many observers came to the conclusion that Kyrgyz 
people burned their dead for the purpose of purification70. The author of Hudud al-alam 
points out this phenomenon by stating: “They worship the fire and burn their dead”71.

In short, Turks and Mongols believed that the fire cleansed everything. When they re-
ceived gifts from emissaries, nobles, or other people, they passed those gifts between two 
“sacred fires” for purification as they believed that this ritual of passage between two fires 
protected them from witchcraft, poison and other ill omens. Another example for the 
sanctity of fire is this: «When Michael, one of the greatest princes of Russia, was sum-
moned before Batu, he was made to pass between two fires, and then ordered to prostrate 
himself before the tablets of Genghis Khan. He replied that he did not object to do obei-
sance to Batu himself or to a living prince, but to adore images of dead men was repug-
nant to a Christian. As he persisted in this refusal, Batu ordered him to be put to death if 
he insisted on opposing. Michael replied that he would rather be killed than do that which 
was forbidden to Christians. Then, Batu sent one of his guards, who kicked the prince in 
the heart and stomach until he lost his consciousness. Meanwhile, Teodor, one of the 
knights who was there at the time said: “Hold on, for this torture does not last long for 
you, and soon comes eternal happiness”. Then Michael’s head was cut off and Teodor 
suffered the same fate as well»72.

Crimean Turks do not shake hands at the threshold. Handshaking must be performed 
inside or outside the threshold. They do not inquire after someone’s health at the thresh-
old. They do not receive or give anything at the threshold. Balkar – Malkar Turks believe 
that those who step on the threshold lose their livelihood/daily bread. They pay attention 
not to step on the threshold73. In Azerbaijan, standing or sitting on the threshold is not in-
terpreted favorably74. Syria – Beydili Turkmen do not find it appropriate for children to 
play on the threshold. They do not spill water outside the threshold in the evening75. In 
Anatolia, the threshold is considered a taboo, and therefore, they do not sit or step on it. 
For example, people of Tunceli, Sivas and Gaziantep consider sitting or stepping on the 
threshold to be unfavorable and believe that it will bring bad luck as they believe that 
diseases, ill omens and death enter through the threshold76.
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In conclusion, the threshold is the boundary line of being summoned before the ruler 
and also both a material and a spiritual entry point of the door in the Turkish and the 
Mongolian cultures. It is the space which maintains the order between the inside and out-
side of the tent of the ruler. Having functioned as a guardian spirit in a religious sense, 
the threshold has gradually evolved from its religious nature into a tradition in Islam.
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Ю. М. Кочубей

ІсторІя “євразІйської полІтики” росІї
в працях Ю. липи

Останнім часом, зустрівши в Європі спротив своїм планам, спрямованим на від-
новлення колишньої імперії, Російська Федерація активізувала свої зусилля в 

Азії. Йдеться про різні акції по всьому периметру південного кордону Росії. Це і 
натужна дружба з Китаєм, озброєння Індії, спроби знайти порозуміння з Японією 
та багато інших “ініціатив”. Однією з таких “ініціатив” є ідея створення під своєю 
егідою Євразійського Союзу як свого роду виклику Європейському Союзові країн 
Заходу. У цьому зв’язку хотілося б подивитися в історичне досьє азійської політики 
Росії “українським оком”, вже хоча б тому, що Російська Федерація не полишає на-
мірів втягнути Україну разом з усіма іншими колишніми республіками СРСР у про-
пагований нею Євразійський Союз. Тож насамперед ми звернулися до спадщини 
нашого видатного геополітика Юрія Липи (1900–1944), який загинув від рук енка-
ведистів, але залишив нам цінну спадщину у вигляді трьох книг, присвячених проб-
лемам геополітики. Перша праця “Призначення України” (Варшава, 1938) більше 
історіософського плану. Епіграфом до неї взяв він слова англійського письменника 
Ред’ярда Кіплінга: “Нації проходять, і по них нема й сліду, та історія дає нам нагу 
причину цього, просту й єдину розгадку у всіх випадках: впали народи тому, що не 
були приготовані” [Липа 2007, І, 4]. Ці слова завжди актуальні.

Ця праця Ю. Липи вийшла у книжковій формі у Нью-Йорку (1953) і передруко-
вана у Львові 1992 року, але, як здається, як і інші його трактати, знайшла небага-
то поціновувачів і вдумливих послідовників висловлених у ній ідей. Бо, справді, в 
період “націєтворення” та “державотворення”, який ми нібито всі переживаємо, 
така лектура при всіх її цілком зрозумілих, беручи до уваги час її написання, недо-
ліках мала б бути обов’язковою для всіх політиків і політологів, та й вищого керів-
ництва держави.

Причина такої відсутності уваги до цього справді унікального твору Ю. Липи 
полягала, як на нашу думку, в одних – від неприйняття його ідей, в інших – можли-
во, в складності положень, висунутих автором, а в деяких – у незвичайності вжива-
ної ним термінології. Бо ж слід пам’ятати роки, коли він писав цю книгу та й інші, 
пізніші, трактати. Наприклад, він оперує словом “раса” – пише: “українська раса”. 
Побачиш – і відразу стає не по собі! Та має він на увазі не расу в антропологічному 
розумінні, а звичне нам сьогодні слово “етнос” чи “нація”, залежно від історичної 
епохи, до якої воно стосувалося. Не менше здивування може викликати слово “ім-
перія”, яке вживав Ю. Липа і ще деякі українські автори того періоду стосовно 
України чи Київської Русі. Справді, така термінологія може збити з пантелику не-
призвичаєного читача. Здається інколи, якби можна було “транспонувати” його 
текст із використанням теперішньої термінології, все стало б на свої місця. І сама 
назва книги “Призначення України” для нас, сучасних, звучить, ніби це месіанський 
трактат. Вже в цій, історіософській багато в чому, праці при завершенні він вислов-
лює свої геополітичні погляди. Заявляє, що вісь Схід – Захід є найшкідливішою для 
українців, бо, рухаючись на Схід через Росію, ми відриваємося від своєї бази і стане-
мо тільки попихачами для сильніших. Він вважає, що “тільки вісь Південь – Північ є 
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віссю українських земель” [Липа 2007, І, 310] і тому, “геополітично беручи, для 
української державності потрібні є принаймні Чорне море і верхів’я Дніпра, в уся-
кому разі, завжди південно-північна вісь” [Липа 2007, І, 312]. Це є не що інше, як 
“Шлях із варяг в греки”. Значення його добре розуміють у Москві, і тому спроби 
української дипломатії вибудувати чорноморсько-балтійську структуру співробіт-
ництва ніяк не можуть зреалізуватися. Зате Росія намагається розробити явно кон-
курентний проект використання транзитних шляхів через Волгу і Каспій.

Другий трактат називається “Чорноморська доктрина”, яка призначена, зазначає 
автор, “для послуг українській закордонній політиці” (Варшава, 1940). У ній кон-
кретно і детально розглядаються проблеми чорноморського простору, його перспек-
тив, а також місця і ролі в ньому України.

Третя велика праця з питань геополітики з’явилася у Львові 1941 року. Назива-
лася вона “Розподіл Росії”. Назва, звичайно, лякає імпер-шовіністів. Хоча в ній ав-
тор досить толерантно ставиться до російського народу, бажає йому добра і щастя, 
але не підтримує політику московського експансіонізму, яка, на його думку, знищує 
сам російський народ, не даючи йому змоги збудувати свою процвітаючу націо-
нальну державу. Він розглядає історію Російської держави, її геополітичне станови-
ще (досить загрозливе, вважає він), говорить про національні багатства і т. п., ана-
лізує етнічні та демографічні проблеми, як і зовнішню політику, і приходить до 
висновку, що в такому стані вона не утримається – розпадеться. Що й сталося на-
віть після гучних перемог у Другій світовій війні, досягнень в опануванні космосу, 
за наявності могутньої воєнної машини і т. д. Правда, протривала “імперія зла” ще 
півстоліття. Звичайно, його твір – це його особисті думки вченого-геополітика, бо 
на той час він мав статус просто лікаря-емігранта, але душею потерпав за свою 
батьківщину, мріяв про щастя рідного народу. Може, його судження дещо категорич-
ні. Ми, нинішні українці, так далеко не заходимо у своєму думанні. А він пішов... 
Бо побачив прірву, перед якою стояла Україна, опинившись між двома монстрами – 
нацизмом і сталінізмом. (Про це детальніше див. нашу статтю: [Кочубей 2004]). Він 
вказує, що українці насамперед мають самоідентифікуватися як народ, причому ве-
ликий народ, який по праву займає своє місце на землі, має свою власну і славну іс-
торію. Тільки після цього інші народи зможуть ідентифікувати українців і не плута-
ти їх з іншими народами, що має місце, на жаль, і досі.

З його праці випливає, що українці мають орієнтуватися на свої власні сили і ре-
сурси, для чого треба самим для себе відкрити свої можливості як матеріальні, так і 
духовні. Все це, вважає Юрій Липа, допоможе перебороти комплекс меншовартос-
ті. Він вірить у це, бо переконаний, що в глибинах українського етносу таїться ве-
лика сила. При цьому посилається і на трипільську культуру, і на вияви еллінізму, 
і на “апостольські традиції Києва”. Важливе значення для нього має те, і він це не 
раз підкреслює, що українці є нацією “органічною”, яка виникла й укоренилася на 
своїй власній території, а не є “совєцькою мішаниною” чи “американським конгло-
мератом”. Вона має традиції і “відпорність”.

Третьою великою геополітичною працею був трактат “Розподіл Росії”, який вий-
шов технічно примітивним способом 1941 року у Варшаві. У книжковій формі він 
побачив світ у Нью-Йорку у видавництві “Говерла” 1954 р. Як частину “Української 
трилогії” його надрукувала МАУП у 2007 р. (Київ). Останнє відоме нам видання 
вийшло в Києві (обсягом 176 с.) 2014 року у видавництві “Українська видавнича 
спілка”.

Юрій Липа розпочинає свій розгляд з постулату: “Сучасна російська політика не 
створилася віднедавна. Большевизм не розпочав нічого, чого не провадив або не 
пробував упровадити царизм. Нам не ходить про назви. Еволюція понять больше-
вицької Москви ішла тим самим шляхом, що ним перед тим ішли напрямні імпер-
ських правителів Петербурга” [Липа 2007, ІІ, 207]. І впродовж усього свого трактату 
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доводить на конкретних прикладах слушність свого положення. Він критично оці-
нює економічне становище Росії, нотуючи, що у світовому господарстві її називають 
“Євразія”, поруч із такими трьома “левіафанами”, як Північна і Південна Америка, 
Євроафрика і великий Далекий Схід, але її досягнення порівняно мізерні, бо “ця 
велика російська одиниця не вміє продукувати” [Липа 2007, ІІ, 209]. Економічним 
відставанням він пояснює й невдачі в зовнішній політиці СРСР і як приклад подає 
похід Блюхера в Китай.

На думку Липи, Росія / СРСР протягом усієї історії намагалася рухатися на Захід 
і Південь, але коли це не вдавалося, то починала просуватися на Схід, в Азію, до 
Сибіру, де не завжди все йшло гладко – і в Центральній Азії за Петра І, і в напрямку 
Індії за Павла І, потім російська потуга застрягла на Кавказі. У той же час незначни-
ми силами вона пробивалася до Сибіру, а після цього вийшла до Тихого океану. Але 
сил імперії було замало, і довелося продавати Аляску. Певні колонізаційні кроки 
були зроблені розкольниками, які переселялися за Урал, разом з тим без зв’язку з 
центром деякі з них потрапляли під вплив шаманістів і буддистів. Побудова цар-
ським урядом залізниць не принесла бажаних результатів, бо централізаторська по-
літика царизму не сприяла розвитку продуктивних сил, як не привели до успіху й 
експансіоністські просування в бік Тихого океану.

Він або критикує, або схвалює різні схеми районування Росії / СРСР, а для себе 
виділяє такі терени: Московія із сусідніми Північним Помор’ям і Надбалтією, 
Україна із сусіднім Кавказом і Закавказзям; потім на Півночі Сибір з Далеким Схо-
дом, Монголією і Сінцзяном, а на Півдні – Киргизія і Середньоазійські туранські 
республіки [Липа 2007, ІІ, 258].

Ю. Липа детально аналізує геоекономічне становище кожного регіону, звертаю-
чи увагу і на забезпечення перспективних проектів при наявності багатих ресурсів 
також людським потенціалом – скрізь, де є потреба, бракує людей. Після подій 
1905 року центральна влада форсувала переселення українців головним чином на 
Сибір і Далекий Схід та до Тургайської області, відбувалося також стихійне пере-
селення на Закавказзя, до Туркменистану і навіть до Північного Ірану, а також до 
Криму. Думаючи про інтереси України, як він їх розумів, Ю. Липа намагається до-
вести, що саме тут була б вигідна українська цивілізація, що відкривала б шлях до 
“теплих відкритих морів” для всіх причорноморських країн. Принагідно він зачіпає 
питання курдів, яких Москва не раз пробувала використати у своїх інтересах. Про 
це Ю. Липа зазначає: «Праця закавказького ОГПУ полягала на тому, щоб приготува-
ти курдів до виступу проти Англії. В 1927 році совітський уряд мав замір оголосити 
“самостійною республікою” малий кусень Курдистану, що є на совітському терені. 
Цим мали большевики прихилити раз назавжди симпатію курдів до Москви. Лишень 
страх перед ускладненням відносин з Іраном і Туреччиною змусив їх занехаяти цей 
проект» [Липа 2007, ІІ, 289]. Геополітик зауважує (йдеться про 30-ті рр. ХХ ст.), що 
“проекцією Московії стає Урал і Сибір” [Липа 2007, ІІ, 292]. Він весь час підводить 
читача до думки, що Росія (європейська Північ Союзу) і південна частина СРСР, 
тобто насамперед Україна, мають іти своїми окремими шляхами; “їм не по путі”.

Цілий розділ його трактату має назву “Азійська політика Росії”. Починається він 
невеликим історичним екскурсом, де йдеться про завоювання Московським цар-
ством ХІV–ХVІ ст. територій угро-фінських народів на Півночі та берегів Волги, 
що відкривало можливість просування в напрямку на Схід (Сибір) і на Південь (до 
Індії), але далі справи не пішли, бо царі проводили активну політику в Європі, на-
магаючись захопити собі місце в Європі, і зокрема на Балканах. Проте народилася 
разом з тим ідея будівництва “Великої Сибірської путі” (Москва – Владивосток) – 
хоча б з економічної доцільності. Але Ю. Липа висловлює думку, що “Головним, 
однак, значенням Сибірської путі було стратегічне приближення до Росії Сибіру, а 
особливо Далекосхідного краю. Здавалося тепер, що Владивосток, база Росії над 
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Японським морем, матиме прекрасне запілля (тил. – Ю. К.) і диктуватиме заляканим 
далекосхідним державам – Японії і Китаю» [Липа 2007, ІІ, 297]. Відомий придвор-
ний лікар, зокрема царської родини, бурят П. Бадмаєв радив повернути залізницю 
круто на південь до густозаселених провінцій Китаю. “В китайських масах, – твер-
див він, – лежить будуча великість Росії, а не на хвилях Тихого океану” [Липа 2007, 
ІІ, 297]. Його не послухали. Поразка Росії у війні з Японією призвела до втрати по-
ловини Маньчжурії і впливів на Далекому Сході. Але успіхом автор вважає ство-
рення ніби незалежної Монголії на шляху просування в регіоні Японії та спроби 
всупереч британським інтересам знайти можливості закріпитися в Тибеті, Афганіс-
тані, Ірані. Хоча успіх прийшов тільки в 1907 році, коли договір з Великобританією 
дозволив Росії “утвердитися на півночі Ірану” [Липа 2007, ІІ, 299].

Цікаво він розглядає азійську політику царизму і “Совітів”. “Для Совітів радше 
їхня європейська політика є додатком до азійської” [Липа 2007, ІІ, 299]. Але тепер 
СРСР прийшов в Азію з новим “світоглядом”, світоглядом Леніна, з визвольними 
гаслами, після чого мали відбутися соціальні революції, а азіатські маси стали б 
резервом для “блискучого росту Совітів”. “Два центри цих мас, Індія і Китай, про-
ваджені Москвою, були б невичерпальними резервами для світової політики Мо-
скви. Тому такою виразною є політика Совітів перших кільканадцять літ. Усі важні-
ші дороги цієї політики в Азії провадили б або до 500 мільйонів китайців, або до 
350 мільйонів індусів” [Липа 2007, ІІ, 299].

“Совєтизуючий” наступ СРСР у Китаї успіху не мав, тому совіти повернулися до 
старої царської політики, пише Ю. Липа, і створили маріонеткові держави в Туві, 
Зовнішній Монголії і у 20-ті рр. практично захопили Сінцзян. Активно протистоїть 
Росія / СРСР Великобританії в Афганістані, “розогніючи” проти англійців племена. 
І, ніби передбачаючи майбутнє, Липа зазначає: “З боку військового Афганістан ста-
вить непереможні труднощі для совітської армії” [Липа 2007, ІІ, 303]. Далі він звер-
тає увагу до Месопотамії, близько розташованої біля кордонів СРСР. “У всіх цих 
країнах експансія Совітів переважно вже не прикривається комуністичними гасла-
ми, лишень використовує для свого наступу пантуранські і панісламські ідеї, вміло 
граючи на почуттях ненависті до західно-європейських держав” [Липа 2007, ІІ, 
303]. Він попереджає, що такі почуття можуть бути повернуті і проти самих росіян. 
Це сталося, як ми знаємо, в Афганістані, щось подібне назріває в Сирії. 

Велике місце автор відводить у своїй праці Сибіру, його цікавив рух сибірських 
“обласників”, вплив місцевих релігій на російське населення, специфіка громадян-
ської війни на сибірських теренах, демографічні особливості краю і політика його 
залюднення за царських часів і в СРСР. Він уважно спостерігає за національною 
політикою комуністів на території Сибіру, яка не допускає до об’єднання Сибіру, в 
той же час “піклуючись” окремими невеличкими народцями. «Границі їхніх “рес-
публік”, – пише він, – і автономних областей окреслені так, щоб не цілий народець 
знаходився в границях своєї офіційної батьківщини, як це бачимо у бурятів, ойротів 
і т. п. Деякі з них служать трампліном (відскочнею) для якоїсь галузі закордонної 
політики Совітів, як Танну-Тува – до Монголії, Біробіджан – до Манджукуо» [Липа 
2007, ІІ, 319].

Наголошує Ю. Липа на недостатності шляхів сполучення на такий великий те-
рен, як Сибір: “Скільки б не будовано залізниць у Сибіру, завжди їх буде мало” 
[Липа 2007, ІІ, 322]. 

Досить детально він аналізує складні японсько-російські відносини і вплив на 
них політики США та Великобританії, особливо їхнє загострення наприкінці 
ХІХ – на початку ХХ ст., яке призвело до війни і поразки Росії. Автор стверджує, 
що СРСР безсилий на Далекому Сході, ознакою чого вважає і продаж Східноки-
тайської Маньчжурської залізниці Японії, яка інтенсивно розвиває цей регіон як 
плацдарм для захоплення Примор’я, Амурщини, Забайкалля, Монголії та деяких 
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провінцій Китаю. Таким чином, пише наш геополітик, вона створює собі суцільний 
тил “на випадок війни із Сполученими Державами Америки, яка є неминучою” 
[Липа 2007, ІІ, 330].

Що ж до СРСР, то “найголовнішою річчю для Совітів є пропаганда. А найголов-
нішим тереном пропаганди – Китай” [Липа 2007, ІІ, 331]. На його думку, таким чи-
ном СРСР, використовуючи Комінтерн, протистоятиме Японії. Цікаво сьогодні 
читати, як Ю. Липа описує події 1931 року в оазі Гама в Сіньцзяні, де було спрово-
коване комуністами, які нібито співробітничали з урядом, повстання “трудящих”: 
вони “виторгували спочатку багато привілеїв і пільг від китайців, а в кінці в грудні 
1933 року перебрані червоноармійці перейшли коло Чугучаку і Кульджі кордони 
Сінь-Цзяну” [Липа 2007, ІІ, 339]. Автор не забуває підкреслити, що в Сіньцзяні не-
має “совітської армії”, працюють там «лишень “інструктори”, “дорадники”, “техні-
ки” і т. п.» [Липа 2007, ІІ, 339], але територія втратила всяке пов’язання з Китаєм. 
Чи не нагадує нам це щось знайоме?

Описує він і “опанування” Киргизії (тоді так називали Казахстан), зокрема шля-
хом фрагментації території, з якої виділили Каракалпакистан і власне Киргизстан, а 
також обмеженням кочівництва і скасуванням родового ладу. Не менше уваги він 
приділив Середній Азії (тоді Туркестан), яку було розділено за етнічним принци-
пом на кілька республік, бо комуністи найбільше бояться єдності Туркестану, що 
виражається в ідеї Великого Турану. Совіти, – пише він, – виділили окремо таджиків-
арійців, які завжди жили разом з узбеками-тюрками, особливо підтримували Гір-
ський Бадахшан, бо цей край “вклинований поміж Афганістан, Індію і Сінь-Дзян” 
[Липа 2007, ІІ, 351], тобто має стратегічне значення для просування в глиб Азії. На 
можливості відродження і розвитку народів Туркестану дивився він скептично.

Як справжній вчений-аналітик, користуючись інструментарієм класичної геопо-
літики, він детально розглянув, як Росія / СРСР намагалася втілювати в життя “єв-
разійську ідею”, щоб забезпечити собі панування і в Європі, і в Азії. Багато його 
спостережень і думок виявилися влучними і прозірливими. Про це свідчать дослі-
дження сучасних фахівців-геополітиків. Ми свого часу звернули увагу на пожвав-
лення в Російській Федерації “євразійських” ідей і застерігали від захоплення ними, 
бо ці ідеї є шкідливими для нашого народу. Це питання є дуже актуальним для нас і 
сьогодні, бо методи нашими “доброзичливцями” вживаються найрізноманітніші, 
хоча ідеї “євразійства” й не нові, але мета в них завжди одна і так завуальована, що 
не відразу можна побачити, де пастка. Тому ми звернулися до класичної праці з ге-
ополітики Юрія Липи, яка допомагає бачити, що і як намагаються підсунути і євро-
пейським, і азійським народам сучасні російські “євразійці”, які суттєво посту-
паються “євразійцям” початку ХХ ст. Закінчуючи, нагадаємо знову процитований 
на початку вислів Р. Кіплінга і станемо до праці, щоб бути готовими до всього.
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І. В. Отрощенко
 

Політичне становище
в УрянхайськомУ краї: 1916 рік

Російський уряд, виходячи з власних стратегічних та економічних інтересів, у 
квітні 1914 р. приєднав до Росії Урянхайський край як свій протекторат. Колиш-

ню частину Цінської імперії (де Урянхай підпорядковувався Зовнішній Монголії) 
було включено до складу Єнісейської губернії зі зобов’язанням ведення політико-
адміністративних справ іркутським генерал-губернатором. 21 червня 1914 року Дер-
жавна Дума впровадила посаду комісара у справах Урянхайського краю. Уряд Авто-
номної Монголії (1911–1919) не змирився із протекторатом Росії над Урянхаєм. 
Спільність інтересів Монголії та Китаю в урянхайському питанні виявилася досить 
швидко: ще напередодні протекторату (навесні 1914 року) з’явилася інформація 
про т. зв. монгольську позику в Китаї та її умови, однією з яких була вимога зайня-
ти спільно з китайцями Урянхайський край, звільнивши його від російського впли-
ву [МОЭИ 1933, 197]. 11-та стаття Кяхтинської угоди 1915 року1 дала новий поштовх 
російсько-монгольській полеміці навколо проблеми приналежності Туви. У 1916 р. 
активність монголів у Туві й навколо урянхайського питання суттєво зросла. Полі-
тичні події цього року в тувинській історії мало відображені в історіографії: зазви-
чай маємо стислі екскурси [див.: Белов 1999, 155–156; История Тувы 2007, 34–36; 
Шурхуу 2014, 273–274; Shurkhuu 2014, 138; Василенко 2015, 1124–1126]. Проте 
саме на цей рік припали й загострення внутрішньополітичної ситуації в Урянхай-
ському краї, і замахи та політичне вбивство, і виголошення монгольською сторо-
ною своїх прав на Урянхай, і домовленість Автономної Монголії з Китайською Рес-
публікою про проведення узгодженої політики щодо Урянхаю, а також ініціативи 
модернізації тувинської сангхи.

Криза у відносинах між російськими урядовцями та тувинською елітою, що 
яскраво проявилася в 1916 році, мала свою передісторію. Ще на початку 1915 року 
правителі Салчацького та Тоджинського хошунів, а також деякі чиновники хошунів 
Маади та Чооду (раніше підлягали Дзасакту-ханському аймаку Зовнішньої Монго-
лії), сомонів Оюн та Соян підтримували зв’язок із монгольськими князями [Исто-
рия Тувы 2001, 326]. При цьому правителі Тоджинського та Салчацького хошунів 
постійно ухилялись від зустрічей із завідуючим прикордонними справами і при 
його відвідинах з кочовищ виїжджали в Монголію [Собрание архивных докумен-
тов... 2014, 222]. Іркутський генерал-губернатор Л. Князєв пропонував вжити 
енергійних заходів (усунення від влади, арешт, дисциплінарні стягнення) стосовно 
чиновників, які вперто не визнають російського проводу. За його словами, потайне 
незадоволення тувинців та недовіра до російської політики були викликані необе-
режними діями та заявами колишнього завідувача переселенським управлінням 
В. К. Габаєва, який змусив їх хвилюватися за цілісність своїх земель та угідь. Мов-
ляв, це разом з агітацією монголів та поширенням останніми хибних відомостей 
про події на театрі війни призвело до низки насильницьких дій стосовно російських 
колоністів та свавільних поїздок деяких хошунних та сомонних правителів до 
Монголії [Сводка… 1917, 53]. Л. М. Князєв також наполягав на збільшенні у краї 
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російського військового контингенту та на встановленні фактичного контролю над 
шляхами сполучення з Монголією, щоб перешкодити забороненим поїздкам туди 
тувинських чиновників і нойонів та появі у краї монгольських агітаторів [Сводка… 
1917, 58, 60]. Влітку 1915 р. російський уряд ввів до Урянхайського краю півсотню 
козаків. До цього російських військ у краї не було. Григор’єв заарештував Салчаць-
кого нойона, протримавши його місяць під вартою. Зрештою, 15 вересня 1915 року 
нойон подав прохання про російське підданство [див.: Собрание архивных доку-
ментов... 2014, 210–211]. Потім комісар домігся, за участю козаків, усуненння То-
джинського нойона Тонміта та обрання нового – Намнина [Кабо 1934, 182]. Отже, 
на думку деяких дослідників, лише в 1915 році Росія фактично оволоділа краєм 
[Леонов 1927, 48]. Разом із тим у листі Богдо-хана, правителя Автономної Монголії 
(1911–1924), російському консулу в Улясутаї (10.1915) вказується, що Урянхай є 
його законною вотчиною, відмовлятися від якої він не збирається. 

Водночас сам правитель Оюннарського хошуну, амбин-нойон2 Комбу-Доржу 
(Гомбодоржи), ініціатор російського протекторату над Урянхаєм, який розраховував 
з російською допомогою поновити свої права на Тоджинський, Салчацький, Хазут-
ський хошуни і перейти поступово до єдиного управління краєм, не знайшов по-
трібної підтримки. Він писав А. Цереріну: “У цей час виявляється, що Росія не 
лише не надала покровительства урянхам, а й… у результаті з понад сорока сумо-
нів у мене залишилося тільки три сумони” [цит. за: Леонов 1927, 48]. Побачивши 
відсутність підтримки Росії і відчуваючи все більший тиск та втручання, амбин-
нойон втрачає віру в Росію і поступово починає поділяти погляди свого сина, 
Соднам-Балчира, який тяжів до Монголії [Shurkhuu 2014, 138]. Новий комісар у 
справах Урянхайського краю В. Ю. Григор’єв вирішив усунути Комбу-Доржу за те, 
що той різко змінив своє ставлення до росіян і не втримав підвладних теренів. Від-
булося це в серпні 1915 року. Обраний населенням 18-річний син амбин-нойона 
Соднам-Балчир спочатку відмовився від виконання покладених на нього обов’язків, 
посилаючись на свою молодість та недосвідченість. Потім у супроводі кількох осіб 
він виїхав до Урги, щоб з’ясувати там питання управління хошуном та підданства 
тувинців. До поїздки в Монголію Соднам-Балчира схиляв не лише його батько, а й 
Ванчік, правитель Соянського сомону3. Російському дипломатичному агенту в Мон-
голії доручили потурбуватися про “сувору відповідь” тамтешнього уряду Соднам-
Балчиру щодо неприпустимості його звернення з приводу управління Урянхайським 
краєм до Урги. Мовляв, монгольський уряд не мусить мати до цього жодного сто-
сунку. Від Урги також вимагалося сприяти якнайшвидшому поверненню Соднам-
Балчира разом із чиновниками, що його супроводжують, додому [Сводка… 1917, 61]. 
Врешті-решт, Комбу-Доржу та його сина Соднам-Балчира звинуватили в монголо-
фільстві. Григор’єв усунув Соднам-Балчира з посади правителя Оюннарського хошу-
ну й призначив замість нього русофіла Агвандемчіга (Агбан-Демчі, Агвана Шарипа), 
що призвело до різкого загострення обстановки. Одночасно В. Ю. Григор’євим були 
“замінені всі чиновники, які опирались визнанню тільки-но встановленого хошун-
ного управління, а також помічені в недобросовісності та неспроможності” [Исто-
рия Тувы 2007, 34]. 

Ставлення тувинців до Агвандемчіга добре ілюструє невеличка розповідь, запи-
сана російським старожилом Туви І. Г. Саф’яновим у 1918 р. в Білоцарську [див.: 
Смерть Агвана… 2012, 71–74]. Автор з Оюннарського хошуну, який позиціонував 
себе активним учасником описаних подій, зокрема, розповідав: “…нойона нашого 
змінив Григор’єв, замість нього призначив нашим правителем Агвана з Іргитського 
сумо [сумон] (волость), першого багатія, який торгував китайськими товарами та 
оббирав наш народ. Недобра була людина Агван, за гроші все міг продати, навіть 
свій народ. Почали знову ми збиратися по своїх алах, вирішували, як же бути те-
пер… А новий нойон вже шле своїх ільджилер (гінців), викликає всіх нас до себе 
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на нараду. Відмовились ми їхати, відповідаємо, що Агван-нойона не знаємо, не ви-
бирали такого і розмовляти з ним немає про що, нехай збирає своє іргитське сумо, 
там, може, й визнають його нойоном” [Смерть Агвана… 2012, 72–73; див. також: 
Моллеров 2014, 93–94]. 

Силове вирішення Росією в 1915 році питання приєднання Салчацького та То-
джинського хошунів і деяких сомонів, що визнавали монгольський провід, а також 
призначення лояльного амбин-нойона кардинально не сприяли порозумінню росій-
ської сторони з тувинським суспільством. Водночас продовжувалося планомірне і 
масштабне захоплення не лише земель Урянхайського краю, які пустували, а й тих, 
які використовувалися тувинцями [Моллеров 2014, 92]. Російські дипломати харак-
теризували становище в Туві як неспокійне. 

Узимку 1916 р. прихильники Комбу-Доржу готували змову з метою захоплення 
влади в Урянхаї. У двадцятих числах лютого вони зібрали групу аратів із 300 осіб у 
місцевості Чодураа4. Ось як згадував про ці події наступний іркутський генерал-
губернатор О. І. Пільц (1916–1917): “Усунутий за свою дволику діяльність прави-
тель Оюннарського хошуну амбин-нойон вступив у відкриті зносини з Монголією. 
Його прибічниками, під проводом начальника Соїнського сумо5, розташованого на 
півдні від хребта Танну-Ола і річки Теси, було організовано збройний замах на но-
вого правителя Агван-Шарипа, щиро відданого російським інтересам” [Собрание 
архивных документов... 2014, 244]. Напад змовників породжував паніку серед ро-
сійських поселенців, багато хто збирався покинути свої заїмки й втекти [Василенко 
2015, 1125]. За словами іркутського генерал-губернатора, завдяки козачій півсотні 
1-го Верхньоудинського полку Забайкальського козачого війська заколотників було 
розсіяно і більшість із них заарештовано [Собрание архивных документов... 2014, 
241]. Комбу-Доржу разом зі старшим сином та двома чиновниками із сомонів Чоо-
ду та Киргис, а також, за іншою інформацією, гуном Ванчіком вдалося втекти до 
Монголії [История Тувы 2007, 34; Василенко 2015, 1125]. 

Л. М. Князєв телеграфував російському дипломатичному агенту і генеральному 
консулу в Монголії О. Я. Міллеру (1913–1916) про втечу Комбу-Доржу. О. Я. Міл-
лер у телеграмі С. Д. Сазонову від 20 червня 1916 року повідомив, що “вказані ге-
нерал-губернатором урянхи приїхали до Урги тиждень тому і зупинилися у Чжал-
ханци-Хутухти6. Двоє з них поїхали з Урги позавчора, а колишній урянхайський 
правитель із двома іншими урянхайськими чиновниками залишився тут” [История 
Тувы 2007, 35]. У бесіді з О. Я. Міллером Комбу-Доржу пояснив причину своєї вте-
чі в Монголію “побоюванням арешту російськими властями й утисками з боку ни-
нішнього Урянхайського правителя Навана” [История Тувы 2007, 35]. Незадоволен-
ня тувинців росіянами опальний нойон пояснював нерозумінням російськими 
властями “урянхайських звичаїв та традицій, прикладом чого може бути усунення 
владою Усинського комісара родових правителів і призначення на їхнє місце осіб 
не за вибором населення, а на власний розсуд” [История Тувы 2007, 36]. Комбу-
Доржу внаслідок негативного ставлення до нього монгольського уряду, а також 
значних матеріальних труднощів був змушений звернутися до О. Я. Міллера з про-
ханням повернути його на батьківщину, де він готовий був жити під наглядом ро-
сійських властей. Він також запропонував з метою запобігання незадоволенню 
населення призначити його сина Соднам-Балчира номінальним, а Агвандемчіга – 
фактичним правителем Урянхаю в чині помічника Соднам-Балчира. О. Я. Міллер 
забезпечив колишньому амбин-нойону та його супровідникам повернення до Туви, 
після чого останній за наполягання російських властей вступив у переговори з Аг-
вандемчігом.

Інші заходи російської влади, спрямовані на адміністративне перепідпорядку-
вання або заохочення тувинської знаті та чиновництва, також далеко не завжди 
досягали своєї мети. Так, у 1918 році комісар у справах Урянхайського краю 
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О. О. Турчанинов (1917–1919) у своєму рапорті до МЗС зауважував, що нагороджен-
ня місцевих чиновників російськими відзнаками, як це практикувалося в 1916 році, 
коли деякі з правителів були нагороджені орденом Св. Станіслава, а чиновники – 
медалями7, не досягає своєї мети. Знаки ці цілком відмінні від відзнак, які цінують-
ся тувинцями. Надаючи народу внутрішнє самоуправління, залишаючи йому право 
носіння колишніх відзнак, не можна розраховувати, що нове, наносне зовні, буде 
ним сприйняте так, як і те, що має вартість в очах цілої низки поколінь8. Турчани-
нов зазначав, що цінські нагороди мали для тувинців реальну цінність, тоді як наго-
роди, видані російським урядом, жодного відчутного зиску не приносять. Анало-
гічна ситуація склалася з печатками. Правителям хошунів були видані в 1915 та 
1916 рр. “відповідні російські печатки від імені нашого вищого Уряду”9. Як зазна-
чалося в іншому документі, “При этом местные власти представили свои старые 
маньчжурские печати, взамен получили русские, с изображением государственного 
Герба”10. З вищезгаданої розповіді, записаної І. Г. Саф’яновим у 1918 р., привертає 
увагу така аргументація: “Червоні росіяни – наші друзі, вони повернули нам велику 
тамгу і родові списки, які зрадник Агван передав Григор’єву…” [Смерть Агвана… 
2012, 74]. Йшлося про повернення більшовиками колишньому амбаню Комбу-
Доржу старої маньчжурської печатки навесні 1918 року. Були повернуті й інші мон-
гольські та маньчжурські печатки, забрані в тувинських правителів після прийняття 
їх під протекторат Росії, які зберігалися у справах комісарства. О. О. Турчанинов 
підкреслював також, що сам поділ хошунів, запроваджений у 1915–1916 рр. росій-
ською владою, не можна вважати вдалим. Він викликав масу непорозумінь серед 
тувинців, зруйнувавши колишню струнку організацію і спричинивши суперництво 
та розбрат між чиновниками11.

У повідомленні іркутського генерал-губернатора О. І. Пільца12, зокрема, зазнача-
лося: “В галузі прикордонних зносин значні ускладнення спричинились Урянхай-
ським питанням, особливо претензіями Монгольського Уряду, який пред’являв свої 
права на Урянхайську землю і не припиняв за допомогою своїх агентів поширюва-
ти серед тубільного населення брехиві та хвилюючі чутки, вести пропаганду проти 
російського впливу в краї і вимагати непокори російським властям” [Собрание 
архивных документов... 2014, 244]. 13 квітня 1916 р. уряд Зовнішньої Монголії на-
правив ноту російському дипломатичному агенту і генеральному консулу в Монго-
лії О. Я. Міллеру, в якій заявляв, посилаючись на пункт 4-й російсько-китайських 
обмінних нот 1913 р. і статтю 11-ту Кяхтинської угоди 1915 р., про те, що тувинці 
повинні “управлятися по-старому Монгольським Урядом”. От чому цей уряд при-
значає Головного управителя Урянхайським краєм надалі до визначення кордону 
Зовнішньої Монголії згідно зі ст. 11 Кяхтинської угоди. Головний управитель при-
буде до краю у супроводі чиновників та церіків13. «Урянхайці здавна… впродовж 
понад ста п’ятдесяти років були у віданні 4 хошунів Цзасакту-Ханського і Саїн-
Ноїн Ханського аймаків та Улясутайського Цзянь-цзюня. З часу проголошення авто-
номії Зовнішньої Монголії урянхайці – данники 4 хошунів Саїн-Ноїн Ханського та 
Цзасакту-Ханського аймаків Дурекчі Вана Намкайчжанцана, Бейле Садакдорчжи 
та інших, що проживають у Танну-ула та інших місцевостях у кількості 22 сумонів, 
продовжували по-старому управлятися підлеглими хошунами і виконували повин-
ність, що випадала на їхню долю. Не кажучи про це, навіть Головнокеруючий і 
Начальник Урянхайських хошунів Танну-ула, Сальчжик, Торчжи нор, Кемчик і Хуб-
сугул нор, які були у віданні Улясутайського цзянь-цзюня, беручи до уваги свої ро-
динні зв’язки, в першому і другому роках “Багатьма Возведеного”, добровільно 
перейшли зі своїми підлеглими на бік Його Святості і, будучи керовані останнім, 
удостоїлися чинів і посад та присвоєних останнім печаток. …Стало неможливо 
витримувати утиски, що завдаються, й урянхайці, лише підкоряючись наказам 
Уряду, прагнуть уникати непорозумінь на кордоні двох держав, з метою чого дехто 
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з родинами, дехто без них покинули свої кочовища і переселилися до Халхи. По-
терпілі аймаки та хошуни разом з Головнокеруючим14 просять навести лад у країні, 
відрядивши чиновників і церіків для арешту баламута лами Навана15 та інших, з 
метою чого наш Уряд має намір відрядити чиновників і церіків»16.

22 квітня 1916 р. Міллер повідомляв, що монгольський міністр закордонних 
справ заявив: до вирішення спільно з російським урядом питання про Урянхай-
ський край ані своїх чиновників, ані солдатів монгольський уряд не пошле. Міллер 
запитував, чи може він оголосити монголам про прийняття урянхів під покрови-
тельство Росії, що відбулося [Собрание архивных документов... 2014, 223]. С. Д. Са-
зонов 23 квітня 1916 р. телеграфував О. Я. Міллерові: “Благоволіть офіційно від-
повісти Монгольському Уряду на його ноту, що приналежність китайцям Урянхай-
ського краю була спірною ще до проголошення Монголією своєї незалежності і 
Китайський Уряд не міг довести своїх прав на цей край. Що стосується Монголь-
ського Уряду, то він ніколи не мав жодних прав на Урянхайський край і не міг 
отримати їх за Кяхтинською угодою, тому що Китайський Уряд не міг поступити-
ся Монгольському Урядові територією, що Китаю не належить. Тому ми не допус-
тимо в Урянхайський край монгольських чиновників…” [Белов 1999, 155–156; Со-
брание архивных документов... 2014, 224]. С. Д. Сазонов також додавав, що йому 
здається зайвим утаємничувати монгольський уряд “у сутність наших відносин з 
урянхами, і тому я не вважаю за потрібне ані повідомляти його про факт прийнят-
тя їх під наш протекторат, ані передавати йому документи, що стосуються прийня-
тих урянхами перед імп[ераторським] урядом зобов’язань”17 [Собрание архивных 
документов... 2014, 224]. Отже, 28 квітня у ноті у відповідь Міллер категорично 
заявив монгольському уряду про невизнання Росією будь-яких прав Монголії на 
Урянхайський край, бувший спірним між Росією та Китаєм [Собрание архивных 
документов... 2014, 244–245].

“Відомості про монгольський виступ, що швидко поширилися серед урянхів, 
сприяли подальшим вигнанням і сумнівам у міцності російської влади. Тривожне 
становище в Урянхайському краї, що склалося таким чином, ускладнене невизначе-
ністю південного кордону Урянхаю, який перебував під нашим покровительством, 
вимагало енергійних заходів щодо зміцнення нашої влади в краї і розсіяння всяких 
сумнівів щодо уявних прав Монголії на цю землю”, – згадував О. І. Пільц [Собра-
ние архивных документов... 2014, 245]. Групи монголів проникали в Урянхайський 
край і разом із тувинцями почали нападати на російські поселення. 17 квітня 
1916 р. російський міністр закордонних справ телеграмою звертався до О. Я. Міл-
лера: “Комісар в Урянхайському краї має відомості про створення у прикордонній 
Монголії шайок для нападу на російські поселення в названому краї. Благоволіть 
звернути серйозну увагу Монгольського Уряду на небезпеку, якою виконання цього 
плану загрожувало б Монголії і нашим з нею відносинам. Нам відомо, що ініціато-
ром такого роду ворожих до нас виступів є Чжалханцзи-Хутухта, причетний до 
них і Центральний Монгольський Уряд, що закриває очі на таку ворожу Росії діяль-
ність вказаного Хутухти, а може, й заохочує її”18. О. Я. Міллер мав також доручити 
консулові в Улясутаї зробити відповідні енергійні “представления” місцевій мон-
гольській владі та підібрати засоби, щоб вплинути на самого Джалхандза-хутухту19. 
У зв’язку з таким станом речей влітку 1916 р. царський уряд ввів другу козачу пів-
сотню до Урянхаю. Пізніше у своїй “Нотатці про Урянхай” (“Записка об Урянхае”) 
А. О. Орлов, наступний російський консул у Монголії, напише: “З вищевикладе-
ного випливає, що політика нашого уряду в Урянхайському питанні зводилась до 
ігнорування будь-яких заяв з Урянхайського питання з боку Монгольського Уряду, 
як такого, що не має до Урянхаю жодного стосунку, і вжиття на місці заходів щодо 
фактичного захисту наших інтересів у краї, з огляду на те що в Липні 1916 року був 
відправлений з Кобдо до Урянхаю загін козаків”20.
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Погіршувалася й економічна ситуація в Урянхаї. 9 червня 1916 р. іркутський 
генерал-губернатор О. І. Пільц доповідав, що загальна дорожнеча, пов’язана з об-
ставинами воєнного часу, ускладнена ще безсоромною спекуляцією місцевих тор-
говців21, важко відобразилася й на населенні Урянхайського краю, необхідне 
невідкладне вжиття заходів, які дали б комісару у справах Урянхайського краю 
можливість боротися з вказаними зловживаннями, а також із таємним виготовлен-
ням і продажем спирту, що поширюються в краї22. Єдиним дієвим виходом зі стано-
вища, що склалося, губернатор вважав запровадження повсюди діючого наразі в 
імперії положення про надзвичайну охорону і поширення у зв’язку з цим на назва-
ний край діючих у генерал-губернаторстві обов’язкових постанов. 

У липні 1916 р. Урянхайський край за Іменним Найвищим Указом від 27 лютого 
1916 р. визнавався таким, що перебуває, як і інші терени імперії, у стані надзвичай-
ної охорони23. У липні того ж року Урянхай відвідав іркутський генерал-губернатор. 
Водночас у 20-х числах липня 1916 року, попри вжиті заходи, на російського став-
леника Агвандемчіга був вчинений напад. Коли він повертався з чергової зустрічі з 
Комбу-Доржу та його чиновниками у Самагалтайському хуре в супроводі п’яти ко-
заків та трьох урядовців, на перевалі Калдак-Хамар у нього стріляли [История Тувы 
2007, 36]. Смертельно поранений чиновник незабаром помер у своїй ставці. Росій-
ський історик М. Моллеров пише, що вчинила замах група прибічників колишнього 
амбин-нойона на чолі з Ойдупом та Шокар-Мунге [Моллеров 2014, 92]. За словами 
монгольського дослідника “урянхайського питання” Д. Шурхуу, комісар Григор’єв 
не намагався спіймати злочинців [Shurkhuu 2014, 138]. За іншою інформацією, вони 
втекли до Монголії, де перебували до падіння Російської імперії24 [Смерть Агвана… 
2012, 74].

25 липня 1916 р. О. І. Пільц, прибувши до Усинського округу, отримав особистий 
звіт комісара у справах Урянхайського краю про надзвичайно загрозливий стан на 
ґрунті монгольської пропаганди, який може призвести найближчим часом до зброй-
них нападів урянхів на російське населення. За словами генерал-губернатора, звіт 
підтверджувався такими щойно отриманими новинами: 1) нападом на відданого Ро-
сії правителя Оюннарського хошуну; 2) випадками відмови тувинських чиновників 
виконувати розпорядження російської влади з огляду на впевненість у негайному 
переході Урянхаю під владу Монголії, вигнанні росіян; 3) приїздом заарештованих 
росіянами на Кемчику монгольських чиновників, відряджених до Урянхаю монголь-
ським урядом; 4) поміченою різкою зміною ставлення тувинців до російського насе-
лення. О. І. Пільц зазначав, що військові сили краю недостатні, бо на край у понад 
двісті тисяч квадратних верст припадає сорок п’ять осіб місцевої команди25. Отже, 
він вважав за необхідне: 1) оголошення Усинського прикордонного округу та Урян-
хайського краю такими, що перебувають на воєнному стані, надання йому права го-
ловнокомандувача; 2) негайно мобілізувати запасних, взятих на облік усинського 
прикордонного начальника, останніх термінів, починаючи з тисяча дев’ятсот шосто-
го року, для доведення Усинського загону до складу півроти воєнного часу, надавши 
генерал-губернатору, за згодою з командуючим військами, право в разі потреби при-
зову інших термінів запасу, яких нараховується до трьохсот осіб, і ополчення числом 
ратників теж близько трьохсот. У той же день іркутський генерал-губернатор виру-
шив до Білоцарська, плануючи відвідати найважливіші центри Урянхаю, і в разі 
потреби обіцяв вжити найрішучіших заходів, навіть не передбачених законом, бо ту-
винці, “бачачи нашу слабкість і водночас наполегливість монгольського уряду, що 
нехтує нашими тлумаченнями, цілком припиняють визнавати і всяке послаблення 
збільшує можливість загального повстання”26.

13 серпня 1916 р. Пільц доповідав, що побачив більшість нойонів та інших впли-
вових тувинців: “Відданий нам, поранений двома кулями до мого приїзду, нойон Іг-
ван помер під час мого перебування в його ставці, напередодні прибуття до якої до 



Політичне становище в Урянхайському краї: 1916 рік

The World of the Orient, 2017, № 1–2                                                                                      71

мене явився син колишнього Урянхайського амбаня Гомбодорчжи, який втік до 
Урги, Соднам-Балчир, публічно вибачившись за протидію росіянам і пообіцявши в 
майбутньому бути вірним слугою російського царя. Взявши до уваги ці заяви і вагу 
в очах населення цієї родини, що нараховувала вісім поколінь Урянхайських прави-
телів, вважав за необхідне з метою припинення подальшого заворушення призна-
чити Сотнома, згідно з проханням представників урянхів, правителем Хошуну, що 
припиняє в майбутньому поширення монгольської агітації і схиляє на наш бік при-
хильників Монголії”27. Правитель Оюннарського хошуну ставав амбин-нойоном, 
номінальним главою всіх тувинських хошунів. Соднам-Балчир, попри свої запев-
нення, продовжував послідовно прагнути приєднання Туви до Монголії.

Іркутський генерал-губернатор оголосив тувинській верхівці про невідворотну 
приналежність краю Росії, обов’язок коритися місцевій владі й попередив, що 
ослушників суворо покарають – засланням у віддалені місцевості Сибіру. Натомість 
російський посадовець отримав одностайні запевнення від тувинців у їхній “слух-
няності” російській владі, після чого деякі найвпливовіші тувинці отримали цінні 
подарунки28. Разом з тим О. І. Пільц наказав Григор’єву управляти краєм з необхід-
ною твердістю і водночас уникати заходів, що різко порушують уклад життя та зви-
чаї тувинців. Цікаво, що через 8 років Повноважною комісією ЦВК СРСР буде 
вироблена таємна інструкція радянському консулу в Туві, Районному бюро РКП(б) 
та президії Виконкому Російської самоуправної трудової колонії (від 15.08.1924), за 
якою належало як у партійній, так і в державній роботі уникати всього, що вносить 
у побут тувинського народу занадто різку ломку, ображаючи його релігійні та на-
ціональні почуття29. Як бачимо, в обох випадках, за “старого” та “нового” ладу, ро-
сійським (радянським) представникам у Туві даються майже однакові рекомендації, 
за якими стоїть побоювання можливого опору, який чинитиме тувинське суспіль-
ство чужинцям у разі занадто брутального втручання. 

Ускладнювала ситуацію в Урянхайському краї й невирішеність питання про при-
кордонне розмежування. З огляду на гостроту порушеного росіянами і тувинцями 
питання щодо проведення середньої частини південного кордону по обговоренні на 
місці представниками штабу округу та інших відомств, які супроводжували Пільца, 
останній особисто вказав тувинцям і російським посадовцям на середню течію 
р. Тес як на кордон30, що необхідно було “за етнографічним, військовим та еконо-
мічним міркуваннями, тим більш що долина між хребтом і річкою становить необ-
хідні зимові кочовища наших урянхів. Долина ця, як виявилося при моєму огляді, 
являє собою степ шириною від 25 до 40 і в довжину понад 150 верст із чудовим 
ґрунтом, здавна належить урянхам, які мешкають північніше хребта Танну-ола, 
отже, не зачіпає прав монголів як щодо населення, так і теренів”31. Пільц пропону-
вав питання про міжнародне визнання кордону відкласти до сприятливого часу, те-
пер же твердо ввести вказаний ним кордон у впровадження всіх відомств, оскільки 
різні тлумачення і вагання викликали ту невизначеність, нервовість і нестійкість 
російського становища, що створювали загрозливий настрій. 

Листом від 4 серпня 1916 р. з МЗС повідомили, що заворушення серед урянхів 
мають місцевий характер і в МЗС є підстави стверджувати, що монгольський уряд, 
який взагалі мало приділяє уваги Урянхайському краю, не бере участі у “противо-
русском движении” серед урянхів32. У телеграмі від 13 серпня 1916 року іркутський 
генерал-губернатор О. І. Пільц повідомляв, що, спираючись на особисті враження, 
вважає настрій тувинців задовільним, отже, оголошення в цьому краї воєнного 
стану вже вбачалося не необхідним, а лише корисним, так само як мобілізація 
Усинської місцевої команди у вказаних у телеграмі від 26 липня обсягах, посилення 
військової сили, відрядження ж нових частин можна було вважати зайвими33. 23 серп-
ня 1916 р. МВС повідомляло Головне управління генерального штабу (ГУГШ), що 
потреба в оголошенні в цьому краї воєнного стану наразі відпадає.
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Проте уведення другої козачої півсотні та візит високого царського сановника 
викликали занепокоєння китайської влади, оскільки свідчили про твердий намір 
Росії закріпити край за собою, і підштовхнули китайський уряд поспішити заручи-
тися документом, що дозволяв би йому, хоча б у майбутньому, захистити свої інте-
реси в краї. У серпні 1916 р. китайський резидент в Урзі Чень Лу провів переговори 
з міністром закордонних справ Монголії Церендоржем з урянхайського питання. 
Секретною телеграмою від 26 серпня 1916 р. керуючий Російським генеральним 
консульством в Урзі О. П. Хіонін доповів, що 11 серпня Чень Лу просив монголь-
ський уряд, відповідно до статті 7 Кяхтинської угоди, дозволити допуск в Урянхай-
ський край китайського чиновника з конвоєм у 50 осіб, на що монгольський уряд 
погодився і зі свого боку вирішив відрядити до Урянхаю монгольського чиновника 
для розгляду змішаних китайсько-монгольських справ34. Чень Лу і монгольський 
уряд обмінялися таємними листами і взяли на себе зобов’язання проводити в Урян-
хаї узгоджену політику [Белов 1999, 156]. На запит російського МЗС від 31 серпня 
1916 р., чим пояснюється таке офіційне визнання Китаєм монгольських прав на 
Урянхай, на який заявляли претензії самі китайці, і чи не пов’язано це з будь-якими 
таємними поступками з боку Монголії, О. П. Хіонін міг лише констатувати факт 
переговорів наприкінці липня між Церендоржем і Чень Лу. Так, у телеграмі Хіоніна 
від 2 вересня 1916 р. зазначалося: “Однак агенти доносять, що в кінці Червня між 
Чень-лу і Церен Дорчжи відбувався якийсь обмін думок з Урянхайського питання. 
Монголи зазіхали на Урянхай, базуючись на статті 11 Кяхтинської Угоди, китайці 
спочатку намагалися оскаржувати це право, проте потім нібито прийняли мон-
гольську точку зору”35. Д. Шурхуу так характеризував цю ситуацію: монголи добре 
усвідомлювали тверду позицію, яку зайняв уряд Росії, та марність власних зусиль36. 
Прагнучи використати силу та вплив китайського уряду задля повернення Урян-
хаю, вони погодилися проводити узгоджену з Китаєм політику. Звернення від ту-
винських хошунів значно зміцнили цю політику [Shurkhuu 2014, 139]. 

Новини з Монголії непокоїли російську сторону. Іркутський генерал-губернатор 
9 вересня 1916 р. запитував міністра закордонних справ, як вчинити в разі появи в 
Урянхаї китайських і монгольських чиновників із конвоєм, відряджених “внаслідок 
затвердження цими урядами належності їм Урянхаю, про що повідомляє генераль-
ний консул в Урзі”37. О. Пільц вважав необхідним цілком визначений і рішучий 
план дій як щодо монгольського, так і китайського урядів. 15 вересня 1916 р. росій-
ське МЗС повідомило, що погоджується з необхідністю не допускати перебування 
монгольських і китайських чиновників в Урянхаї; останніх у разі їхньої появи там 
належало б вислати. 20 вересня 1916 р. на випадок відрядження до Урянхаю китай-
ських чиновників із конвоєм О. Пільц розпорядився затримати останніх, роззброїти 
конвой, а також не пропускати до краю жодних китайців38. Попри таку непросту си-
туацію, О. Пільц згодом доповідав: “Тверда заява про недопущення російською 
владою будь-яких подальших хитань урянхів у бік Монголії, а також поширення, 
внаслідок мого клопотання, на Урянхай положення про надзвичайну охорону і дозвіл 
Вашої Величності на оголошення мобілізації в Урянхайському краї, що надійшов 
12 серпня 1916 р., – внесли настільки міцне заспокоєння в середовище тубільців, 
що відновлення монголами восени минулого року спроби знову виставити, вже за 
допомогою китайців, свої права на Урянхай – не зустріло серед тубільців жодного 
відгуку, і донесення, що надходять, свідчать про безумовну покірність урянхів. 
Сподіваюся, що залучення краю до російської державності та спільного з імперією 
життя стало на твердий ґрунт і буде в найближчому майбутньому підкріплене за-
вершенням у нинішньому році робіт з побудови Усинської колісної дороги, по якій 
вже тепер є наскрізний проїзд” [Собрание архивных документов... 2014, 247].

Наприкінці 1916 року, за даними І. М. Майського, Джалхандза-хутухта знову 
порушив питання про приєднання Урянхайського краю до Автономної Монголії. 
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Відбулися перемовини між ним та дипломатичним представником Росії в Урзі, була 
прийнята угода про проведення влітку 1917 року референдуму серед тувинського 
населення з питання приєднання до Монголії. Проте референдуму, як відомо, про-
ведено не було [Шостакович 1929, 21; Майский 1921, 260]. Наразі російські дослід-
ники О. П. Суходолов та Ю. В. Кузьмін в останній монографії наводять вищезгадану 
інформацію, посилаючись також на І. Майського, та додають: “Правда, видається 
малоймовірним, що такий захід міг відбутися” [Суходолов, Кузьмин 2016, 191]. 

Підпорядкованість тувинського буддійського духовенства ієрархам, що очолюва-
ли сусідню державу і вважали Туву частиною Монголії, тісні зв’язки між двома на-
родами на ґрунті спільної релігії, освіти й медицини, також пов’язаних з монастир-
ською культурою, ставали в таких умовах політичним фактором. Так, комісар у 
справах Урянхайського краю В. Ю. Григор’єв вважав, що оскільки в багатьох ви-
падках тувинські лами і навчаються, і виховуються в Урзі, а також звідти дістають 
можливість рухатися сходами своєї ієрархії, то природно, що буддійське духовен-
ство, яке має величезний вплив на народні маси, є надзвичайно діяльним і розпи-
леним провідником монголофільства [Собрание архивных документов... 2014, 
241]. У результаті в російської сторони виникли плани реорганізації буддійської 
сангхи Туви як з метою її певної модернізації, так і для встановлення більшої само-
стійності тувинської церкви стосовно Монголії й Тибету. Зразком для модернізації 
тувинської буддійської сангхи повинна була стати, за задумом російських чиновни-
ків, схема управління бурятськими буддистами. У серпні 1916 р. комісар Урян-
хайського краю В. Ю. Григор’єв отримав клопотання правителів ряду хошунів і со-
монів щодо об’єднання всього духовного управління Урянхаю під владою однієї 
духовної особи. В. Ю. Григор’єв наголошував у своєму листі іркутському генерал-
губернатору (від 26 листопада 1916 р.), що головно з метою найбільш успішного та 
міцного освоєння Урянхаю видається необхідним, задля припинення постійного та 
малокорисного для російської справи у країні спілкування лам з Ургою, створення 
в Урянхаї автономного щодо Монголії духовенства – подібно тому, як це має місце 
в Забайкаллі або в Калмицькому степу39. Григор’єв пропонував призначити главою 
духовенства рекомендованого правителями хемчицьких хошунів хамбо-ламу Лоп-
сана Чамзи (Лубсана Чжамцо), “як людину безсумнівно щиро віддану російській 
справі, людину видатної енергії, дуже розумну та досить авторитетну, щоб належ-
ним чином і доцільно орзанізувати під проводом російської влади справу управління 
ламайським духовенством Урянхаю, і призначити постійну резиденцію хамбо-лами 
в центральній частині краю” [Собрание архивных документов... 2014, 241–242]. З 
політичних міркувань бажано призначити главою духовенства згадану вище особу 
найближчим часом, з наданням їй найменування “Бандидо-хамбо-лама”. Надання 
важливого титулу главі духовенства вже саме по собі більш-менш забезпечить йому 
належну авторитетність в очах духовенства та народу. З тих же політичних мірку-
вань необхідно негайно визначити місцеперебування начальника буддійського ду-
ховенства в центральній частині Урянхаю, приблизно в Білоцарську або на його 
околицях і не далі ніж 50–70 верст від останнього, оскільки хемчицькі хуре, якими 
відає хамбо-лама Лопсан Чамзи, розташовані віддалік, особливо від салчаків та то-
джинців, захребтинські ж хуре, як розташовані на самому кордоні з Монголією, не 
можуть правити місцеперебуванням глави тутешнього буддійського духовенства 
[Собрание архивных документов... 2014, 242]. Відомо про доручення іркутського 
генерал-губернатора комісару у справах Урянхайського краю від 30 грудня 1916 р. 
за № 451 – виступити з пропозицією про призначення Бандидо-хамбо-лами.

Комісар у справах Урянхайського краю В. Ю. Григор’єв у 1917 році згадував: 
“Монголія діяла щодо Урянхаю наполегливо, рішуче і з дивовижною швидкістю, 
наші кроки в Урянхаї були неквапні та нерішучі” [цит. за: Суходолов, Кузьмин 2016, 
191]. Події 1916 року довели, наскільки непросто було Росії встановлювати контроль 
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над Урянхайським краєм – це був тривалий процес. Росія стикалася з неприйняттям 
як тувинської еліти, так і населення, стурбованих зростаючим тиском з боку “покро-
вителів”. Вже тоді російські урядовці, що спостерігали ситуацію на місці, обґрун-
товано побоювалися загального повстання, яке спалахнуло в 1919 році і сприяло 
падінню тодішньої російської влади в краї. Вони змушені були йти на поступки та 
компроміси з тувинською аристократією, відмовившись від практики власних став-
леників на роль правителів хошунів. Окремої уваги заслуговує пропозиція плебіс-
циту, яка вперше згадується саме 1916 року і про яку час від часу йшлося при 
обговоренні подальшої долі Туви. Цікаво, що, попри ці розмови, в першій половині 
ХХ ст. такий плебісцит так і не був проведений, як здається, тому, що як російська, 
так і радянська влада чудово розуміли, що результати народного волевиявлення мо-
жуть бути не на користь інтересів північного сусіди. Стала очевидною непослідов-
ність тувинських нойонів, яка проявлялася і в наступні роки – після щирого або не 
дуже визнання російського проводу вони за першої нагоди зверталися по підтримку 
до монгольського владики. Зростали виклики і з боку Автономної Монголії, що не 
бажала втрачати край, який вже звикла бачити у своєму підпорядкуванні, і, звичай-
но, з боку Китаю. Звернення тувинців за підтримкою до Урги лише зміцнювали на-
міри Богдо-хана та його уряду повернути втрачене. Активна політика Автономної 
Монголії, спрямована на повернення Туви в орбіту свого впливу, стала вагомим мо-
тивом для модернізації тувинської сангхи, ініційованої російськими урядовцями та 
окремими тувинськими ламами у цей непростий період. Особлива увага приділялася 
проблемі створення єдиного духовного управління тувинських буддистів та обран-
ня його глави. Російські політики використовували досвід побудови північнобуддій-
ської ієрархії в Російській імперії й сподівалися зменшити вплив монгольських 
ієрархів на тувинців. Вже напередодні падіння Російської імперії стало очевидним, 
що жорстка політика в Урянхайському краї не виправдовує себе і російські власті 
вдалися до пошуку компромісу, насамперед з тувинською верхівкою та духовен-
ством. Цей процес продовжився і в наступні роки за Тимчасового, Сибірського 
тимчасового та Омського урядів і в опосередкованому вигляді тривав навіть у 
1920-ті роки, коли вже існувала Тувинська Народна Республіка (1921–1944).

1 Незважаючи на небажання російської сторони обговорювати урянхайське питання, все 
ж була прийнята стаття, що це питання, на думку китайців і монголів, вирішувала. Так, у 
ст. 11 Кяхтинської угоди 1915 р. визначалися кордони Зовнішньої Монголії: “Територію ав-
тономної Зовнішньої Монголії становлять згідно з 4-ю статтею нот, якими Росія й Китай 
обмінялися 23 жовтня 1913 року (5-го числа 11-го місяця 2-го року Китайської Республіки), 
області, що були у віданні китайського амбаня в Урзі, цзяньцзюня в Улясутаї та китайсько-
го амбаня в Кобдо, причому кордоном з Китаєм правлять кордони хошунів чотирьох аймаків 
Халхи та Кобдоського округу, суміжних на сході з Хулун-Буїрським округом, на півдні – із 
Внутрішньою Монголією, на південному заході – із Сіньцзянською провінцією і на заході – 
з Алтайським округом. Формальне розмежування між Китаєм та автономною Зовнішньою 
Монголією буде зроблено особливою комісією з делегатів Росії, Китаю та автономної Зов-
нішньої Монголії, причому до початку робіт з розмежування треба приступити не пізніше 
двох років від дня підписання цієї угоди” [цит. за: Белов 1999, 154]. На думку дослідників, 
північний кордон цією статтею не визначався, отже, Росія сподівалася з часом повернутися 
до розгляду питання про Урянхай, щоб змусити Китай та Монголію визнати російський 
протекторат. Проте у статті йдеться лише про кордони Монголії з Китаєм, на півночі ж 
Монголія межувала лише з Урянхайським краєм і Росією. Якщо ж Урянхайський край вхо-
див до складу Зовнішньої Монголії як область, що була у віданні цзяньцзюня в Улясутаї, 
тоді китайських теренів на півночі не залишалося, тому про них у статті не згадували. Про 
кордони ж із Росією у статті не йшлося. На цю статтю в майбутньому не раз посилалися ту-
винські нойони.
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2 Амбин-нойон – номінальний глава всіх тувинських хошунів, за часів династії Цін під-
корявся цзяньцзюню в Улясутаї. Амбин-нойонами ставали за правом спадковості володарі 
Оюннарського хошуну. Ставка амбин-нойона розміщувалася в Самагалтаї (сучасний Тес-
Хемський кожуун Республіки Тува).

3 Соянський сомон ще взимку 1914 року був прийнятий під управління монгольського 
уряду як окремий хошун. Правитель сомону Ванчік та його син дістали титул гуна, а брат 
Ванчіка став да-ламою. Правителю цього хошуну була видана монгольська печатка [Сердо-
бов 1971, 295]. Коли влітку 1915 р. до Урянхайського краю російські власті ввели півсотню 
козаків, каральний загін вирушив і до Соянського сомону, проте застав там лише жінок із 
дітьми – всі чоловіки втекли в глиб Монголії [Кабо 1934, 182]. Тувинські етнологи розпові-
дають про родоплемінні групи киргисів, соянів, чооду, які, будучи етнічними тувинцями, 
історично жили й кочували на території Західної Монголії й у 1920–1940-х рр. У зв’язку зі 
створенням самостійних держав (у 1921 р. – МНР і ТНР, а пізніше, в 1944 р., – зі входжен-
ням ТНР до складу СРСР) ці групи були переселені в Туву й дотепер зберегли у своєму се-
редовищі живе побутування монгольської мови [Чулуун, Донгак 2015]. Історична пам’ять 
нащадків киргисів, чооду, соянів зберігає спогади про спільне проживання й тісні культурні 
зв’язки з народностями Західної Монголії.

4 Комбу-Доржу по поверненні з Монголії «зібрав до 300 йому відданих урянхайців, на-
казавши їм напасти на ставку його “незаконного” заступника Агвандоржи (тобто Агбан-
Демчі. – Авт.), арештувати його і видворити в межі Халхи» [История Тувы 2007, 35].

5 Мається на увазі Соянський сомон.
6 Мається на увазі Джалхандза-хутухта VIII Дамдінбазар (1874–1923). Джалхандза-

хутухти в ХІХ – на початку ХХ ст. користувалися великим авторитетом, зокрема в Західній 
Монголії, і фактично посідали друге місце серед північномонгольських хубілганів після 
богдо-гегенів. Джалхандза-хутухта послідовно вважав, що Урянхай має входити до складу 
Автономної Монголії.

7 У листі МЗС іркутському генерал-губернатору про нагородження російськими відзна-
ками урянхайських правителів і чиновників від 28 січня 1916 р. зазначалося, що йдеться 
про “нагородження російськими відзнаками Урянхайських правителів і чиновників, які за-
рекомендували себе прибічниками Росії і сприяли зміцненню російського протекторату над 
Урянхайським краєм” [Собрание архивных документов... 2014, 238].

8 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 477. – Л. 143 об.
9 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 501. – Л. 44.
10 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 501. – Л. 40 об.
11 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 477. – Л. 145.
12 “Повідомлення по дипломатичній частині про оголошення урянхам про приналеж-

ність Урянхаю Росії, про прикордонні стосунки з Монголією 1916 р.”.
13 Церік (монг. цэрэг) – солдат.
14 Швидше за все, йдеться про Комбу-Доржу, який саме в цей час перебував у Зовнішній 

Монголії (див.: [История Тувы 2007, 35]). Його безпосереднє звернення за підтримкою до 
Урги могло посприяти появі цієї ноти монгольського уряду.

15 Мається на увазі Агвандемчіг.
16 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 498. – Л. 20, 22.
17 Підкреслено в тексті документа. Більше про невизначеність кордону між Китаєм та 

Урянхайським краєм та пов’язані з цим фактом побоювання й сумніви російської сторони 
див.: [Собрание архивных документов... 2014, 224–225].

18 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 498. – Л. 19.
19 Окремим напрямком роботи російських консульств в Урзі та Улясутаї в 1911–1917 рр. 

було спостереження за ситуацією в Урянхайському краї. Так, у квітні 1916 р. консул в Уля-
сутаї встановив спостереження за ситуацією в Урянхаї та прикордонному з ним Дзасакту-
ханському аймаку [Сизова 2015, 142].

20 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 498. – Л. 6.
21 Відомий дослідник тувинських старожитностей О. В. Адріанов писав у своєму листі 

від 20–23 серпня 1916 р. з Урянхайського краю: “Нещодавно по краю проїжджав новий 
генерал-губернатор. Становище в Урянхайському краї розпачливе. Про нього варто було б 
написати, але цього зробити не можна. Страшна дорожнеча на все рішуче докотилася й до 
Урянхайського краю. У країні винятково скотарства ціна на м’ясо дійшла до 6 крб. за пуд, 
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навіть за баранину. Корів продають по 75 крб., а биків по 100 крб. Пуд масла продають по 
20 крб. і дорожче, глечик молока 10 коп., фунт пшеничної булки 6 коп., пуд житніх сухарів 
2 крб. 40 коп. А вже про привізні товари нічого й казати” [Приложение 2 2014, 395].

22 ГАРФ. – Ф. 102, 2-е делопроизводство. – Оп. 74. – Ед. хр. 66. – Л. 1.
23 За Іменним височайшим наказом від 27 лютого 1916 р. залишались у стані надзвичай-

ної охорони по 4 вересня 1916 р. всі місцевості Російської імперії, які не перебували на 
воєнному чи облоговому стані.

24 “Довелось мені та іншим товаришам поїхати до Монголії і там ховатися, доки червоні 
росіяни не скинули свого царя, а з ним разом і комісара Григор’єва” [Смерть Агвана… 
2012, 74].

25 ГАРФ. – Ф. 102, 2-е делопроизводство. – Оп. 74. – Ед. хр. 66. – Л. 14.
26 ГАРФ. – Ф. 102, 2-е делопроизводство. – Оп. 74. – Ед. хр. 66. – Л. 14 об.
27 В іншому документі О. І. Пільц розповідав, що влада над Оюннарським хошуном була 

розділена між Соднам-Балчиром і сином вбитого нойона Агвандемчіга: “Таким чином були 
задоволені повага та відданість урянхів до своїх родових правителів, прямим нащадком 
яких є Соднам-Балчир, і вшановані в особі сина Агвана заслуги останнього перед Російським 
Престолом” [Собрание архивных документов... 2014, 246]. Попри такі пояснення, Оюннар-
ським хошуном Соднам-Балчир правив щонайменше до середини 1921 р., коли його при-
значили головою уряду Народної Республіки Танну-Туви.

28 ГАРФ. – Ф. 102, 2-е делопроизводство. – Оп. 74. – Ед. хр. 66. – Л. 16 об.
29 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 153. – Ед. хр. 1. – Л. 26–27.
30 В іншому документі Пільц зазначає, що йшлося про “найбільш вигідне та зручне 

спрямування кордону нашого з Монголією”. Аргументом було те, що середня течія р. Тес 
збігається з напрямом лінії монгольських караулів, які визначали кордон між Монголією та 
Урянхайським краєм, і залишає в користуванні росіян та тувинців вищезгадану широку до-
лину [Собрание архивных документов... 2014, 246].

31 ГАРФ. – Ф. 102, 2-е делопроизводство. – Оп. 74. – Ед. хр. 66. – Л. 16 об.
32 ГАРФ. – Ф. 102, 2-е делопроизводство. – Оп. 74. – Ед. хр. 66. – Л. 18–18 об.
33 ГАРФ. – Ф. 102, 2-е делопроизводство. – Оп. 74. – Ед. хр. 66. – Л. 17.
34 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 498. – Л. 6.
35 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 498. – Л. 23.
36 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 498. – Л. 23.
37 ГАРФ. – Ф. 102, 2-е делопроизводство. – Оп. 74. – Ед. хр. 66. – Л. 20.
38 ГАРФ. – Ф. 102, 2-е делопроизводство. – Оп. 74. – Ед. хр. 66. – Л. 22.
39 Насправді у клопотанні правителів Хемчицьких хошунів, на яке Григор’єв посилаєть-

ся в цьому листі, пропонувалось об’єднати буддійські монастирі та духовенство краю під 
управлінням однієї духовної особи, з наданням їй “шляхом зносин з Далай-Ламою титулу 
лами Богдо-гегена” [Собрание архивных документов... 2014, 241]. В. Григор’єв, вочевидь, 
беручись за цю справу, прагнув уникнути будь-яких асоціацій та зв’язків тувинської сангхи 
з буддійськими церквами Монголії та Тибету. Натомість тувинцям пропонувалось управ-
ління, аналогічне управлінню російськими буддистами.
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Значення даху в будівельних ритуалах Китаю

Звичайне повсякденне життя селянина спливало зовні спокійно і просто. І все ж 
воно також мало певні глибоко вкорінені звичаї та обряди, які показують нам, 

наскільки потребували уваги та обачності різні напрямки діяльності, почуття і мис-
лення народу, попри всю монотонність його щоденної роботи. Така важлива подія, 
як планування, закладення і спорудження власної оселі, супроводжувалася в тради-
ційній культурі різноманітними обрядами, які пов’язувалися, очевидно, з намірами 
гарантування благодатної магії. Застосуванням численних засобів намагалися за-
хистити будинок і двір від всілякої можливої небезпеки, хвороб, крадіжок, блискавки 
і шкідливих комах, а також виклопотати для мешканців оселі щастя і благословен-
ня. Так само як вся сукупність, що включала в себе саму будівлю та її мешканців, 
так і окремі її частини вимагали ретельної уваги і відповідного поводження. При 
цьому кожна сім’я не тільки сама виконувала приписи певних звичаїв, а й була за-
цікавлена, щоб так само поводилися мешканці сусідніх осель і всього села в цілому 
[Sartori 1911, 1]. У традиційних уявленнях про людське тіло рух догори пов’язаний 
із творенням, синтезом, а додолу – з руйнуванням. Так і в уявленнях про дім: будів-
ництво було пов’язане з напрямом угору; крім того, у ворожіннях і прикметах 
“верх” був пов’язаний з уявленнями про багатство й плодючість. Житло виконувало 
сакральні функції моделі світу. Дах репрезентував небосхил, сам дім чи підлога – 
землю, підпілля ототожнювалося з підземеллям, чотири сторони світу уособлювали 
чотири напрямки світу, чотири сторони космічного простору [Benedyktowicz 
Danuta, Benedyktowicz Zbigniew 1992, 25]. Не становила винятку й китайська архі-
тектура, де дах, який накривав будівлю, й тераса, на якій та стояла, мали символіч-
не значення. “Небо накриває, а земля несе”, – говорилося в стародавніх текстах 
[Eberhard 1986, 287]. Такі ж приклади є в культурах Сибіру, що особливо довго збе-
рігали космічну символіку своїх жител. Із житлом співвідносилися не лише певні 
елементи ландшафту, а й Всесвіт у цілому.

Через це вже закладання будинку потребувало проведення певних жертовних об-
рядів. Жертви ці можна поділити на кровопролитні та безкровні, у вигляді їжі та 
питва, а також офіри для висловлення прохання і подяки. У давні часи для цього 
передбачалися людські жертви, однак пізніше частішим було застосування в ролі 
жертви тварин і птахів, принаймні скроплення їхньою кров’ю споруди [Sartori 1911, 
3]. У Китаї при будівництві житла застосовували черепицю червоного кольору, 
оскільки вважалося, що цей колір відганяє злих духів. Черепицю прикрашали гір-
ляндами з червоної матерії чи виробами з червоного паперу і мазали кров’ю з гре-
беня півня (червоний колір), якого приносили в жертву. На даху і по боках будинку 
прикріпляли покришки з червоного глиняного посуду, а на фронтоні – червону че-
репичину з трьома цятками [Seligmann 1985, 258]. До жертвоприношення тварини 
на даху, кров якої мала стікати по схилах покрівлі, вдавалося чимало народів світу, 
від Індонезії до Балкан. Обов’язковим матеріалом при будівництві житла було, 
звичайно ж, і дерево, яке, на думку китайців, відрізняло помешкання живих від 
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помешкань мертвих. З нього робили балки, що підтримували дах – сакрально зна-
чущу частину будівлі, оточену віруваннями й обрядами. Дерево для сволока мало 
зберігатися в ретельно обраному, сприятливому місці. Жінкам і дітям не дозволяло-
ся сідати на нього, наступати чи забруднювати [Ruitenbeek 1993, 8, 62].

Щоб звести будинок, у Китаї потрібні були план, тесля, за необхідності – муляр, 
геомант і гроші. Загальний ефект приділення уваги космо-магічним міркуванням 
під час багатьох критичних стадій у будівництві й умеблюванні житла був той, що 
весь процес ставав обачнішим і прагматичнішим, незважаючи на те що він включав 
багато очевидно ірраціональних елементів. Як обговорювалося в середньовічних 
китайських порадниках, будівництво будинку було не тільки складним, а й несло в 
собі потенційне банкрутство, навіть коли родина була багатою, й тому мусило про-
водитися з розсудливою обережністю. Письменник доби Сун на ім’я Юань Цай 
включає розділ про проекти будівництва з порадами для інших освічених власників 
до своєї відомої роботи “Напучення для суспільного життя” (“Ші фань”, 1178 рік) – 
наприкінці третього розділу книги під назвою “Керування родинними справами”. 
Юань пояснює, що спорудження будинку є проектом, за який навіть багаті родини 
не можуть легко взятися. Його опис маніпулювання господарем з боку будівель-
ника звучить дуже сучасно: “Збудувати будинок – це дуже складний проект для 
родини. Навіть ті, хто вже в середньому віці й знайомий зі стежками світу, не є обі-
знаними в будівництві. Природно, це навіть гірше для тих, хто має мало досвіду! 
Мало хто з них врятується від руйнування своїх родин”. Коли людина починає бу-
дувати, то спершу обговорює свій план із майстром-будівельником. Головний страх 
майстра-будівельника той, що людина відмовиться будувати, коли почує ціну, тому 
він зберігає обсяг невеликим і ціну низькою. Власник планує проект відповідно до 
своїх статків і вирішує будуватися. Тоді майстер-будівельник поступово збільшує 
розмір, аж доки вартість не зросте кількаразово, перш ніж будинок наполовину за-
кінчений. Власник не може зупинити здійснюване будівництво посередині, тому 
він позичає гроші чи продає десь землю. Майстер-будівельник, задоволений, справ-
ляється з більшою спорудою, збільшивши витрати на роботу навіть ще більше. “Я 
радив би людям будувати будинки поступово протягом десяти років або й більше. 
Таким чином, коли будинок буде зроблено, родина залишиться заможною, як до 
того. Спершу обміркуйте закладини; зрівняйте високі місця і насипте низькі. Мож-
ливо, будуйте стіни й викопуйте ставки. Робіть це поетапно, плануючи витратити 
понад десять років. Далі обміркуйте рівень і якість потрібних матеріалів, аж до де-
талей, таких як кількість колод на балки і бамбук для огорожі. Щороку купуйте 
щось згідно з потрібною кількістю і негайно їх обтісуйте. Плануйте, щоб усе було 
готове за десять з лишком років. Знову-таки, обрахуйте, скільки черепиці й каміння 
ви потребуватимете; плануйте використати будь-які ресурси, що у вас залишилися, 
щоб постійно їх накопичувати. Навіть заробітна платня не повинна обговорюватися 
під впливом миттєвого імпульсу. Таким чином, родина, що спорудить будинок, буде 
така ж заможна, як і до того”. Юань Цай не говорить про використання ритуальних 
спеціалістів, але застерігає проти нестриманості будівельників, коли ті намагають-
ся надмірно будувати, виходячи за межі бюджету родини, що найняла їх. Космоло-
гічні й магічні наміри житлобудування справді могли допомогти родині успішно 
втілити одне з головних рішень у житті й таким чином сприяли в пошуку домаш-
ньої гармонії [Knapp 1999, 50–51; Bray 1997, 159–160].

Юанів “майстер-будівельник” був, найімовірніше, теслею, бо теслярство розгля-
далося як найважливіший елемент у будівництві. У пізньому імперському Китаї 
були будівельні експерти, що могли б вважатися архітекторами. Після консультації 
з власником щодо його будівельного проекту вони робили малюнки, плани, крес-
лення в розрізі чи навіть моделі їхньої ймовірної роботи з пап’є-маше. Деякі роди-
ни породжували спадкову низку архітекторів, як-от родина Лей, яка проектувала 
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палаци довкола Пекіна із XVII до XIX століття. Для простіших будівель не було ар-
хітектора. Власник сам міг зробити паперову модель, аби показати будівельнику, 
що він хоче, або ж міг попрохати теслю скопіювати частини будинків інших людей, 
які йому припали до душі [Bray 1997, 160].

Недарма наймання для будівництва професійного теслі порівнюють із залучен-
ням ритуального спеціаліста [Chau 2008, 145]. У китайських класичних і в пізньо-
імперських популярних енциклопедіях тесля розглядався як представник переважно 
мистецького прошарку. Його вміння (цяо) були вкладені в термін, який містив ту 
саму двозначність, що й craft або ж artfullness в англійській мові: він включав при-
четність до бешкетництва, а також ідею спритного, старанного й чесного митця. У 
пізньоімперські часи теслі в містах були професіоналами, організованими в цехи, 
навчаючись свого заняття в підмайстрах, потім працюючи як мандрівні ремісники, 
аж доки не зможуть сплатити внесок за приєднання до цеху й створити крамницю. 
Але в селах, як видається, вони могли бути людьми, що працювали побічно й не 
мали навіть повного набору інструментів. Мистецтвознавець Клаас Рюйтенбеек ци-
тує китайський текст 1850 року, який говорить, що в селах господар має подбати 
про всі інструменти й матеріали. Це робить будівельні проекти стомливими, каже 
автор, але не забезпечує якість фінальної будівлі. Хоча найбідніші селяни мусили 
часто будувати свої будинки самі з допомогою родини чи сусідів, виглядає, що 
тесль регулярно наймали навіть для малих за обсягом будівельних робіт, таких, як 
“крита соломою будівля із трьома прогонами”, збудована в 1790 році [Ruitenbeek 
1993, 20, 23; Bray 1997, 160–161].

Місце для будинку обиралося кимось, хто мав геомантичні вміння (певні пасажі 
в “Лу Бань цзін”, або “Каноні Лу Баня”, він же “Канон теслі”, показують, що багато 
домовласників були здатні робити певні геомантичні розрахунки самі; для бідних і 
неписьменних, якщо не було грошей найняти професійного геоманта, “тесля також 
міг би виконати геомантову роботу”) [Ruitenbeek 1993, 6, 159; Bray 1997, 165]. Дея-
кі геоманти спеціалізувалися на виборі місця для будинків, інші – на виборі місця 
для могил, ще інші – на виборі місця для колодязів. Штефан Фойхтванґ та інші ан-
тропологи й етнологи, які вивчали геомантію в селах Південного Китаю, припуска-
ли, що геомантичні експерти вважалися своїми клієнтами належними до письменної 
еліти й на Тайвані в новітній час титул сяньшен, який означав магістра або вченого, 
давався геомантам [Feuchtwang 1974, 115; Seaman 1992; Hayes 1985, 94; Bray 1997, 
165]. Професійні геоманти, ясна річ, не розглядалися справжньою елітою як їхня 
соціальна рівня, але місцеву шляхту також могли запрошувати для геомантичних 
порад їхні неосвічені сусіди. Держслужбовець і за сумісництвом історик-краєзна-
вець Джеймс Вільям Гейс виявив, що в Гонконзі в 1970-х роках “геоманти, які діють 
у нашій місцевості... розподіляються на дві групи: популярні приїжджі з гарною ре-
путацією з інших місць і місцеві особи, зазвичай із прошарку шкільних учителів 
та дрібної місцевої шляхти. Останні бралися за роботу з цікавості й потреби мати 
якесь заняття й, звичайно, у випадках, що містили прохання від їхніх друзів і ро-
дичів, зі взаємного обміну люб’язностями та обов’язку”. Справи, здається, були 
великою мірою такі самі в пізньому імперському Китаї, де той, хто провалив іспи-
ти на посаду цивільного службовця, міг також вирішити жити зі своєї філософ-
ської експертизи – за допомогою врегулювання як геомант [Hayes 1985, 95; Bray 
1997, 159, 165–166].

Так що не всі експерти, включені в спорудження будинку, мали справжню книж-
ну освіту, однак їхні знання й уміння завжди покликалися на авторитет писаного 
слова. Це не можна стверджувати щодо всіх форм технічної компетенції в Китаї і, 
можливо, стосується статевого розподілу технологій. Наприклад, уміння ткати, в 
якому часто вправлялися чоловіки за пізнього імперського періоду, але яке тради-
ційно визнавалося жіночим, передавалося без будь-якого посилання на авторитет 
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текстів. Проте всі вміння, що входили в проектування й спорудження будинку, були 
чоловічими. Окремі теслі були часто неписьменними, але, незважаючи на це, кожна 
майстерня мала обшмульгану рукописну копію свого сакрального тексту – “Лу Бань 
цзін” – і їхні практичні розрахунки при обробці дерева всі були продиктовані магіч-
ними обчисленнями особливої теслярської лінійки. Фактично кожна стадія спору-
дження будинку була позначена актом писання, від геомантичних розрахунків, які 
стосувалися вибору місця будівництва, через позначення й тесання кроков, до за-
ключного писання амулета для сволока, щоб позначити завершення будівництва. 
Цей магічно-космологічний текст, як і моральний та історичний текст неоконфу-
ціанського простору, за словами етнолога Франчески Брей, був вплетений у саму 
тканину будинку [Bray 1997, 166].

Коли головні характеристики місця будівництва були ретельно дотримані, за без-
посередньо будівельні завдання китайці традиційно також бралися серйозно, вихо-
дячи з послідовності й вибору часу, щоб забезпечити гармонію. Спорудження бу-
динку розглядалося як щось більше за простий монтаж будівельних матеріалів, 
серію технологічних операцій. Як і вибір ділянки й розташування житла, будівель-
ний процес часто був високоритуалізованим, із космологічними й магічними зусил-
лями, якими намагалися відвернути можливість небезпечних дій з боку як тесль, 
так і мулярів. Теслі й мулярі могли консультуватися в практика феншую, за посіб-
ником “Лу Бань цзін” або ж альманахами щодо кращих діб і годин, аби виконати 
найсуттєвіші будівельні завдання – рубання дерева, вирівнювання будівельної ді-
лянки, копання землі, встановлення кам’яної основи, встановлення теслярського 
помосту, надання форми дереву, встановлення колон і балок, підняття гребеневого 
бруса, визначення нахилу даху, укладання цегляної стіни, втрамбовування глиняної 
стіни, укладання черепиці на дах, мощення долівок, штукатурні роботи на стінах, 
встановлення дверей, спорудження кухонної печі, підмітання долівки, копання ко-
лодязя, спорудження корівника – й, нарешті, входини, серед багатьох інших акцій. 
Кожна з них сприймалася як критична точка, яка вимагала пильної уваги, щоб під-
вищити гармонію й відвернути нещастя.

Поза міркуваннями вибору сприятливого часу, щоб прикликати удачу й запобіг-
ти нещастям, застосовувався комплекс пожертв, оберегів і талісманів, навіть коли 
дотримувалися підходящих дат і годин. Ритуалізовані практики цього ґатунку, які 
варіювалися від одного місця до іншого, в Китаї традиційно підкріплювалися 
складним набором вірувань і ритуалів. Хоча й не настільки загальні й поширені, як 
раніше, такі традиційні практики могли траплятися ще й наприкінці ХХ століття. 
Спорудження будинку в традиційному Китаї святкувалося з таким самим залучен-
ням родини й сусідів, як шлюб, народження дитини або смерть. Етнологи, зокрема 
Роналд Дж. Кнапп, висвітлюють деякі із захисних дій, які вживалися під час спору-
дження дому, щоб підготувати житло до безпечного, успішного й гармонійного во-
лодіння власниками.

Особлива увага, що приділялася початку справи, спиралася на визнання, що 
“фізичний універсум є населеним силами, які, з одного боку, можна оформити або 
змусити вплинути на житло й тих, хто живе в ньому, а з другого боку, можна недо-
глядом або поганим керуванням викликати в них згубну реакцію”. У місцевості 
Веньчжоу в Чжецзяні купа розмальованих кіновар’ю та сріблом грошей для духів, а 
також п’ять дощечок із персикового дерева за звичаєм закопувалися на місцях бу-
дівництва. Фрукти, ладан і свічі, в супроводі феєрверків, приносилися в жертву, 
щоб умилостивити місцеве божество-покровителя Туді Ґуна (Бога Землі), тому що 
ґрунт було потурбовано, а це, як кажуть, вивільняло недобрі сили. Куряча кров, яка, 
за повір’ям, відлякувала демонів, бризкалася тоді на місце будівництва, щоб стри-
мати ці темні сили. Не тільки прочитані ієрогліфи, а й сокровенна каліграфія, котра, 
як вважали, володіє величезною силою сама по собі, навіть сьогодні пишуться як 
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обереги на дощечках із персикового дерева й адресуються чотирьом головним на-
прямкам світу (центр часто включається як п’ятий напрямок), коли будівництво 
розпочате. Разом із написаним словом на позначення духа (лін) супутня духовна 
енергія, як думали, здатна запобігти невдачі. На багатьох територіях Південно-
Східного Китаю червоний паперовий вимпел зі словами “Цзян-тайґун тут, почи-
найте справу, жодного лиха не станеться” іноді чіпляється до місця будівництва й 
утримується на місці великими каменями. Захист мудрого міністра давньої доби 
Чжоу, Цзяна Цзи-я (Цзяна-тайґуна), прикликався на багатьох критичних стадіях 
спорудження дому. Іноді зображений з батогом в одній руці і жовтим прапором – 
у другій або представлений тотемними словами, що воскрешали в пам’яті образи 
його відважних діянь, Цзян-тайґун, як досі багато хто вірить, був здатен відвернути 
будь-яке нещастя [Knapp 1999, 40–41].

Коли справа була розпочата, увага зверталася на вирівнювання фундаменту, для 
чого використовували ватерпас або висок, далі – на втрамбовування землі пальови-
ми молотами й, нарешті, на розміщення кам’яних цоколів або фундаменту з валу-
нів, аби підтримати стіни й колони. Використовуючи молоти, зроблені з дерева, 
каменю чи металу, один трудівник або мала групка робітників втрамбовували зем-
лю, доки вона не ставала достатньо твердою, щоб нести будівельне навантаження. 
Коли робітники підіймали й опускали кам’яні молоти в околицях Пекіна на початку 
ХХ століття, вони співали як добре відомі, так і імпровізовані “трамбувальні пісні”, 
що оповідали моралістичні казки чи переповідали історії з романів і драм.

Оскільки правильне місцерозташування житла ставало надійним завдяки розта-
шуванню його головних воріт, особливо турбувалися про їхнє встановлення. На 
вільному в усіх інших відношеннях місці будівництва часом уживалися дві стійки 
з дерева чи бамбука й одна перекладина, щоб створити тимчасову дверну раму, 
орієнтація якої вирішальна у визначенні регулювання гребеневого бруса. В обряді, 
званому “встановлення дверей” (ань мень), перш ніж підняти інші колони чи балки, 
до зрубу додається щонайменше одна стрічка червоного паперу з ієрогліфами (ань 
мень да цзі, ‘Щасти зі встановленням дверей!’).

Чимало частин конструкції мали особливий ритуал встановлення або магічне 
значення. До них належали головні ворота й внутрішні двері, головні колони на 
кожному розі основної будівлі, ліжка й головний гребеневий брус, або сволок. Спе-
ціальна увага завжди приділялася підніманню дерев’яних колон (лі чжу, лі му, або 
шу чжу) і гребеневого бруса (шан лян), найбільш цінного компонента дому й важ-
ливої опори для даху. Фольклористи записали аспекти цих ритуалів у кількох час-
тинах Китаю протягом років, зазначаючи, що загальні моделі залишались одними й 
тими ж, хоча й менші особливості варіювалися від місця до місця. Особливо зважа-
ли на відбір, визначення часу й встановлення кутових і передніх колон, багато з 
яких були позначені сприятливими фразами, але ритуал, який їх супроводжував, 
бліднув у порівнянні з гребеневим брусом.

Фрагменти ритуальних практик шан лян (піднімання гребеневого бруса), ретель-
но зібрані зі спостережень китайських і західних науковців протягом ХІХ століття, 
вказують на багаті урочистості зі значним символічним значенням. У Ґуандоні й 
Гонконзі гребеневий брус часто фарбувався в червоне, подекуди в інших місцях він 
залишався природного кольору. Підняття його могло бути здійснене тільки в особ-
ливо сприятливий день. У Східному Чжецзяні підняття гребеневого бруса тради-
ційно збігалося з припливом або повним місяцем – у надії, що домогосподарство 
буде так само повним достатку й повністю в гармонії. На чжецзянському архіпела-
зі Чжоушань вважалося особливо вдалим підняти гребеневий брус під час невели-
кого дощу, бо це було знаменням зливи майбутніх багатств [Knapp 1999, 41; Bray 
1997, 164]. Як і повсюди в Китаї, обереги, талісмани й одиночні чи паралельні пра-
пори, зроблені з червоної тканини чи паперу, на яких були написані доброзичливі 
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висловлювання, завжди прикріплювалися до гребеневого бруса перед його піднят-
тям. Дереворит на червоному папері, який вішали на гребеневому брусі в Чжанч-
жоу (провінція Фуцзянь), включав не тільки знаки тайцзі в центрі та символ баґуа, 
що їх оточував, а й міріади сприятливих візерунків і слів. На островах узбережжя 
Східного Чжецзяну, за повідомленнями китайських дослідників, зазвичай викорис-
товувалися зелені паперові прапори. Ось кілька фраз, які бачили причепленими до 
гребеневих брусів у провінції Чжецзян ще зовсім недавно:

“Удача з підняттям гребеневого бруса.
Захисник Цзян-тайґун тут”.
“Самець і самиця фенікса обоє тут.
Хай п’ять удач сяють яскраво”.
“Хай пурпурова полярна зірка сяє яскраво.
Вранішнє сонце встає зі сходу”.
“Тайґун тут; жодного лиха не трапиться”.

Як запобіжний захід від пожежі, іноді турбувалися про те, щоб уникнути напи-
сання чотирикрапкового кореня, що означає ‘вогонь’, в основі ієрогліфа на позна-
чення ‘сяяти’, замінюючи їх натомість тільки трьома крапками, щоб позначити 
‘воду’. Існував всеохопний список підходящих двовіршів для підняття гребеневого 
бруса, інших значущих актів у будівництві і входженні в житло [Knapp 1999, 42].

У магічних термінах сволок репрезентував долю родини, що житиме в будинку 
[Bray 1997, 164]. У китайських будівельників був звичай, встановлюючи цю верхню 
балку даху будинку, запускати феєрверки та вшановувати її або духів, котрі панува-
ли над ґрунтом, на якому мав стояти будинок [Williams 1974, 24]. Часто згадуваними 
з боку спостерігачів ХІХ – початку ХХ століття були “пісні на підняття гребеневого 
бруса” (шанлян ґе), що співалися головним теслею. Його помічники теж відповіда-
ли йому співом. Іноді ці традиційні пісні скорочувалися до простого виголошення: 
“Підніміть його! Щастя й удачі!” Коли гребеневий брус був піднятий, у місцевості 
Нінбо провінції Чжецзян тесля здійснював жертовне узливання, розбризкуючи вино 
з пляшки на гребеневий брус, а тим часом співуче проказуючи такі сприятливі й ко-
рисні слова:

“Проливаючи вино на гребеневий брус до голови лазурового дракона, 
сини й онуки пізніших поколінь досягнуть вершини;
Проливаючи вино на гребеневий брус до середини лазурового дракона, 
сини й онуки пізніших поколінь будуть єдиними;
Проливаючи вино на гребеневий брус до ніг лазурового дракона, сини й 
онуки пізніших поколінь лишать свій знак;
Разом розсипаючи довкола тацю квітів, вони стануть першою родиною 
в Нінбо”.

Голова родини віддячував роздаванням маленьких паперових пакуночків гро-
шей усім працівникам на здійснюваному будівництві. Більше того, в багатьох міс-
цевостях Південно-Східного Китаю було прийнято, щоб друзі та родичі допомага-
ли відзначати сприятливу подію підняття гребеневого бруса, приносячи в дарунок 
виготовлені на парі булочки, свинину й живих курчат, які ставилися на стіл як по-
жертви. Оскільки вони уособлювали достаток, тільки половину таких подарунків 
споживали в їжу цього дня, а решта поверталися тим, хто їх приніс, аби вони могли 
забрати їх додому.

“Лу Бань цзін” ставив умовою подібний, але більш розроблений набір жертво-
приношень, включаючи портрет буддійського майстра Пу Аня (можливо, вчителя 
автора, Лу Баня), жертовні гроші п’яти кольорів, квіти, м’ясо трьох тварин, фрукти 
й вино. Від тесль і мулярів очікувалося додання на стіл пожертв деяких їхніх зна-
рядь – безміна, десятифутової лінійки, маркера ліній і косинця. У Китаї підняття 
гребеневого бруса завжди поєднувалося зі святом для тесль і мулярів, а також для 
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сусідів і родичів, які допомагали. Для традиційного періоду дослідники згадують 
додатковий об’єднаний підсумок ритуальних будівельних практик у Східному Ки-
таї та певні обряди, які проводилися етнічними меншостями на периферії країни.

Навіть зараз, хоча є мало авторитетної документації, що повні практики шан лян 
поширені в Китаї в наш час, польові дослідження, що тривають, і випадкова інфор-
мація підтверджують стійкість багатьох пов’язаних ритуальних народних практик, 
принаймні на регіональному рівні. Недавні польові спостереження ритуалів шан 
лян, цілком подібні до згаданих у “Лу Бань цзін”, були зроблені фольклористом 
Цзяном Фанєм у Ліцзятаї, Кайюані та в інших районах сільської провінції Ляонін у 
1994 році. Згідно з традицією ритуали шан лян повинні проводитися майстром-
теслею, але Цзян спостеріг, що це не завжди було правилом в останні роки. Однією 
з причин цього є факт, що за три десятиліття після 1949 року будівництво на селі 
велося обмежено. Більше того, проводилися періодичні кампанії з викорінення за-
бобонів, які часом фокусувалися на репресіях ритуальних спеціалістів. Як наслідок, 
на час, коли економічні реформи викликали будівельний бум наприкінці 1970-х, ви-
явилася недостатньою кількість досвідчених ремісників, але навіть ще менше було 
тих, хто мав добре відточені ритуальні вміння. Щоб компенсувати цю нестачу, у ви-
падку, про який повідомляв Цзян, пару вправних мандрівних тесль, які одночасно 
були ритуальними спеціалістами, повсюдно запрошували здійснити ритуали шан 
лян, хоча вони й не відігравали жодної ролі в реальному теслярстві. 

Згідно з Цзяном, кожна з основних будівельних дій, які передували фактичному 
підняттю гребеневого бруса, супроводжувалася виголошуванням римованих віршів, 
що “приносять щастя”, вихваляють якість сировини та вміння тесль і прикликають 
удачу. На обраний день необроблена колода, що мала стати гребеневим брусом, роз-
міщувалася на козлах і “оброблялася”, тобто описувалася послідовність від її зру-
бування й транспортування до вимірювання й надання їй форми. На столі-басянь у 
дворі посудина наповнювалася “п’ятьма зернами”, що варіювалися від місця до 
місця залежно від специфічних хлібних зерен, а три палички пахощів вставлялися 
в неї. З одного боку встановлювався теслярський косинець, а з другого – полінієна 
чорнилом рулетка. Поряд були приготовлені на парі булочки, їжа, горщик із вином, 
тарілки й палички для їжі. Коли пахощі запалювалися, співуче читалася серія римо-
ваних віршів, аби звеличити Лу Баня, майстерного ремісника V століття до н. е., 
святого покровителя теслярів і мулярів, який мав репутацію укладача канонічної 
“Лу Бань цзін”. Середня секція гребеневого бруса прикрашалася поєднаними тайц-
зі та баґуа, часом намальованими прямо на брусі, а іноді надрукованими чи нама-
льованими на аркуші паперу, прикріпленому до нього. Цзян Фань нагледів загальну 
пару двовіршів скрізь по провінції: “[Цзян] тайґун тут” і “Всі духи складають пов-
новаження на його користь” [Knapp 1999, 42–44; Ruitenbeek 1993, 69]. Восьмигран-
ні мідні монети (баґуа цянь), краще за все періоду імператора Хунлі у XVIII столітті, 
інколи прибивали до горизонтального бруса на півночі провінції Ляонін як захисні 
амулети, і це супроводжувалося замовлянням:

“Перший гвіздок – для золота, другий – для срібла,
Третій – аби Бог Багатства не йшов за ворота,
Четвертий – для надійності на роботі,
П’ятий – для п’ятьох синів, які складають імперські іспити,
Шостий – аби справи йшли гладко,
Сьомий – щоб сім зірок яскраво світили і щоб сім’я мала чашу багат-
ства навіть після того, як організувала шлюби для синів та дочок,
Коли я забиваю гвіздок баґуа – висока посада і велике багатство на де-
сять тисяч весен”.

На додачу до символічної мови це замовляння було сповнене ієрогліфами, які 
мали сприятливі омофонні відносини, тобто перегукувалися з різними позитивни-
ми, гарними словами.
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Коли забивання гвіздків було закінчене, брус з одного кінця до іншого поливали 
вином із глечика, одночасно набором віршів закликаючи шляхетні посади для гос-
подаря. Коли це було здійснено, власник вигукував: “Настав сприятливий час!”, а 
тесля відповідав: “Підняти брус!” Брус повільно піднімали тросами у супроводі ви-
бухів хлопавок, доки він не опинявся зверху колон, де тесля надійно його закріплю-
вав. Ті, хто стояв на даху, вішали на брус червону тканину, що приносила щастя. 
Потім працівникам безпосередньо вручали гроші, загорнуті в червоний папір, хоча 
Цзян Фань повідомляє, що за традицією червоні пакети з грошима для них просто 
клали на стіл. 

Близько кульмінаційної точки ритуалу заохочений головний тесляр залазив на 
брус і “пробігав уздовж балки”. Коли він перевіряв, чи надійно встановлений брус, 
то промовляв:

“Фенікс не сідає там, де нема скарбів.
Сьогодні він сидить на кінці бруса.
Одним помахом моєї сокири цей дім навічно стане міцним.
Міцний на десять тисяч років, процвітаючий на десять тисяч років, ба-
гатство і становище, перша родина”.

Щоб завершити ритуал, з верхівки бруса головний тесляр по черзі кидав п’ять 
зерен. Їх кидали на п’ять сторін, коли майстер звертався до п’яти стихій, застосовую-
чи розмірене примовляння, яке “подолає демонів”. Після того як майстер словесно 
і символічно знешкодив демонів, із верхівки бруса на кожну з п’яти сторін кидали 
монети і варений хліб. Кидаючи монети і варені на парі пампушки (маньтоу), 
майстер-тесля промовляв, що багатства всіх видів – золото і срібло, повна скарбни-
ця, коні і мули – прибудуть на додачу до довгого життя до дев’яноста дев’яти років 
для господаря будинку.

Цзян зауважував дедалі зростаючу сьогодні популярність ритуалів шан лян з їх-
німи “піснями, що приносять щастя”, оскільки зростає будівництво будинків. Він 
говорив, що молоді теслі вчаться в майстрів ритуалу, щоб опанувати церемонії, 
яких вимагають власники будинків. Згідно з повідомленнями новин і польовими 
спостереженнями, схожі зусилля траплялися в інших місцевостях Китаю [Knapp 
1999, 45]. Святкова платня для робітників могла включати кондитерські вироби, 
тютюн і вино. Ці пригощання були частково урочистим відзначенням добре зробле-
ної роботи, але власник міг також думати про них як про підкуп, аби запобігти здій-
сненню якоїсь чорної магії з боку робітників за цих надзвичайних обставин [Bray 
1997, 164].

В окрузі Ланьтянь, на північ від Сіаня, в провінції Шеньсі (Північний Китай), 
підняття сучасних кроквяних ферм і їхнє забезпечення парованими гребеневими 
брусами й приєднаними прогонами також було подією для громади, але зі значно 
простішими ритуальними елементами порівняно з тими, які Цзян Фань спостерігав 
у провінції Ляонін. На нижньому боці нижчого гребеневого бруса доданий символ 
тайцзі, а ієрогліфи, що констатують час і дату, а також сприятлива фраза написані 
просто на дереві. Ці слова можна було прочитати знизу, коли стовп ставився на міс-
це, стаючи в процесі компонентом внутрішнього декоративного значення. Відносно 
проста, “урочиста й така, що викликає благоговіння”, церемонія супроводжувала 
підняття і встановлення головного гребеневого бруса над нижчими. Стіл із пожерт-
вами, розташований усередині стін і під балками даху, містив тільки кілька вимірю-
вальних пристроїв і теслярських знарядь та дві запалені свічки, поставлені в по-
рожні пляшки, він ставився перед самим гребеневим брусом, у якого кожен кінець 
був накритий червоною тканиною і було додано кілька жовтих захисних амулетів. 
Після того як було здійснено підношення Лу Банєві, супроводжуване звуком феєр-
верків, четверо чоловіків здіймали гребеневий брус на верхівку дерев’яних кроков, 
використовуючи канати. Як це часто буває в Китаї сьогодні, молодші мешканці 
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села, здається, мало розуміли специфічне значення ритуалів спорудження й амуле-
тів, які асоціюються з будівництвом, вбачаючи в них тільки “узагальнений символ 
щастя”. Порівняно з багатими ритуалами Ляоніну ті, що із Шеньсі, виглядали фаль-
шиво і скорочено.

Річні альманахи, які досі можна придбати в Гонконзі, на Тайвані та навіть у дея-
ких місцях на материку, точно визначають сприятливі дати для спорудження кони-
кового бруса – так само, як вони це роблять і для інших будівельних завдань, таких 
як освоєння землі й встановлення одвірків чи печі. Іноді, коли дата підняття була 
“незручною” для будівельного підрядника, але необхідною, виходячи з потреб до-
могосподарства, сам лише гребеневий брус підіймали і встановлювали над тонким 
настилом, супроводжуючи ритуалом. У різновиді будівництва “згори донизу” стіни 
будівлі й підпори даху зводилися згодом, дозволяючи прибрати тимчасовий настил, 
який підтримував гребеневий брус. “Такою є сила Альманаху”, згідно з одним огля-
дачем на Нових Територіях Гонконґу – етнографом Г’юґом Бейкером, який засвід-
чив справжні обряди в складі такого псевдобудування.

Підготовлений для підняття, цей гребеневий брус включав у себе кілька амуле-
тів, баґуа з діаграмою тайцзі, вставленою в нього, а також твердження, написані на 
самому брусі. Ієрогліфи на верхній частині засвідчували час і дату обряду, ті, що 
нижче, читалися: “Встановлення стовпів і гребеневого бруса приносить удачу й ве-
лику вигоду у всьому, чого прагнуть”. Гребеневий брус встановлювався на місце 
так, аби написи й амулети було видно кожному, хто дивитиметься на незавершену 
стелю [Baker 2011, 130; Knapp 1999, 45–46].

Якщо звісити шматок червоної тканини та сито для зерна з гребеневого бруса, 
це, як вважалося, сприятиме везінню і спричинить рясний врожай зернових протя-
гом року [Williams 1974, 24–25]. По узбережній території Південного Китаю, від 
Гонконґу і Ґуандуну на північ до Чжецзяну родючість і процвітання закликали під-
вішуванням бамбукового сита, зерен рису в мішечках, зв’язок червоних паличок 
або штанів із гребеневого бруса чи з карнизів, коли житло було завершене. Квадрат-
ні отвори в бамбуковому ситі (коу), як казали, становлять собою “роти” у великій 
родині. Сподівання на нащадків чоловічої статі підкріплювалися шляхом омофон-
них асоціацій, що іноді існують тільки в місцевих говірках Південно-Східного Ки-
таю, не в стандартній китайській мові. Наприклад, у Гонконзі і на сусідніх терито-
ріях Ґуандуну слово для позначення підвісного ліхтаря й слово на позначення сина 
мають схожі звуки, й тому їхні значення асоціюються між собою. Ліхтарі традицій-
но підвішувалися над весільним ложем із тієї ж причини, так що “додавання ліхта-
ря” мало каламбурне значення “додавання сина”. Схожа гра слів пояснює малі сріб-
ні ножики, які забивали в гребеневий брус у місцевості Нінбо в Східному Чжецзяні. 
У діалектах району Ґуанчжоу в провінції Ґуандун та інших частинах Південного 
Сходу вимова слова на позначення паличок для їжі (куайцзи) має каламбурний 
стосунок до “сини прийдуть швидко” (куай цзи), так само як вимова слова на по-
значення чоловічих штанів (ку) – зі сприятливим китайським ієрогліфом (фу), що 
означає “скарби, багатство”. “Іноді штани тільки передавалися через балку під час 
обряду, і я якось бачив, що це сталося зі штанами, недоречно обмотаними навколо 
живого курчати”, – писав Бейкер; справа в тому, що вимова слів на позначення кур-
чати й доброзичливого є тотожною. Чари від привидів на жовтому папері, приклеє-
ному до гребеневого бруса й замінюваному в міру потреби, також продовжували 
вживатися в Південному Китаї, щоб протистояти несприятливим обставинам [Baker 
2011, 130–131; Knapp 1999, 48].

Із безпечним встановленням гребеневого бруса будівельна основа вважалася за-
вершеною, й увага зверталася на завершення даху, стіни та неконструкційні тесляр-
ські роботи. Для звичайних жител ці завдання виконувалися з відносною простотою 
й залежали від досвіду ремісників та їхньої обізнаності з певними приписами. Для 
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більших споруд їм потрібно було мати більше засобів і дотримуватися специфічних 
принципів і мір, аби зафіксувати нахил даху й забезпечити виміри для формування 
одвірків і віконних рам [Knapp 1999, 48–49]. Повідомлення Юань Цая про те, що 
відбувається при будівництві житла, є суто світським, як личить представникові 
освіченої еліти, й оминає будь-яку згадку про геомантію чи про магічну напруже-
ність, яка може виникнути між домовласниками й працівниками. Але, як з’ясували 
сходознавці, оглядаючи джерела про будівництво, суто технічні знання, які вимага-
лися від тесль і цеглярів, були невіддільними від магії й ритуалу. Ритуалів, асоційо-
ваних із державними будівлями, було мало, але у випадку простолюдної архітектури 
кожна стадія вимагала космічних обрахунків і здійснення ритуалів. Теслі, геоманти 
й домовласники часто конфліктували один з одним, кожен намагаючись маніпулю-
вати космічними силами в різний спосіб. Освічені пани могли й нехтувати домаш-
ньою магією, але популярні енциклопедії й альманахи подають Юаневу пораду в 
серії статей про будівництво, в яких зміст і магічні техніки невіддільно переплете-
ні. Ось приклад з енциклопедії “Ваньбао цюаньшу” (“Повної книги міріад дорого-
цінностей”):

“Якщо в житловому будинку друга колона пропущена,
Важко буде жити в суміжній кімнаті”.

А ось інший – із “Лу Бань цзін” (“Канону теслі”):
«Проект будинку з трьома латами й одним додатковим прогоном. Коли вже цей 

малий будинок збудований, він не може бути занадто високим і великим. Колони, 
що підтримують карнизи, можуть бути заввишки тільки 10 футів 1 дюйм, колони 
під гребенем даху – 12 футів 1 дюйм. Горизонтальна відстань між двома прогонами 
становить 5 футів 6 дюймів. (Центральний) прогін між колонами становить 11 фу-
тів 1 дюйм завширшки, бічні прогони – 10 футів 1 дюйм завширшки. У такий спо-
сіб (частини) добре збалансовані. Вірш говорить:

“Хто зводить будинок із трьома латами,
За лінійкою Баня мусить стежити за сприятливими вимірами.
Якщо ширина й висота визначені згідно з цим методом,
У майбутньому багато добрих синів буде народжено”.

Скромний будинок із трьома прогонами з його простим невигнутим дахом часто 
траплявся в біднішого люду. Коли тесля обраховував ширину перемички вікна чи 
дверей або довжину балки, він робив низку космологічних обчислень [Ruitenbeek 
1993, 51, 177; Bray 1997, 161–162].

Лінійка теслі вважалася запровадженою згаданим вище Лу Банєм, легендарним 
майстром. Вона була розмічена щасливими й нещасливими позначками. “Баланс”, 
згаданий у попередній цитаті, був визначений так, що система мір закінчувалася на 
щасливі позначки: “багатство”, “справедливість”, “бариш” і “багатство”. Тесля мав 
знати сприятливі й несприятливі дні для різних завдань, від початку будівництва до 
підвішування завіс на ліжко, й пам’ятати правильний порядок різних завдань. Ен-
циклопедія “Цзябао цюаньцзі” (“Повне зібрання домогосподарських скарбів”), 
укладена Ші Ченцзінем з Янчжоу й уперше видана в 1707 році, говорить, напри-
клад: “Тільки після того, як встановлені колони та піднятий кониковий брус, мо-
жуть бути збудовані стіни. Не дозволено спершу трамбувати стіну, а тоді будувати 
будинок. У цей спосіб сформується ієрогліф “кунь” ‘проблема’, який приносить не-
щастя” (ієрогліф “кунь” складається зі знака на позначення дерева (тут вживаного, 
щоб позначити дерев’яну конструкцію дому) всередині знака на позначення огоро-
дженого місця) [Bray 1997, 163–164; Ruitenbeek 1993, 109].

Добре знані математичні відношення, записані в різних теслярських історичних 
посібниках [Ruitenbeek 1993, 71–76], допомагали розташуванню лат, котрі лежали в 
основі даху, що робило можливим привнести вигин у нахил даху. Теслярські косин-
ці й лінійки, розділені на сприятливі й несприятливі одиниці, пов’язані з кольором і 
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напрямковими асоціаціями чи символами, завжди були важливим знаряддям для 
тих, хто працював із деревом. Неконструктивні теслярські роботи з вікон і дверей 
також залежали від футових лінійок і теслярських косинців, поділених на сприят-
ливі й несприятливі інтервали, які стосувалися багатства, хвороби, розлуки, спра-
ведливості, становища, нещастя, шкоди й кореня (щастя). Кожен із восьми “дюймів” 
був коментований пояснювальним віршем. Особлива увага завжди приділялася ви-
мірюванню дверей, вікон, столів і ліжок, щоб забезпечити, аби розміри випадали 
всередині сприятливих інтервалів і, таким чином, віщували добро для домогоспо-
дарства. На Тайвані основна й “щаслива” висота, ширина й глибина жител були 
традиційно визначені складною системою кроків, яка використовувала лінійку 
Лу Баня в поєднанні з Вісьмома Триграмами та космологією П’яти Фаз. Знання цих 
асоціацій, без сумніву, допомагало підтримувати рух до стандартизації будівельних 
компонентів, навіть якщо самі дії слугували ритуальній функції. Вимірювання до-
зволяло теслям і домовласникам “уявити, що вони мають контроль над річчю, яка є 
поза контролем, – щастям, оскільки вони можуть обирати правильні чи хибні вимі-
рювання”. Традиційні калібровані футові лінійки зазвичай робилися з дерева чи ме-
талу й передавалися від майстра до учня. Хоча їх складно знайти сьогодні, нові 
металеві рулетки зі сприятливими / несприятливими інтервалами, позначеними для 
використання самодіяльними теслями, можна відшукати в деяких крамницях на 
Тайвані [Ruitenbeek 1993, 169–170; Knapp 1999, 49–50].

У традиційному Китаї, як і в багатьох інших країнах світу, існувало майже уні-
версальне повір’я, що теслі й мулярі володіли не лише майстерністю, необхідною 
для їхніх ремесел, а й знанням заклинань і формул, що могли завдати шкоди домо-
господарству. Підмайстри теслярів і мулярів справді знали специфічні заходи, що 
могли бути здійснені, щоб помститися за прояви зневаги, приниження чи погане 
поводження з боку тих, хто найняв їх будувати житло. Техніки прокляття житла й 
родини зазвичай передавалися в усній традиції від майстра до учня як мнемонічні 
вірші. Багато з них також потрапило до ілюстрованих посібників, і деякі продов-
жують існувати [Knapp 1999, 52]. Сторінка з “Лу Бань цзін” пояснює дванадцять із 
двадцяти семи “таємних” сприятливих і зловорожих чарів, які доступні ремісни-
кам. Вони можуть принести щастя чи нещастя в домогосподарство. Із цих дванад-
цяти лише троє є доброзичливими, щодо решти, то одне з них описується так: “Меч 
із шовковим шнурком, обв’язаним довкола руків’я, закопаний десь біля будинку, 
накличе чвари в родині й призведе до того, що багато її членів повісяться”. Інше 
пояснюється таким чином: “Чоловік, який тримає списа, їдучи на коні, забезпечить, 
що член родини стане славетним генералом, але він буде вбитий у битві” [Ruiten-
beek 1993, 298–305; Knapp 1999, 52].

Названі Вольфрамом Еберхардом будівельною магією, чимало форм цього базо-
ваного на амулетах чаклунства, що використовувалися в провінції Чжецзян, були 
каталогізовані Цао Сун’є в 1930-х роках [Eberhard 1970, 50–65]. Добре знаючи про 
потенційну загрозу, що походила від дій ремісників, домогосподарства часто нама-
галися протистояти будівельному чаклунству, використовуючи нейтралізуючі аму-
лети у спробі отримати контроль над подіями й життям. Багато з цих дуелянтських 
практик можна було спостерігати ще наприкінці ХХ століття [Knapp 1999, 52].

Магічні об’єкти чи амулети, що впливали на удачу родини, могли бути прихова-
ні в декількох частинах дому. Буденні предмети, які використовували теслі й мулярі 
в будівельному чаклунстві, зазвичай таїлися всередині набивних чи цегляних стін, 
серед анкерних і стропильних балок або писалися в непомітних місцях усередині 
структури будівлі, коли та споруджувалася. Нерідко вони ховалися в перемичці вік-
на чи дверей або засовувалися в карнизи, але, можливо, найбільш частим розта-
шуванням був гребеневий брус (у сільській Кореї одне із заступницьких божеств 
житла, як вважали, мешкало у сволоку і вшановувалося чоловіками, а іншим був 
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пічний бог, який у Кореї (на відміну від Китаю) вшановувався жінками) [Kendall 
1987, 172; Bray 1997, 164]. У “Лу Бань цзін” говориться:

“Черепок черепиці і зламана пилка,
Сховані в стику гребеневого бруса,
Спричиняють смерть господаря, повторний шлюб дружини й
Залишення дому синами...
...Якщо дві монети покладені на гребеневий брус, одна зліва й одна справа,
Довге життя, багатство й щастя переважатимуть.
Чоловік здобуде славу, син дістане шляхетний ранг,
А дружина буде нагороджена почесними титулами.
Сини й онуки носитимуть посадові шати для прийдешніх поколінь”

[Ruitenbeek 1993, 302–303, 307; Bray 1997, 164].
У Тонкіні недоброзичливі теслі іноді вставляли в дах будинку, який вони будува-

ли, маленькі фігурки з дерева чи паперу, що тримали в руках палицю, ніж або відро. 
У перших двох випадках фігура, як гадалося, призведе до внутрішнього розбрату 
або пограбування озброєними грабіжниками. В останньому – вся удача в домаш-
ньому господарстві, як вважалося, має вичерпатися таємничою дією відра. Крім 
того, в комині кухні вони розміщували два зображення, які під дією тяги повітря з 
димом дуги починали крутитися довкола своїх осей. Це, як передбачалося, викличе 
безконечні сварки між домогосподарем та його дружиною, які, мабуть, повинні від-
вертатися одне від одного, як зображення повертаються в комині. Використанням 
чаклунських засобів, зроблених із дерева, паперу чи соломи, а також малюнків ре-
місники активували прокляття, які, як очікувалося, мали призвести до хвороби, не-
природної смерті, втрати багатства, родинної дисгармонії, шуму вночі, сварок, 
пожеж, крадіжки, браку спадкоємців чоловічої статі, що спричинило б завершення 
родинної лінії, та багато інших форм мук і нещасть. І якщо ремісники оцінювали 
поводження з ними тих, хто їх найняв, як винятково хороше, вони також мали мож-
ливість принести родині користь через чари, спрямовані на забезпечення довгого 
життя й багатства сімейства. Включеним у будівельну магію, відзначену в Чжецзяні 
в 1930-х роках, було розташування у стінах житлового будинку таких об’єктів, як 
чаша й пара паличок задля холоду й голоду, хвіст свині або підвода, що містить 
гроші й спрямовується з будинку, щоб принести в господарство бідність; паперова 
чи солом’яна фігура особи, щоб з’являлася вночі як привид; тирса, черевик, нитка з 
чорнилом чи дещицею крові, щоб заподіяти загальну шкоду; солом’яний чоловік, 
який несе в руці сірника, щоб забезпечити пожежу в домі; барвистий клаптик тка-
нини, щоб у будівлю влучила блискавка й вона згоріла [Frazer 1936, 8; Eberhard 
1970, 57, 61; Knapp 1999, 52].

Нейтралізуючі амулети, навпаки, завжди були закріплені скрізь по житлу так, 
аби вони впадали в очі, деякі розміщувалися, коли житло будувалося, але багато ін-
ших додавалися, коли будинок заселявся. Ця дуель між власниками і робітниками 
традиційно була ризикованою, бо в ній кожен намагався балансувати між потребою 
забезпечити хороше ставлення іншого й потребою також захиститися від будь-якого 
можливого поганого поводження з ними. Щоб покращити свої умови роботи й по-
карати тих, хто не поводився з ними шанобливо, “теслі використовували свою 
близькість до предківської й геомантичної харизми на свою користь” [Ruitenbeek 
1993, 83; Knapp 1999, 52]. Те, що амулети, які захищають дім, можна було бачити в 
багатьох сільських будинках навіть на межі ХХ–ХХІ століть, є потужним свідчен-
ням тяглості віри в усвідомлені й доведені зв’язки між ремісниками та домогоспо-
дарством.

Аби протистояти прийомам тесль і мулярів, деякі садиби вдавалися як до універ-
сальних, так і до спеціалізованих амулетів із метою нейтралізувати знане й підозрю-
ване чаклунство. Як прескриптивний контрзасіб, коли будівництво було завершене, 
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особливе езотеричне писання, зроблене кіновар’ю, виводилося на жовтому папері й 
приклеювалося до сволока безпосередньо в день завершення, щоб зламати всі до 
одного заклинання, накладені під час спорудження. Тоді вівтар присвячувався богу 
ґрунту (землі) й пічному богові Цзао Цзюнєві, “запрошеним на свої відповідні міс-
ця”. На додачу виголошувалися відповідні заклинання, щоб зробити житло “вічно 
безпечним” [Ruitenbeek 1993, 307; Knapp 1999, 52–54; Bray 1997, 164]. Закладання 
монет під основою стіни або під порогом дверей також робилося задля сприяння 
щастю й везінню в будівлі [Williams 1974, 25]. Ці та інші предмети могли бути 
жертовними дарами, але вони мусили ще й, як магічні засоби, відводити нещастя і 
злидарство, а також завдяки магічній силі гарантувати новому будинку і його меш-
канцям щастя, достаток і благословення [Sartori 1911, 3].

Через те що теслі володіли езотеричним знанням, яке вони могли використати в 
будь-який момент спорудження будинку, щоб вплинути на удачу родини свого най-
мача, відносини були сповнені недовіри. Перші два розділи “Лу Бань цзін” пред-
ставляли теслю як чесного ремісника, що пишається своїми вміннями; останній роз-
діл (очевидно, окрема робота, пов’язана з “Лу Бань цзін” лише за пізньої доби Мін) 
був написаний із перспективи наймача, перейнятого потребою попередити чи ней-
тралізувати чаклунство. “Цзябао цюаньцзі” XVIII століття пояснює: “Загалом ча-
клунство підказане теслям надмірною клієнтською скупістю й заклопотаністю дріб-
ницями. На мою думку, абсолютно необхідно подавати м’ясо кожні чотири чи п’ять 
днів. Якщо на додачу до того ви набуваєте дружнього вигляду й говорите добрі сло-
ва, якщо ви поводитеся з ними поблажливо, коли ви знаєте, що вони потерпають від 
голоду й холоду, тоді теслі, безсумнівно, докладуть всі свої зусилля заради вас”.

Заключний розділ “Лу Бань цзін” дораджував, однак, не покладатися на випадок, 
яким би щедрим хтось не був до трудівників. Він радив обдарувати робітників ви-
ном, змішаним із кров’ю собаки, під час церемонії підняття сволока, щоб гаранту-
вати, що “той, хто практикував магію, впаде жертвою сам [і] все скінчиться щасли-
во [для власника]” [Ruitenbeek 1993, 111, 141, 305; Bray 1997, 164–165].

Будівництво підземних яо-дун (жител печерного типу) в лесових плоскогір’ях 
Північного Китаю явно не включало підняття гребеневого бруса, оскільки не вико-
ристовувалися дерев’яні крокви як опора будівлі. Однак встановлення наріжного 
каменя в кам’яну арку на фасаді печерного житла нагадувало ритуал шан лян і мало 
схожу мету, теж будучи кульмінацією будівельного процесу. У Північній Шеньсі, як 
і повсюди в лесових горах, мулярі будували кам’яну арку, що обрамлюватиме фа-
сад, використовуючи видовбану глину як основу. Коли наріжний камінь (хелун ші) 
був встановлений, муляр проголошував: “Пролом закритий!” Під вибухи феєрвер-
ків власник печери кидав пироги, монети та набори для шиття друзям і сусідам, які 
зібралися. Численні предмети підвішувалися коло хелун ші – пара червоних пали-
чок для їжі, письмовий пензель, плитка чорнила, альманах і червона сумка, в якій 
містилося “п’ять зерен” – пшениця, просо, сорго, кукурудза й ґаолян. Сприятливі 
римовані двовірші, написані на червоному папері, наклеювалися вздовж кам’яної 
арки. Повідомляється, що в давнину люди “клали серця трьох невеликих тварин 
(півня, кролика й дикого фазана) в малий отвір, видовбаний на хелун ші, перед тим, 
як пожертвувати богам, – аби позбутися злих духів і вберегти людей” [Knapp 1999, 
50]. Досить цікаво, що в Китаї гілки сосни прикріплювалися на верхівці риштувань, 
на яких стояли будівельники, так, аби ввести в оману мандрівних духів повітря, 
щоб ті думали, що мандрують над лісом, і не впливали несприятливо на успіх буді-
вельних робіт або не принесли нещастя в дім [Williams 1974, 25]. Тут можна вбача-
ти перегук зі звичаєм народів Європи прикріпляти на фронтоні новозбудованого 
будинку вічнозелене деревце.

Таким чином, надати будинку неодмінну стабільність, не тільки захистити від 
усілякого природного й надприродного зла його мешканців, а й створити їм безтур-
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ботне, спокійне існування було постійним піклуванням носія традиційної китай-
ської культури при спорудженні оселі. Тому процес будівництва був високосеміоти-
зованим. Важливе місце в ньому займало зведення даху, якому надавалося особливе 
значення. Адже коли будівництво будинку було завершено і в нього заселялися 
люди, за їхню безпеку відповідали вже інші обереги, в тому числі й антефікси та 
керамічні фігурки на гребені даху.
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Концепция власти цадиКов
в учении хасидов о силе разума

Согласно воззрениям хасидов, превосходство цадиков над обычными людьми за-
ключается, кроме всего прочего, в совершенстве их разума. Данная концепция 

в целом соответствует принципам формирования правящей элиты, существующим 
на протяжении многих веков у евреев, чтящих Закон Божий. Со времен возникно-
вения первых раввинских школ толкователи Торы непрестанно поучали, что лиде-
ры еврейских общин должны обладать незаурядными умственными способностями. 
Такое положение вещей позволяло последователям Бешта широко использовать 
наработки духовных авторитетов прежних времен в суждениях, касающихся упо-
мянутого качества достойных пастырей, властвующих над потомками Иакова. Поэ-
тому следует предварить рассмотрение собственно хасидских доктрин кратким 
обзором вышеупомянутых наработок.

В произведениях талмудического корпуса признавалось, что интеллектуальная 
деятельность человека оказывает прямое воздействие на окружающий его мир. 
Вследствие этого она играет не последнюю роль в деле утверждения угодной Богу 
власти поддержания правильного миропорядка. Мудрецы Талмуда, касаясь упомя-
нутой темы, как правило, рассуждали не о разуме как таковом, а либо о содержании 
и направленности помыслов, либо о накопленных знаниях. Вышеуказанные формы 
умственной деятельности, как считалось, присущи не только людям, но также и их 
Создателю. Он, во-первых, всеведущ, а во-вторых, его помыслы определяют судьбу 
сотворенного. Важно в данной связи упомянуть суждение раввинов тех лет о сущ-
ностях, появившихся до появления Вселенной. 

«Шесть вещей предшествовали сотворению мира. Есть среди них те, что были 
созданы, а есть те, чье творение было задумано. Тора и престол славы были сотво-
рены… Праотцы были задуманы ибо сказано: “Как первую ягоду на смоковнице, в 
самом начале увидел Я отцов ваших” (Ос. 9:10). Израиль был задуман, как сказано: 
“Вспомни сообщество Твое, которое ты обрел первоначально” (Пс. 74:2). Иеруса-
лимский храм был задуман, как сказано: “Изначально место святилища нашего” 
(Ерем. 17:12). Имя Мессии было задумано, как сказано: “Прежде солнца будет пе-
редаваться имя его” (Пс. 72:17)»1. 

Таким образом, избранный народ, его прародители (они же первые правители), 
храм (средоточие культа и системы жреческой власти), а также идеальный царь-
избавитель, которому суждено явиться в грядущем, пребывали в божественном за-
мысле до начала времен. Следовательно, именно укорененность в предвечном 
мышлении определяет их особое положение среди прочих обитателей Вселенной. 

Данная концепция является одним из наиболее красивых теологических обосно-
ваний учения авторов Талмуда о руководящей и направляющей роли мудрецов для 
тех, кто верен божественным установлениям. Их надлежало почитать превыше про-
роков и священников Иерусалимского храма2. Именно они имели право не только 
по-своему толковать основы вероучения, но также вершить суд и контролировать 
деятельность общинного руководства3. Бытовало мнение, что законы, одобренные 
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советом мудрецов, Создатель поддерживает даже в том случае, когда они противо-
речат Его личному мнению4. Даже законный брак, заключенный перед Богом много 
лет назад, раввины могли объявить реально не существующим на том основании, 
что всякое бракосочетание совершается в соответствии с мнением мудрецов5. Культ 
жизни в соответствии с предписаниями Торы шел рука об руку с культом ума ее 
толкователей. 

В средние века благодаря обстоятельному знакомству еврейской интеллектуаль-
ной элиты с произведениями греческих философов данная тенденция получила 
дальнейшее развитие. Большинство мыслителей того времени пребывало под влия-
нием либо неоплатоников, либо перипатетиков. Неоплатоники полагали, что из ве-
ликого непостижимого единого посредством эманации последовательно образуются 
мировой разум и душа, а уже из нее все многообразие сущего. Душа человека непо-
средственно связана со всеми сущностями высшей эманации, что дает потомкам 
Адама возможность посредством ее созерцания и совершения богоугодных деяний 
обрести силу и мудрость вселенского разума. 

Согласно мнению последователей Аристотеля, наиболее совершенными сущ-
ностями сотворенного универсума являются обособленные разумы. Низшая сту-
пень в их иерархии принадлежит активному разуму, в котором пребывают все фор-
мы, реализующиеся в материальном мире. Он являет собою предельный уровень 
развития человеческого ума.

Самый влиятельный еврейский философ средних веков р. Моше Бен Маймон 
(Маймонид, Рамбам) сделал концепцию активного интеллекта одним из централь-
ных пунктов своего учения. Согласно его воззрениям, интеллектуальное совершен-
ство является необходимым условием обретения дара пророчества6. Благодаря ему 
праотцы еврейского народа на протяжении всей своей жизни ни на мгновение не 
утрачивали связь с Создателем7. Главной целью идеального закона, дарованного 
Господом избранному народу, было обеспечение порядка и стабильности в обще-
стве, чтобы люди не отвлекались на бытовые дрязги и у них оставалось больше 
времени для умственного развития8. Единение с активным разумом является сверх-
задачей для всякого верующего, хотя достигнуть его удается немногим избранным, 
к числу которых принадлежали все лидеры богоизбранного народа библейских и 
талмудических времен. Для достижения указанной цели человеку следует изучить 
основные положения естественных наук, философии и путей трактовки Торы, а 
также обогатить их собственными творческими разработками9. 

Невзирая на сопротивление приверженцев старых традиций, учение Маймонида 
стало популярным в кругах еврейских интеллектуалов Европы, Северной Африки и 
Ближнего Востока10. Оно сыграли существенную роль в деле формирования кабба-
лы11. Часть последователей этого направления, господствовавшего в средневековой 
еврейской мистике, признавала верными провозглашенные Рамбамом цели, но при 
этом существенным образом пересматривала рекомендуемые им средства12. 

Наиболее ярким представителем этой группы является р. Авраам Абулафия, ак-
тивная деятельность которого приходится на 80–90-е годы XIII в. Его произведения 
содержат многочисленные описания медитативных упражнений, которые заклю-
чаются в созерцании и комбинировании букв имен Божьих, а также в произнесении 
этих имен и молитв в определенном дыхательном ритме, сопровождающемся спе-
циальными телодвижениями. Эта духовная практика ведет подвижника к достиже-
нию ступени активного интеллекта, обретению пророческого дара и единению с 
самим Создателем13. 

Предлагаемый путь конечно не был легким, но, бесспорно, куда менее гро-
моздким и длинным, чем тот, о котором говорил Рамбам. Среди мистиков, близких 
по воззрениям к Абулафии, бытовало также мнение, что стремление верующего 
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обрести единение с Господом посредством своего разума вызывает ответное дви-
жение высшего разума навстречу человеческому14.

Наряду с вышеупомянутым в каббале существовало также иное направлении, 
последователи которого решительно отвергали учение Маймонида. Некоторые из 
них считали его откровенно еретическим15. В соответствии с представлениями этих 
знатоков тайной Торы, высший разум образует особая группа сфирот (Хохма, Бина 
и Даат) божественной плеромы. Последние являются не субстанциями, постижи-
мыми посредством философского исследования, а живыми существами, подлинное 
бытие которых представляет неразрешимую загадку. Это касается не только мысля-
щих творений, но также и нижерасположенных в божественной иерархии сфирот16. 
Только благодаря духовной практике, описанной в хранимом избранными посвя-
щенными предании, люди могут взаимодействовать с миром божественной мысли, 
что позволяет им преумножать силу собственного ума и поддерживать идеальный 
порядок во Вселенной. Такого рода воззрения получили наибольшее развитие в 
произведениях школы р. Исаака Лурии, широко использующей богословские пове-
ствования, содержащиеся в книге Зогар. 

Как мы уже отмечали ранее, последователи теософской каббалы утверждали, 
что сущности плеромы образуют два божественных лика: Арих Анпин (Долготер-
пеливый) – средоточие высшей милости – и Зеир Анпин (Нетерпеливый) – конфи-
гурация, в которой важную роль играет качество строгого суда. При этом автори-
тетные знатоки тайной торы расходятся во мнениях относительно того, какие 
именно сфирот относятся к каждому из вышеупомянутых ликов божества17. Соглас-
но воззрениям р. Исаака Лурии и его последователей, Зеир Анпин образуют 6 ниж-
них сфирот, соответствующих шести дням творения18. В отличие от высшего лика, 
его интеллектуальная сила непрестанно претерпевает существенные изменения. 
Процессы эманации Зеир Анпина из первоисточника всего сущего описываются 
как периоды “беременности” и “сосания груди”. Важнейшей составляющей данных 
процессов является постепенное наращивание мозгов, то есть разума, проистекаю-
щего из сфирот Хомы Бины и Даата. После того как воссоздание их редуцирован-
ных копий завершается, Зеир Анпин достигает надлежащей зрелости, что позволяет 
ему вершить судьбы творения19. Однако и в дальнейшем с определенной периодич-
ностью мозги то удаляются от него, то вновь возвращаются к нему. Первое из вы-
шеуказанных состояний сего лика называется малостью (ктанутом), а второе – ве-
личием (гадлутом)20. С приходом гадлута наступает время господства милосердия. 
Он укоренен в неизреченном четырехбуквенном имени Господа. Ктанут, напротив, 
означает пробуждение сил суда, грозящих всевозможными наказаниями, и связан с 
именем Элоким21. Смена состояний Зеир Анпина решающим образом зависит от 
человеческой активности. Во-первых, это касается коллективной ответственности 
избранного народа. Если евреи в массе своей ведут себя недостойно, то происходит 
умаление разума, приближенного к творению божественного лика, и на них прихо-
дят всевозможные беды. Именно в силу указанных причин произошло разрушение 
Иерусалимского храма22. Но на переход Зеир Анпина к благоприятному для людей 
состоянию не в меньшей мере влияют индивидуальные усилия верующего. Под-
вижники, знающие истинное положение вещей, ежедневно заботятся о движении 
высшего разума в правильном направлении, что сулит творению великие блага и 
называется ниспосланием шефы23. 

Важным для нашего исследования является тот факт, что, согласно учению 
р. Исаака Лурии, происходящее в человеческой душе в полной мере соответствует 
процессам, идущим в плероме. Между сегментами души и сфирот существует соот-
ветствие и непосредственная связь. Поэтому наименования сущностей микрокосма 
и обитателей мира горнего, а также фигуры описания их существования совпадают. 
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В обоих случаях говорится о нисхождении мозгов, ктануте, гадлуте и т. д. Ритм 
внутренней жизни потомков Адама определяет динамика изменений Зеир Анпина.

Ктанут сего божественного лика ведет к временному убыванию силы челове-
ческого разума, и наоборот, ее возрастание свидетельствует о небесном гадлуте24. 
Но верующему в данном деле не отводится исключительно пассивная роль объекта 
воздействия. Посредством специальных медитативных практик он сам может войти 
в контакт с высшим разумом, что позволит ему достичь состояния величия соб-
ственного интеллекта. Вследствие этого человек обретает способность иницииро-
вать ниспослание мозгов из высших слоев плеромы нуждающемуся в его помощи 
сообществу сфирот25. Таким образом осуществляется вселенское круговращение 
разума. Благодаря ему божество ежедневно воздействует на людей, а праведные 
подвижники, именуемые цадиками, оказывают решающее влияние на происходя-
щее в мире горнем, что наделяет их великой властью над всем сущим. Р. Исаак Лу-
рия, как явствует из сказанного, создал мистическую концепцию, обосновывающую 
всемогущество цадиков, задолго до появления хасидизма26. Но его школа была эли-
тарным сообществом знатоков божественных тайн, закрытым для непосвященных, 
а последователи Бешта проповедовали широким массам верующих. Их учение, кро-
ме всего прочего, представляло собой применяемую на практике идеологию власти 
многочисленных общин. Поэтому им предстояло решить проблему, каким образом 
в нем следует излагать изотерические доктрины и как их сочетать со сказанным у 
общеизвестных раввинских авторитетов.

1. Хасидская мистическая практика интеллектуального созерцания 
Согласно воззрениям основоположников хасидизма, одним из важнейших путей 

обретения единения с Всевышним является сосредоточенное обращение помыслов 
разума правоверного к реалиям мира горнего. Достигается это благодаря специаль-
ной медитативной практике, совершаемой ежедневно и, что существенно, не свя-
занной напрямую с исполнением предписаний священного закона. 

“Да будет помысел человеческий в выси, в высшем мире... Великое правило это-
го помысла состоит в том, что к нему надлежит обращаться, вставая с постели, и 
ходить с ним весь день. И, не допуская иных помыслов, вначале войти в мир дея-
ния, затем воспарить помыслом выше и выше в мир ангелов и колесниц, затем в 
мир творения и так продолжать до тех пор, пока не ощутишь мыслью, что воспарил 
очень высоко в мир эманации. Это суть то состояние, которое Зогар называет по-
мыслом без деяния. Остерегайся, чтобы твой высокий помысел, пребывающий в 
высших мирах, не опускался ниже, не претерпевал падения… Сотвори подобие 
ограды, чтобы не опускался он. И тогда, когда он (человек) прилепился с такою си-
лой, ибо пришла ему мысль вознестись в высшие миры, удостаивается он благо-
словения, и подобно тому, как обычный человек ходит из комнаты в комнату, так он 
путешествует помыслами по высшим мирам. Необходимо, чтобы не было в доме 
том [где он предается созерцанию] ни одного человека. Ибо, когда он желает осу-
ществить прилепление, даже щебет птиц может прекратить это и также помысел 
другого может помешать этому”27. 

Тут важно отметить, что автор данного поучения р. Дов Бер из Межирича говорит 
в другом месте: “Помысел ученика есть мозги его”28. Таким образом, мысль рассма-
тривается не как обособленное порождение разума, а как форма его существования.

Интеллектуальные усилия позволяют человеку установить непосредственную 
связь с высшим первоисточником всего сущего. «“Иаков – мерная веревка наследия 
его” (Втор. 32:9). Подобно тому как веревка связывает то, что сверху, с тем, что 
снизу, так и он (Иаков) был связан с корнем души его вплоть до Эйн Софа, благо-
словен Он. И было это благодаря очищению мозгов его от всякого обращения к ве-
щам сторонним и облачений помыслов чуждых»29.
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Описанная выше практика наделяет подвижника не только способностью сво-
бодно странствовать в мирах горних, но также и возносить с собою туда все то, о 
чем ему доводилось подумать. «Суть дела заключается в том, что человек включает 
в свое сознание (даат) те или иные творения, которые проходят перед ним в мыс-
лях его, а мысль есть полноценное тело (кома шлема)30. Когда он пробуждается от 
них к Творцу, благословенно имя Его, “Его премудростью разверзаются бездны” 
(Прит. 3:20). И он возносит их (эти творения) и очищает их помыслом своим, как 
сказано в Зогаре: “Все мудростью очищаются”. После вознесения творений этих к 
корням их изливаются оттуда блага и благословения… В целом правило таково, что 
всякому праведному (цадику) надлежит привести в помыслах своих все, что перед 
ним, к месту, где подлинная ступень (того явления)… Ибо человек, как упомина-
лось, малый храм, а помысел и мозг, как известно, святая святых его»31. 

Хотя вышеперечисленные наставления адресуются всем верующим, их полно-
ценное исполнение, очевидно, доступно немногим совершенным. Способность 
блюсти полную отрешенность сознания от всего мирского в течение длительного 
времени есть дело нелегкое, отличающее избранных праведников, в первую оче-
редь цадиков, от прочих людей. Они от природы наделены мудростью, проистекаю-
щей из высших слоев плеромы, именуемых мозгами. “Кто прилеплен к мудрости, 
очевидно, не прилеплен ни к какому вожделению. Ибо вожделение пребывает лишь 
в том, кто прилеплен ко времени. Иногда в какое-то время недостает ему вещи, ко-
торую он вожделеет, и в какое-то время исполняется его вожделение. Но кто при-
леплен к мудрости, каковая выше времени, то там нехватка и ее восполнение нераз-
делимы и происходит это мгновенно. Для того, кто понимает сказано достаточно. 
Иосиф удостоился качества соединения колен израилевых, каковые суть органы 
Шехины. И разумеющий, понимает что основа соединения есть мудрость, которая 
проистекает из мозгов”32.

Приведенный текст содержит важную двусмысленность. С одной стороны, речь 
тут идет о том, что для человека, отрешившегося от всего преходящего и сосредо-
точившегося на созерцании высшей мудрости, всякая нехватка чего бы то ни было 
мгновенно компенсируется в пространстве, где пребывают одни лишь чистые по-
мыслы. С другой стороны, сказанное может быть понято как обоснование способ-
ности подвижника исполнять свои земные желания силою одной только мысли. 
Материалы, которые будут приведены, свидетельствуют в пользу соответствия вто-
рой версии прочтения замыслу автора.

Призывы к непрестанному пребыванию в созерцании высших сущностей соче-
таются у Бешта и его последователей с поучениями о неизбежности падения чело-
века в низшие сферы бытия, вследствие чего его разум умаляется. Этого не дано 
избежать даже величайшим цадикам. Такое положение вещей объясняется необхо-
димостью помочь падшим душам людей, помышлявших лишь о благах мира сего. 
Согласно распространенным в хасидских кругах воззрениям, души людей образуют 
семейства, коренящиеся в различных регионах плеромы. Их конфигурация подобна 
ветвям большого древа со множеством ответвлений, в основании каждого из кото-
рых пребывает наиболее совершенная душа данного семейства. Она функциони-
рует как главный проводник благ, проистекающих из первоисточника всего сущего, 
а также как очиститель вредоносных шлаков, порождаемых обращенными в мир 
дольний порослями33. Поэтому цадик, будучи по природе своей светлым и чистым, 
вынужден постоянно бороться с греховными наклонностями, порожденными дру-
гими людьми. Временами они берут над ним верх. Но истинно праведный в конце 
концов победит и тем самым приблизит к Создателю тех, кто связан с ним незри-
мыми небесными узами. «Цадик называется солнцем, как сказано: “С востока солн-
це” (Чис. 21:11). Означает это, что мозг его сияющий, чистый и прилепленный к 
Господу Благословенному. Когда удалится сияние и падет он со ступени своей, 
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всегда ему должно прославлять имя Господа и прилагать все усилия, дабы вернуть-
ся к Господу Благословенному на ту ступень, на которой он пребывает ныне… Ска-
зал царь Соломон: “Не говори: «Отчего это прежние дни были лучше нынешних?», 
ибо не от мудрости ты спрашиваешь об этом” (Эк. 7:10). Хотел он этим сказать, что 
есть глупцы, которые при падении со ступени их валяются во прахе и не возносят-
ся вновь к Господу Благословенному. Это суть сказанного: “Не говори: «Отчего это 
прежние дни были лучше нынешних?» Ведь тогда я служил Господу Благосло-
венному, а теперь пал со ступени своей”. Не говори так, ибо “не от мудрости ты 
спрашиваешь об этом”. Ибо мудрость оживляет, а жизненная сила суть движение 
возвратно-поступательное (рцо ве-шув). Потому так и должно быть. Это называет-
ся в святом Зогаре: “прикасается и не прикасается”. Когда он прилеплен к Господу 
Благословенному в сиянии [разума своего], он “прикасается”. Когда удалился, это 
называется “не прикасается”. Смысл того, почему ему должно падать со ступени 
своей, заключается в том, что есть падшие души. Есть среди них те, что пали во 
времена шести дней творения, а есть те, что падают в каждом из поколений. Пере-
воплощаются они и скитаются, но не могут прийти к Господу Благословенному, 
ибо нет у них того, благодаря чему они могли бы прийти. Ибо при жизни занима-
лись они суетами мира сего и не делали ничего надлежащего. А когда цадик падает 
со ступени его, то после этого он поднимается, как сказано: “«Семь раз упадет ца-
дик и встанет» (Пр. 24:16). И когда встанет и вознесется к Господу Благословенно-
му, поднимет он вместе с собой все упомянутые ранее души. Но может поднять он 
лишь те души, которые происходят от корня его”34. 

Суждения, подобные приведенному выше, уживаются в хасидских проповедях с 
поучениями иного содержания. В них умаление разума цадика рассматривается как 
естественное периодически повторяющееся явление, свойственное природе чело-
века. Оно, таким образом, никоим образом не связано с мистическим воздействием 
людей низкого духовного уровня. Согласно свидетельству р. Эфраима Судилков-
ского, данный взгляд на проблему восходит к самому р. Исраэлю Баал Шем Тову. 
«“И увидел во сне: вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот Ан-
гелы Божьи восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней… Иаков про-
будился ото сна своего и сказал: истинно Господь присутствует на месте сем; а я не 
знал!” (Быт. 28:12-16). От имени отца отца моего, деда моего, да будет помянут во 
имя жизни в будущем мире, [передаю следующее:] “Стоит на земле” означает нис-
хождение на землю. Оно суть лестница для восхождения после этого на более вы-
сокую ступень. Ибо известно, что нисхождение необходимо для восхождения. 
“Верх ее касается неба” означает, что вознесется он на ступень более высокую. 
“Ангелы Божьи” означает, что узрел он, что все цадики ведут себя так. Восходят и 
нисходят. Есть для них нисхождение, которое необходимо для восхождения. Так, 
например, написано об Аврааме “И поднялся Авраам из Египта” (Быт 13:1). Также 
Исаак и все прочие… “И вот Господь (Гавайе) стоит на ней” – это означает, что от-
крылась ему ступень величия (гадлут), каковая есть Гавайе, благословен Он. И за-
верил его Господь, что распространится он и т. д. Это значит, что поднимется на 
великую ступень где простирается разумение (даат). И он сказал “Господь присут-
ствует на месте сем”, значит, есть там ступень гадлута “а я не знал!”. Это означает, 
что после того, как привел его Господь к ступени гадлута, сказал он: “Не знал, что 
есть там ступень Гавайе. И если бы Господь не помогал мне, не смог бы я прийти к 
постижению этого никогда”. Ибо если бы он знал подлинным знанием, что это сту-
пень даат, пребывал бы он на подлинной ступени гадлута. “И если бы знал, я бы не 
спал”35 – так как сон означает уход мозгов»36. 

Как нетрудно заметить, в приведенном тексте процессы роста и уменьшения ин-
теллектуальных сил цадика уподобляются аналогичным явлениям, характерным, 
согласно учению р. Исаака Лурии, для сообщества нижних сфирот, непосредственно 
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управляющих творением. В обоих случаях возвращение к обладанию интеллектом 
высокого уровня зависит от внешней помощи. Поэтому человеку, будь он даже и 
великим праведником, при затмении разума необходима помощь Вседержителя. 
Лишь благодаря ей верующий способен осознать, куда и как следует направлять 
свои усилия. Такое положение вещей постулируется утверждением Бешта о том, 
что знание о локации божественного разумения (даат) возможно лишь в том случае, 
если подвижник уже достиг состояния интеллектуального просветления (гадлут)37. 
Попытки разрешить проблему собственными силами обрекли бы его на безнадеж-
ное вращение в порочном круге, где без даата нет гадлута, а без гадлута нет даата. 
Отметим при этом, что в данном случае гадлут, кроме всего прочего, означает под-
линное знание о реалиях мира горнего. Такое знание не является простой осведом-
ленностью о наличном миропорядке. Оно представляет собою деяние, обеспечи-
вающее непосредственную связь человека с божеством. При этом многое, о чем 
тайное учение могло лишь намекать, постигается в полной мере. 

Необходимое содействие свыше обретается двумя путями. Во-первых, посред-
ством надлежащим образом осмысленного совершения святого служения: молитв, 
изучения Торы и соблюдения заповедей. Характерным примером объяснения такого 
алгоритма действий является следующее высказывание р. Калонимуса Кальмана 
Эпштейна, ученика р. Элимелиха из Лежайска: «Должно помышлять во время мо-
литвенного предстояния, что ко всякому слову, букве и даже маленькой точке подве-
шены тысячи тысяч миров, которые существуют и живы благодаря святости букв. 
Об этом говорят мудрецы наши, благословенна их память: “Он есть место мира”38. 
Этим они хотели сказать, что Тора и Святой, да будет Он благословен, есть одно39. 
И если человек не помышляет об этом, тогда он делает молитву свою материальной. 
И тогда молитва его не есть молитва праведных (цадиков). Ибо основой служения 
есть вышеупомянутый помысел. Посредством этого человек прилепляет себя к ду-
ховности букв и пробуждает высшие мозги. Осуществить это в полной мере очень 
тяжело. Тем не менее должен каждый человек молиться в соответствии с уровнем 
его постижения, задействуя мозги и помышляя о величии Бога, благословенно Его 
имя. И это первооснова служения, каковая осуществляется в сердце и помысле о 
величии Того, Чье имя благословенно. Благодаря этому буквы преисполняются 
страстным желанием и сами по себе пробуждаются желанием притянуть к себе ду-
ховность высших мозгов. Всякая буква страстно желает притянуть к себе сияние 
всех мозгов. Например, в слове борух  (благословен) каждая из букв того слова 
страстно желает притянуть к себе мозги, именуемые головами. Поэтому один раз 
произносит человек праведный (га-адам га-цадик) букву “б”, обладая наибольшими 
мозгами, а в другой раз другую букву; поскольку некая буква из этого слова переси-
лила другую и притянула святое сияние к себе. Но Святой, да будет Он благословен, 
чтобы осветились все они в свете святости мозгов, соединяет всю молитву цадика в 
единый поток и единое обозрение. Благодаря этому объединяются все буквы»40. 

Здесь мы снова имеем дело с почитаемой хасидами практикой буквенной меди-
тации. Но, в отличие от примеров, приведенных ранее, в нашем случае знаки, обра-
зующие сакральные тексты, описываются как живые существа, которые страстно 
желают наполниться божественным разумом и передать его человеку. Их эмоцио-
нальные нескоординированные действия упорядочивает сам Господь, что обеспе-
чивает конечный успех всего предприятия. Усилия верующего не играют в проис-
ходящем решающей роли, но они все же являются необходимым условием начала 
процесса. Подвижник обретет дар божественного разума лишь в том случае, если 
во время молитвы он будет сосредоточенно помышлять о великой миссии букв Свя-
щенных Писаний. 

Другой, не менее важный путь заключается в осознании и интеллектуальном 
созерцании процессов, определяющих содержание и направление человеческого 
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мышления. Согласно учению р. Дов Бера из Межирича и его ближайших последо-
вателей, оказавшему значительное влияние на последующие поколения хасидов, 
источником мыслей, приходящих человеку в голову, а также корнем их понимания 
является сущность, именуемая начало  разума  (кадмут га-сехель). «Постижение 
происходит в сердце [согласно сказанному “сердце разумеет”]. Ибо там оно обре-
тается от высшей ступени – от начала разума (кадмут га-сехель)»41. “Пусть думает 
человек, что он только инструмент в руках мастера. Так, например, если мастер 
бьет молотом по камню, то это ведь не желание молота, чтобы бил он по камню. 
Ибо если бы это было так, то отделился бы он от мастера. Таким же образом то, что 
изливает кадмут га-сехель в сознание (бина), и делается. И все органы являются 
только инструментами”42. Будучи первоначалом всякого мышления, кадмут га-сехель 
недосягаем и незрим для человеческого сознания. “Помысел постигается самим че-
ловеком, но не постигается другими людьми. Но начало разума не постигается даже 
самим человеком”43. Чаще всего это начало разума истолковывается в проповедях 
основоположников хасидизма как сфирот Хохма (мудрость) или Бина (понимание, 
осознание), а также их непосредственное отображение в высших слоях челове-
ческой души44. Кадмут га-сехель является первоисточником букв мира мысли, кото-
рые, согласно учению основоположников хасидизма, формируют интеллектуальное 
пространство точно так же, как буквы речи – материальное. “Мудрость есть первая 
материя, которая простирает форму и одевает ее… Она постоянно и непрерывно 
передает жизненную силу вниз и получает шефу от того, что сверху. Без перерыва. 
В мгновение ока. Вне времени. И не можем мы постичь ее. Например буквы мысли 
постоянно вытекают из начала разума. Без перерыва. Каждое мгновение пребывают 
другие буквы из начала разума. Оно простирает их и передает их в помысел и оде-
вает другие и передает их без перерыва. Но его самого не можем мы постигнуть”45. 
Помыслы, проистекающие из начала разума, чисты и праведны. Поэтому благоче-
стивые подвижники, знающие истинное положение вещей, отвергают суетные вле-
чения мира сего и прилепляются к ним. Таким образом они возносят себя и все 
объекты своего размышления к высшей мудрости плеромы. “Когда цадику прихо-
дит один из помыслов, происходящих из кадмут га-сехель, он прилепляется к нему 
[помыслу этому] и простирает его… Ибо у Израиля есть сила привести все к Хох-
ме, каковая есть корень Израиля”46. 

Важность вышеописанного восхождения определяется, кроме всего прочего и 
тем обстоятельством, что Хохма в иерархии мира горнего пребывает выше сфиры 
Дин (суда). Тот, кто достиг ее уровня, пребывает в царстве безмерного божествен-
ного милосердия. Силы, выявляющие человеческие проступки и сурово карающие 
за них, не имеют власти над ним. Вследствие этого человек добивается успеха не 
только в делах святого служения, но и в своих приземленных мирских занятиях. 
«Должно всякому сыну Израиля верить во всех деяниях его, как в материальных, то 
есть в занятиях, касающихся заработка и прочих занятий мира сего, так и в духов-
ных, то есть в служении Ему, да будет благословенно Его имя, что совет и разум, 
которые пришли в его мозг прежде, чем сделает он дело, посланы ему с высот свя-
тости Его, дабы указать ему верный путь, каким следует идти, чтобы заработал он 
и приобрел прибыль в торговле. Ибо желание Бога благословенного во время это, 
чтобы было это так. Также и обратное справедливо, Боже упаси, если желание Его, 
благословенно имя Его, привести его к убытку и вложить в сердце его совет и же-
лание, чтобы сделал так, чтобы из-за этого пришел к нему убыток. Происходит это 
из-за того, что не в состоянии он принять благо от Творца, благословен Он, и ми-
лость Его… Если человек является частью Его, благословенно Его имя, на самом 
деле и не отрывается от корня своего, благословен Он, корня всего, где нет судов, а 
только одно совершенное милосердие, ниспосылается ему [благо] как части, эма-
нировавшей и прилепленной к корню ее. И благодаря тому, что он отделился от 
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корня его из-за отсутствия прилепления к Нему благословенному, падает он вниз в 
миры, где существует суд, каковой есть суд высший. Там скрупулезно блюдут славу 
Его благословенного и судят всякого в соответствии с его делами. Об этом говорил 
царь Давид: “От Тебя суд да изойдет; до воззрят очи Твои на правоту” (Пс.17:2)… 
“От Тебя суд да изойдет” – помоги мне, чтобы не прекратилось мое прилепление к 
Тебе, Боже упаси. Чтобы не пал я в место, где есть суды, происходящие в высшем 
доме суда. Чтобы я был прилеплен только высоко-высоко к корню всего, к месту, 
где нет судов»47. 

Следует в целом отметить, что поучения основоположников хасидизма о путях 
обретения просветленного разума образуют в достаточной мере цельную и проду-
манную концепцию, невзирая на их определенную сумбурность и противоречи-
вость. Успех указанного дела признается равно зависимым от целенаправленных 
усилий как человека, так и божества. Человеку надлежит сосредоточиться на меди-
тативном созерцании высших слоев плеромы, где коренится мудрость. Всевышний 
непрестанно ниспосылает человеку благие помыслы и иные священные сосуды, на-
полненные светом предвечного ума. Знание о тайной механике божественной по-
мощи, нисходящей из плеромы, является объектом мистического созерцания. Бла-
годаря ему верующий не отчаивается в те мгновения, когда его интеллект проявляет 
себя не лучшим образом. Он наверняка знает, что это лишь временное затмение, 
необходимое для новых достижений, превосходящих все бывшие ранее. Отрешен-
ность от сует мира сего и сосредоточенность на высших сущностях не является при 
этом самоцелью. Благодаря созерцанию царства сфирот человек получает все же-
ланные мирские блага, ибо дарованный разум есть не только ключ к вратам не-
бесным, но и надежный путеводитель в делах земных. Гармоничное сочетание 
совершенной духовной практики и удовлетворения насущных человеческих по-
требностей обеспечивается описанным выше круговоротом божественного интел-
лекта во Вселенной. Поддержание его зависит от старания всей общины правовер-
ных, но в первую очередь от цадиков. Последние силою одних лишь помыслов, 
обретенных свыше, не только наилучшим образом выстраивают свои отношения с 
Создателем, но и понуждают других вернуться на путь истинный. Их умственная 
деятельность способна спасти даже души уже умерших людей. 

Однако миссия цадиков, касающаяся интеллектуальной сферы бытия, не ограни-
чивается получением, освоением и распределением среди нуждающихся даров не-
бесных. Не менее важным аспектом их активности является распространение 
своего собственного разума в дольнем и горнем мирах. Перед людьми они предстают 
как учителя, читающие проповеди и дающие уроки Торы. Однако, в отличие от пе-
дагогов прежних времен, они открывают широкой аудитории тайный смысл проис-
ходящего. “Рабби, обучающий ученика и объясняющий ему, для того, чтобы ученик 
мог выдержать и постичь широкий разум рабби, сжимает свой широкий разум в та-
кие речения, которые ученик в состоянии выдержать… Подобное деяние называет-
ся крушением. В результате этого у ученика родится новый разум, которого у него 
не было раньше”48. “Когда слушает человек слова Торы, буквы, выходящие из уст 
говорящего, делают отпечаток в его мозгу, так что и после того как удалится [слово 
проповедника] от него, тем не менее остается отпечаток в его мозгу. Благодаря это-
му он способен принять новое слово. Удаление от него первого влечет за собой воз-
можность принять второе. Это подобно наполненному сосуду. Если есть желание 
наполнить его во второй раз, вначале необходимо его опустошить. Также отпечаток, 
который остался, является сосудом, способным принять новое слово, ибо если бы 
не оставалось отпечатка, не мог бы он принимать более. Ибо посредством отпечат-
ка, образовавшегося ранее, очищается мозг, чтобы принять еще разума”49. 

Оба приведенные высказывания отсылают нас к произведениям цфатских каб-
балистов XVI в., пользующихся авторитетом в хасидских кругах. Первое из них 
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апеллирует к произведениям, принадлежащим школе р. Исака Лурии. Согласно его 
учению, созданию мира предшествовало добровольное самоограничение божества, 
освобождающего таким образом пространство для предстоящего творения. В обра-
зовавшуюся таким образом бездну устремились лучи божественного света, кото-
рые, согласно замыслу, должны были сосредоточиться в специально произведенных 
для этого сосудах. Но сосуды не выдержали силы светового потока и сокрушились. 
В результате их последующего восстановления появилась новая конфигурация пле-
ромы, определяющая теперешний миропорядок. 

Р. Дов Бер аналогичным образом описывает трансформацию интеллекта учени-
ка, производимую его благочестивым наставником. Учитель сознательно сжимает 
свой могучий разум и транспортирует его в помыслы своего воспитанника посред-
ством речений. Это приводит к крушению старых оболочек незрелого ума, что по-
зволяет ему обрести более совершенную форму.

Второе приведенное нами высказывание, принадлежащее ученику р. Дов Бера 
р. Менахему Нохуму из Чернобыля, отсылает нас к трудам р. Моше Кордоверо. Ве-
ликий цфатский мистик учил, что буквы, исходящие из уст достойных верующих, 
достигают плеромы и создают в ней отпечаток. Этот отпечаток в дальнейшем обе-
спечивает связь между человеком и божеством. Р. Менахем Нохум подобно прочим 
хасидским авторам50 применяет данную концепцию для объяснения интеллектуаль-
ного роста ученика, слушающего наставления учителя. Правда, в данном случае 
слова цадика направляются не в высшие сферы бытия, а, напротив, в более низмен-
ные. Но механизм установления связей между двумя интеллектами тот же самый. 
Он, очевидно, схож с рассмотренным ранее процессом передачи человеку помыс-
лов из начала разума посредством сакральных букв.

Великие праведники способны передавать ученикам свой разум не только при 
жизни, но также и после смерти, если в сакральных текстах, подлежащих изуче-
нию, содержатся высказывания от их имени. «Человек учит Талмуд и проходит 
место, где сказано: “Сказал р. Шимон”. Слово Шимон есть жизненная сила этого 
мудреца. Также имя каждого человека есть жизненная сила этого человека, а имя 
Гавае (тетраграмматон) оживляет и связывает жизненную силу с мозгами. Закон, 
который говорит [мудрец], есть разум его, то есть его мозги. Выходит, что когда 
учишься со страхом и любовью, то связываешь себя с р. Шимоном и учишься у 
него»51. Хотя в приведенном высказывании речь идет исключительно о творцах 
Талмуда, текста, являющегося основой традиционного еврейского образования, не 
следует забывать, что в проповедях основоположников хасидизма цадики уподо-
блялись великим мудрецам древности и даже приравнивались к ним52.

Согласно учению основоположников хасидизма, цадики способны внедрять свой 
разум не только в сознание других людей, но также и самого Господа Вседержите-
ля. “От великой любви отца к сыну сжимает отец разум его и рассматривает и со-
зерцает деяния сына его. Таким же образом цадики делают Святому, да будет Он 
благословен, как бы кадмут га-сехель. И Он благословенный думает то, что они ду-
мают. Если они думают о любви, они приводят Святого, да будет Он благословен, в 
мир любви”53.

“Есть мудрец, который понимает благодаря своей сообразительности (ми-даато) 
помысел царя по движениям его. Но есть более высокая ступень сына, который как 
бы кадмут га-сехель своего отца. Все, что сын хочет, то отец и думает”54. Так замы-
кается круг обращения разума во Вселенной. В речениях, рассмотренных ранее, 
высшие сфирот плеромы ниспосылают человеку источник мысли, определяющий 
содержание и направление его умственной деятельности. Аналогичным образом ца-
дики создают для Всевышнего начало разума, выполняющее те же самые функции. 
Вследствие этого богоизбранные лидеры правоверных, с высочайшего соизволения, 
управляют Владыкой Вселенной силою своих помыслов таким же образом, каким 
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Он управляет сознанием людей. Тут концепция, поясняющая роль разума цадика в 
деле утверждения его власти, которая основывается на учении мистиков прежних 
времен, проявляется в максимальной мере и обретает надлежащее завершение.

2. Учение о богослужении посредством разума в контексте традиционного рав-
винского учения

Р. Дов Бер из Межирича, обсуждая принципы общения Создателя с избранным 
народом, говорит следующее: “Говорили мудрецы наши, да будет их память благо-
словенна, что первый предвечный помысел был об Израиле. Он представлял собою 
желание, чтобы люди Израиля были праведниками (цадиками) в каждом из поколе-
ний. Потому как бы сжал Господь благословенный сияние свое подобно тому, как 
отец сжимает разум свой и говорит речи, свойственные малолетним (диврей кта-
нут), ради его маленького сына”55. Данное высказывание отсылает нас к уже много-
кратно упомянутой ранее кабалистической концепции самоограничения божества, 
произошедшего ради сотворения мира и успешной коммуникации с ним. При этом 
оно может быть истолковано двумя различными способами.

Во-первых, как напоминание хасидам о великой тайне подлинного смысла са-
кральных текстов. Постичь его могут либо просветленные, способные созерцать 
плерому в ее первозданном виде, либо те, кто получил от наставников истинное 
предание. Во-вторых, притча об отце и его малых детях может быть понята как 
описание оптимального процесса коммуникации между Вседержителем и сообще-
ством правоверных. Сам Господь избрал притчи и иносказания общеизвестной рав-
винской дидактики для указания людям верного пути, которому надлежит следо-
вать. Они, в свою очередь, могут обращаться к Владыке миров со своими нуждами 
и чаяньями на том же самом языке обыденной синагогальной проповеди толковате-
лей Талмуда. Отсутствие высоких материй никоим образом не повредит достиже-
нию намеченной цели, ибо это вполне приемлемо для любящего отца. Подобный 
подход к делу был распространен у основоположников хасидизма. Характерным 
его примером является следующая проповедь Бешта. 

«Слышал я притчу от отца отца моего, деда моего, да будет помянут во имя жиз-
ни в будущем мире. Царь сделал множество изгородей, бывших обманом зрения, 
одну за другой. И также ограду из множества стен, и рек, и войск многочисленных 
устрашающих, и медведей, и львов и прочих зверей устрашающих, чтобы боялись 
приближаться к нему. И чтобы не всякий, желающий воспользоваться именем его, 
мог прийти и овладеть им. Ибо царь этот грозен и царство его властвует надо всем. 
Свет лика царя этого сияет во всех мирах, а слава его наполняет землю. Только сте-
ны и окружающие изгороди скрывают лик царя. Но они являются обманом зрения. 
И объявляют глашатаи, что всякому, кто придет к царю, даст царь богатство и по-
чести. И будет он министром у него, пребывающим в чертоге его. Тот, у кого нет 
особого желания, подходит только к первой стене. Видит, как она длинна и как вы-
сока и прочие вещи, устрашающие сердца сынов человеческих, и отступает назад 
сердце его. Есть среди [пришедших] такой, что проходит несколько стен одну за 
одной и видит там почтенных придворных, назначенных царем, раздающих много 
денег вошедшим внутрь из-за стен. И иногда после того, как увидит он, что есть у 
него богатство дорогостоящее и пришло в руки его сокровище денежное, он отсту-
пает. Невзирая на то, что видел, пройдя несколько стен и рек, что нет там зла и вре-
да, нет вод и нет стен никаких. Ибо всякая стена высока, длинна и страшна только 
вначале, чтобы не приближался к царю всякий желающий, а только царский сын, 
всеми своими внутренностями устремленный к отцу. Отец милует сына такого, 
дабы приблизить его к сиянию лика своего…У царского сына сила отца его пре-
бывает в его мудрости. Когда прибывает он к стенам и рекам, войскам и медведям, 
а также прочим страшилищам, скрывающим лик царя, то он очень удивляется: 
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“Почему такой, как ты, всемилостивый царь «ибо отец милует сыновей» (Пс. 103:13), 
как будто бы скрывает себя. Вот я пришел и возоплю: «Боже мой! Боже мой! Поче-
му ты меня оставил» (Пс. 22:2)”. И силою сердца своего, которое пылает и сокру-
шается, придет он к отцу. Предается он тому и толкает себя, чтобы перешагнуть 
стены и реки, отдать все добро свое войскам, стоящим вокруг. Отец его видит вели-
кие труды его и самоотверженность его. Вопль о помощи его достигает отцовских 
ушей. И царь устраняет обман зрения. И тогда увидит [сын], что нет никаких стен 
и никаких завес ограждающих. Есть только ровная земля, сады, парки и прочие 
орудия наслаждения. И прислужники царя стоят в драгоценных одеяниях, и все 
виды музыкантов стоят. А царь сидит на престоле царства его, и землю освещает 
слава его. И узрит он и падет на лицо свое… И скажет царь: “Встань, сын мой воз-
любленный”. И протянет к нему золотой жезл, который в руке его. И возьмут его и 
облачат в одеяния величия и света. И корона будет возложена на голову его. И ска-
жет [царь] ему: “Не из-за таких, как ты, сделал я все это. Только для того, чтобы ис-
пытать тебя и знать, что на сердце у тебя, страх твой и любовь твою ко мне. Теперь 
ты сын мой и любимый мной более всего мира. Величием моим поделился я с то-
бой, и свет мой сияет на лице твоем. Облачения мои ты наденешь, и корону возло-
жу я на голову твою, чтобы знали все народы земли, что ты мой сын… Ныне, сын 
мой, не страшись и не ужасайся. Ибо свет твой – мой свет. И царство мое, вла-
ствующее над всем, твое оно. И тебе поклонятся все…” Тот, кто знает, что все то, 
что скрывает лик царя, не является препятствием, ибо полна вся земля славой Его, 
вопиет сокрушенным к отцу, который суть Святой, да будет Он благословен. Ибо 
знает он, что царь милостив и в милосердии своем создал весь мир. Он желает, 
чтобы творения признали Его божественность. Потому [знающий] вопиет и ры-
дает. Благодаря этому сокрушаются стены ложные, отделяющие нас от Господа на-
шего. Тогда свет царского лика нисходит на нас. И устраняет он прегрешения 
наши. И облачает нас в одеяния новые, и возлагает тюрбаны чистые на наши голо-
вы. Это суть мозги высшие жизни вечной. Из величия и света Его нисходят они на 
нас. Это свет Торы святой, как мы обычно говорим в молитве 18 благословений56: 
“Ибо в сиянии лика Твоего дал Ты нам Тору жизни”. И дал также силу и возмож-
ности нам свершать деяния великие, и царствовать, и умерщвлять, и оживлять, как 
об этом сказано у мудрецов: “Цадики (праведники) подобны Святому, да будет Он 
благословен. Как Святой, да будет Он благословен, воскрешает мертвых, также и 
они воскрешают мертвых. Как Он исцеляет больных, также и они исцеляют 
больных”57»58.

Наставления утверждающие, что именно несовершенства, коренящиеся в чело-
веческой душе, создают преграды, делающие невозможным непосредственное об-
щение с Всевышним, широко распространены в произведениях авторитетных 
раввинов. В частности, р. Моше Бен Маймон (XII ст.), труды которого были хоро-
шо известны в кругах основоположников хасидизма, писал об этом: “Много в ми-
драшах и агаде59, а есть также и в Гемаре (Талмуде) [предания], что есть среди 
пророков те, кто видел Господа благословенного за множеством перегородок, а 
есть те, кто видел Его за малочисленными перегородками, в соответствии с их бли-
зостью к Господу благословенному и в соответствии с уровнем их пророчества… 
О том, в чем здесь суть уже говорил тебе, это то, что мы объясняли во второй гла-
ве. Среди достоинств есть достоинства ума и есть достоинства душевных качеств. 
Также и недостатки есть умственные, заключающиеся в глупости, малости пони-
мания и отвержении понимания. А есть недостатки качеств: вожделение, гордыня, 
раздражительность, гнев, дерзость, сребролюбие и прочие подобные им. Они чрез-
вычайно многочисленны. Мы уже приводили их классификацию в 4-й главе. И все 
эти недостатки являются перегородками, разделяющими человека и Господа 
благословенного”60. 
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Р. Исраэль Баал Шем Тов использует такого рода притчи для обоснования соб-
ственной концепции устройства Вселенной. Согласно его воззрениям, Господь пре-
бывает в каждом из своих творений. Обособленное от Создателя существование 
мира дольнего является лишь иллюзией непросветленного сознания61. Для поясне-
ния такого положения вещей он неоднократно задействует наработки средневеко-
вых знатоков тайной Торы. Однако в данном случае Бешт идет иным путем. В его 
проповеди отсутствуют суждения о проникающем во все сущее предвечном свете, 
об укорененности каждой субстанции в плероме или о том, что буквы священного 
языка, проистекающие из первоисточника всего сущего, являются атомами миро-
здания. Вместо этого речь идет о всемилостивом Царе традиционной раввинской 
дидактики, страстно желающем возвращения своих блудных детей. Они могут, на-
ходясь где угодно, обрести доступ к своему Небесному Отцу. Поучение содержит в 
себе описание последовательности действий, которые верующий должен предпри-
нять во имя достижения этой цели. Надлежит обратить свои помыслы к Владыке 
мира. Осознать, что все препятствия на пути к нему иллюзорны. Затем воззвать к 
нему в страстном молении, исполненном любви и покаяния. 

Царь Вселенной, в свою очередь, не останется безучастным. Он пускает под-
вижника в свои чертоги и щедро одаривает его. Схема данного алгоритма схожа с 
той, которая используется в мистических медитациях. Различие заключается лишь 
в представлениях о незримом объекте созерцания. Если ранее его описания заим-
ствовались из произведений каббалистов, то в данном случае за основу берутся 
суждения, характерные для текстов талмудического корпуса. Тут следует напом-
нить, что, согласно учению основоположников хасидизма, где пребывают помыслы 
человека, там он сам пребывает всем своим существом62. Следовательно, содержа-
ние сознания верующего в момент совершения такого рода духовной практики яв-
ляется исключительно важным. В одном случае он попадает в мир сущностей, 
непостижимых на основании опыта земной жизни. В другом – во вполне понятный, 
хотя и великолепный сверх всякой меры царский дворец. Тем не менее результаты 
двух видов указанной медитации оказываются одинаковыми и определяются они 
одним и тем же главным условием успеха. Лишь те, чья сила интеллекта изначаль-
но достаточно сильна, не останавливаются на полпути и достигают вожделенной 
цели. Там на них нисходит новый, несравнимо более сильный разум. Благодаря 
этому они обретают власть над прочими творениями. Дар исцеления, оживления и 
умерщвления. Таким образом, самореализация цадиков, избравших данный вариант 
духовной практики, ничем не уступает той, которую они получают, следуя прави-
лам классической мистической медитации. Следовательно, путь общения с Богом 
на языке малолетних, о котором говорил Маггид, путь сознательного отказа от опе-
раций с фундаментальными знаниями тайной Торы об устройстве мироздания про-
дуктивен не только для нищего духом простонародья, но и для наилучших среди 
избранных подвижников. 

Интересным и важным для настоящего исследования представляется развитие 
данной темы в проповедях р. Леви Ицхака из Бердичева. «Все блага и все наслаж-
дения являются ничем в сравнении с наслаждением служения Творцу, благословен 
Он. Ибо это служение царю столь великому и могучему, которому прислуживают 
тысячи тысяч и нет числа колесницам Его славы. Это и называется мозгами гад-
лута, потому что служение Творцу благословенному осуществляется с великим 
разумом. Мозгами гадлута называется служение Творцу благословенному с вели-
ким разумом. Есть тот, кто служит Творцу благословенному потому, что изливает 
на него милости и множество благ. Это называется мозгами ктанута, потому что 
служит он Творцу, благословен Он, умаленным разумом. Поэтому по выходу из 
Египта узрели они [евреи] чудеса и дива дивные, которые сделал для них Господь 
благословенный, благословен Он, когда поразил Египтян десятью казнями и чудом 
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на Красном море. И при расступлении моря служили они Господу благословенному 
мозгами ктанута. Поэтому Он открылся на море как юноша – в малом разуме. При 
даровании же Торы, когда при стоянии у горы Синай устранилась нечистота их, и 
не было для них никакое удовольствие мира сего сравнимо со служением Творцу, 
благословен Он. И первоосновой их служения Творцу, благословен Он, было то, 
что Он господин и властелин. А это есть мозги гадлута, ибо служили они Господу 
благословенному с разумом великим. Поэтому при даровании Торы открылся им 
как старец, у которого есть великий разум…63 “Все народы окружили меня, но име-
нем Господним я низложил их. Обступили меня, окружили меня, но именем Го-
сподним я низложил их” (Пс. 118:10-11). Царь Давид, да пребудет с ним мир, 
сказал: “Все народы, то есть все бедствия, которые случились со мной из-за наро-
дов, которые окружили меня, – окружали меня только снаружи. Но в помыслах 
моих не было у меня никакого страха и трепета от этого. Ибо сердце мое было не-
поколебимо уверено в том, что Господь благословенный удалит их от меня и спасет 
меня от бедствия”. Это есть суть сказанного: “но именем Господним я низложил 
их”. Ибо царь Давид, да пребудет с ним мир, всегда служил Господу мозгами гад-
лута. Но иногда, когда падал со ступени своей и служил Господу благословенному 
мозгами ктанута, тогда, если некое бедствие случалось с ним, нападал на него ве-
ликий страх также и в помыслах его. В этом смысл слов “обступили меня”. Иногда 
случалось и со мной какое-нибудь бедствие от народов. Можно сказать: “окружили 
меня”. Окружение было внутри меня на самом деле. Ибо пал я со ступени моей и 
чувствовал окружение в помыслах своих. Ибо нападали на меня страх и ужас. И, 
тем не менее, “именем Господним я низложил их”. Был я уверен в высшем мило-
сердии, что оно сокрушит всех восстающих на меня и выведет меня из беды к же-
ланному [для меня]…64 Поэтому, как мы уже объясняли, всякому, кто служит 
Господу благословенному мозгами гадлута, повинуются все миры. Он приводит 
шефу во все миры. А когда Святой, да будет Он благословен, постановляет реше-
ние покарать, Он в силах упразднить это, заменить в приговоре приговор высшего 
суда – беду на желанное»65. 

Бердичевский ребе в данном случае лишает ключевые термины каббалы “кта-
нут” и “гадлут” их мистического смысла. “Гадлут”, как уже отмечалось ранее, тра-
диционно обозначает просветленное состояние сознания обретшего единение с 
сущностями мира горнего. Вследствие этого человек постигает высшие тайны бо-
жества и удостаивается силы вершить великие дела. Ктанут, напротив, есть укоре-
ненность сознания в реалиях мира сего. Его преодоление является главной задачей 
духовной практики мистика. Однако р. Леви Ицхак в начале приведенного фрагмен-
та проповеди истолковывает гадлут как осознание великого наслаждения бескорыст-
ного служения Господу, который мыслится как великий царь, повелевающий всей 
Вселенной. Кому удалось этого достичь, тот, вне всякого сомнения, обладает вели-
ким разумом, провозглашаемым важнейшим орудием в деле служения Создателю. 

Продолжая свое рассуждение о свойствах сильного интеллекта, наш автор обра-
щается к чрезвычайно приземленной в данном контексте, но всегда актуальной для 
евреев диаспоры теме их страха перед преследованиями со стороны иноверцев. В 
такого рода ситуациях состояние гадлута мозгов означает непоколебимую уверен-
ность в получении помощи свыше и отсутствие всякого страха перед внешней 
опасностью. В обоих рассмотренных случаях предписания обратить все свои по-
мыслы к древу сфирот иди созерцанию божественных имен, характерные для каб-
балистических практик, отсутствуют. Тем не менее задействование мистической 
терминологии существенно затрудняет возможность истолковать сказанное как 
классическое раввинское наставление для непосвященных, касающееся служения 
уровня ктанут. При всем многообразии возможных интерпретаций слов бердичев-
ского ребе в них очевидно присутствует намек на то, что простая искренняя вера в 
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великого царя делает разум не менее великим, чем практика великих знатоков тайн 
Торы. Этот вывод подтверждает также финал проповеди, где провозглашается, что 
обладатели вышеупомянутых достоинств способны влиять на Вседержителя и быть 
вершителями человеческих судеб. Таким образом, указанный р. Леви Ицхаком путь 
служения Всеблагому разумом, заключающийся в осмыслении всего сущего на 
основании знакомых всем земных реалий, позволяет цадику в полной мере реали-
зовать свою миссию по поддержанию вселенского порядка. 

Если бердичевский ребе обосновывает лишь допустимость обращения к подоб-
ной духовной практике для знатоков величайших тайн святого учения, то его на-
ставник р. Дов Бер из Межирича настаивает на принципиальной необходимости ее 
применения духовными лидерами еврейских общин. «Цадик связан с Господом 
Благословенным. Ибо всякое место, о котором он думает, там он и прибывает. Ког-
да он думает о Господе благословенном, то он связан с Господом благословенным. 
И если он думает о мирах, то он связан с мирами. Выходит, что он связывает миры 
со Святым, да будет Он благословен. И это есть смысл сказанного: “Глаза Господа 
обращены к цадикам”. Глазами называется надзор. Соответственно, надзор Его пе-
редан в руки цадиков. Посредством их он надзирает за мирами»66. Следовательно, 
цадик обязан регулярно помышлять не только о плероме или царстве ангелов, но 
также и о земных явлениях. А поскольку, согласно воззрениям хасидов, всякая ин-
теллектуальная активность верующего должна служить делу его непрестанного 
единения с Создателем, то, соответственно, данные раздумья в идеале представ-
ляют собою углубленную медитацию, направленную на данные объекты созерца-
ния. Благодаря этому Господь управляет своими творениями наилучшим образом, 
а цадик выступает в роли главного посредника между владыкой и его подданными.

выводы
Все вышесказанное обосновывает несколько важных заключений. Во-первых, 

согласно учению основоположников хасидизма, интеллектуальная деятельность яв-
ляется одним из важнейших орудий, позволяющих человеку поддерживать желан-
ный для него миропорядок. Разум признается силой, оказывающей заметное 
воздействие на все то, с чем она соприкасается. В идеале с ее помощью подвижник 
способен влиять на решения самого Вседержителя, что происходит, разумеется, с 
одобрения последнего. Таким образом обосновывается незыблемость власти цади-
ков. Во-вторых, богоугодная активность разума праведных добивается наибольших 
успехов в процессе медитаций, обращенных к описанным в сакральных текстах 
объектам. Проблемы радикальных различий языка отдельных групп данных тек-
стов и предлагаемых ими метафизических моделей устройства Вселенной не разре-
шаются хасидами посредством иерархизации наличных раввинских концепций. 
Любая из предложенных моделей позволяет праведному достичь состояния под-
линного величия разума (гадлута). Успех деяния обеспечивается уровнем сосредо-
точенности на так или иначе описанном объекте созерцания, глубине чувственного 
переживания, сопровождающего медитацию, и искренней верой во все изреченное 
великими мудрецами. В-третьих, цадик, как проводник божественной воли, надзи-
рающий за порядком во всех сферах бытия, обязан помышлять о сущем, исходя из 
реалий как мира горнего, так и дольнего. Именно тяжкое бремя власти обязывает 
его непрестанно переживать многообразие интеллектуального опыта.
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ПАМ’ЯТКИ СХІДНОГО ПОХОДЖЕННЯ
НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ

І. А. Готун
 

БлИзьКОСХІДНІ ПАлОМНИцьКІ ХРЕСТИКИ
з ПІвДЕННОРУСьКИХ СЕлИщ

Проведені переважно протягом останньої чверті XX ст. широкомасштабні роз-
копки селищ Південної Русі – пунктів, де розвивалося сільське господарство, 

основа економіки доби феодалізму, і де проживала основна маса середньовічного 
населення, – дозволили отримати значний і наукомісткий матеріал стосовно цієї 
категорії пам’яток. Підсумком вивчення сільських осередків різних регіонів став 
висновок, що середньовічні неукріплені пункти репрезентують складний соціально-
економічний феномен, якому властиві багатогалузеве високорозвинене господар-
ство; речі, що вважалися притаманними лише заможній частині містян чи навіть 
були віднесені до елементів феодального побуту; предмети, що свідчать про пере-
бування їхніх власників на високому щаблі культурного поступу.

Серед знахідок, що характеризують розвиток не лише матеріальної, а й певних 
рис духовної культури сільської людності, – предмети, пов’язані з християнським 
віровченням, та речі, ототожнені з амулетами язичницького світогляду. Перші з них 
включають частини різного церковного начиння – хоросів і кадильниць-кацей та 
лампадок, хоч при розкопках неукріплених поселень названих виробів зафіксовано, 
зрозуміло, значно менше, ніж у ході дослідження синхронних міст, а також індиві-
дуальні релігійні символи – енколпіони та натільні хрестики й іконки. Зокрема, на 
Чернігівщині, за підрахунками О. М. Веремейчик, на поселеннях Ланок, Масани, 
Автуничі, Гориця, Сибереж, Шумлай, Клонів, Очеретяна Гора, Растереб, Ліскове-1, 
Ліскове-2, Шестовиця, Селище, Овраменків Круг, Волинка-1 було знайдено 7 ен-
колпіонів або їхніх стулок, 21 натільний хрест, вирізьблену з каменю іконку та під-
віску із зображенням проквітлого хреста [Веремейчик 2010, 344–350]. На поселенні 
Григорівка в Канівському Подніпров’ї в ході розкопок виявлено два хрести-енкол-
піони й стулку третього, близько 30 натільних хрестиків, круглу хрестовключену 
привіску і привіску-іконку із зображенням Богородиці [Петрашенко 2005, 95, 96]. 
При дослідженні поселення Кощіївка-8 у басейні р. Ірпінь вдалося зафіксувати 9 ці-
лих і фрагментованих енколпіонів, 28 натільних хрестів з металу та по одному з ка-
меню й бурштину, хрестовключені 3 круглі підвіски й одну підвіску-лунницю, 
круглу привіску із зображеннями святого і проквітлого хреста [Материалы... 2012, 
77, 291, 317–330, рис. 144, 183: 1–3, 184–219]. З Ходосівки-Рославського в півден-
них передмістях Києва походять 13 хрестиків з кольорових металів, каменю й 
бурштину і виріб, що, найімовірніше, був оголів’ям енколпіона [Готун, Сухонос 
2014, 56–60; Готун 2017, 76, 77, рис. 5: 1]. Культурний шар селища Софіївська Бор-
щагівка містив 3 металеві хрестики, 1 пірофілітовий і хрестовключену підвіску з 
бронзи [Казимір, Готун, Бабенко та ін. 2015, 91, 92, рис. 1: 23–26 та ін.].

Наведені приклади стосуються добре вивчених регіонів чи осередків, де розко-
пано відчутну площу. У літературі неодноразово публікувались дані, що в межиріч-
чі Дніпра і пониззя Десни на 7 селищах вона перевершила 1 000 м2, ще на 4 – ста-
новить від 101 м2 до 1 000 м2, а сумарний обсяг розкопок у мікрорегіоні складає 
понад 26 000 м2. На Лісковому цей показник становить 13 385 м2, на Автуничах – 
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понад 27 000 м2 лише в межах житлової та господарської забудови, на Софіївській 
Борщагівці – понад 13 500 м2, на Григорівській групі сільських пам’яток – близько 
10 000 м2, на Кощіївці-8 обсяг робіт позиціонується у 3,2 га, хоча частина площі 
вивчалась не суцільними розкопками, а траншеями. Але саме ці співвідношення 
відкритої на сільських пам’ятках території та виявлених при їхніх розкопках пов’я-
заних із православ’ям речей доволі репрезентативні і наочно демонструють близьку 
до реальної картину поширення зазначеної категорії археологічних знахідок у се-
редовищі населення неукріплених пунктів середньовічної доби.

Для позначення масиву описаних предметів традиційна історіографія застосову-
вала дефініції типу “культові речі”, “пов’язані з православ’ям знахідки”, “предмети 
релігійної символіки”, “християнська культова атрибутика” тощо. Але використа-
ний О. Є. Мусіним у 1997 р. властивий літературі духовного змісту термін “предме-
ти особистого благочестя” [Мусин 1997] завдяки появі можливості відмежувати 
речі індивідуального використання християн від усього масиву пов’язаних з релігія-
ми знахідок виявився настільки вдалим, що невдовзі після введення до наукового 
обігу став загальновживаним і серед істориків та археологів [Колпакова 2002; Уша-
ков, Яшаева 2008; Полочанська, Ситий 2012; Авласович 2013; Кленов 2014 та ін.]. 
Окремі із зафіксованих на південноруських селищах предметів особистого благо-
честя заслуговують особливої уваги.

Стосовно деяких речей цієї категорії, зокрема енколпіонів, було висловлено дум-
ку, що вони властиві лише жителям міст [Штыхов 1983, 55]. Суттєво, що це відбу-
лося ще до розгортання масштабного вивчення села півдня Русі, в результаті якого 
сформульовано висновок про перебування останнього на високому рівні суспільно-
економічного розвитку та щодо паритетних відносин між містами і їхньою сіль-
ською округою [Моця 1996, 45; Село... 2003 та ін.]. Але й нещодавно виявлені на 
середньовічних сільських пам’ятках предмети особистого благочестя зі складною 
символікою, фрагменти енколпіонів та цілий хрест-складень, а також бурштиновий 
хрестик відомі археологи-медієвісти віднесли до критеріїв високого рівня добробу-
ту їхніх мешканців [Макаров, Захаров 2003, 140; Макаров, Гайдуков 2013, 194]. Та 
якщо хрести-релікварії репрезентують хай неординарну, але все ж відому на дав-
ньоруських селищах категорію пов’язаних із православ’ям знахідок, то зафіксовані 
в шарі цих пам’яток натільні хрестики із перламутру можна заслужено віднести до 
унікальних і певною мірою сенсаційних артефактів.

За спостереженнями дослідників, на території Русі таких знахідок мізерно мало, 
нечисленні приклади фіксації вказаних предметів відомі буквально в декількох 
пунктах: 4 екземпляри в Новгороді, переважно в садибах священнослужителів XII і 
кін. XIII – поч. XIV ст., зокрема в обійсті відомого священика й іконописця Олисія 
Гречина (прикметно, що з цих комплексів походили й південноруські шиферні 
хрестики), по 1 – у Звенигороді на Дністрі, в шарі домонгольського часу, на городи-
щі Дівич-гора неподалік Сахнівки та в Ізяславлі; зазначені вироби виявлені й у 
Смоленську (2 екз. 2-ї пол. XII ст., “попівська садиба”), Пскові (2 екз. XII – 1-ї тре-
тини XIII ст.), Старій Рязані (1 екз. XI–XII ст.), Автуничах (1 екз. XII ст.), до 4 хрес-
тиків з перламутру зафіксовано в Херсонесі XII–XIII ст., по 1 – в Ризі й Турайді на 
узбережжі Балтики в шарах XIII ст.; відомі вони й у низці пунктів Туреччини між 
Херсонесом і Святою Землею. Знахідки, щоправда без чіткої атрибуції й хроноло-
гічної прив’язки, наявні і в європейських музеях, попри відсутність даних щодо їх-
ньої фіксації в культурних нашаруваннях у Західній Європі, де вони не набули 
поширення, ймовірно, у зв’язку з призначенням для православних прочан зі Сходу, 
тобто своєрідного “релігійного експорту”, хоч властивий індустріальному суспіль-
ству термін “експорт / імпорт”, на думку фахівців, не зовсім відповідає реаліям Се-
редньовіччя [Мусин 1999, 96, 97; 2009, 223; 2010, 221–225; Колпакова 2002, 28; 
2005, 144; 2007, 11; Спиргис 2017, 561–564, 569, рис. 10]; розповсюдження цих ре-
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чей у Європі дослідники пов’язують з доступністю східносередземноморських те-
риторій у результаті хрестових походів [Kvinto 1995, 103].

Слід додати, що хрестики з перламутру відомі й з інших пунктів. Так, у публіка-
ціях згадано також знахідки з Чернігова та городища Ляшківці [Коваленко 2006, 
91], хоча, за спостереженням О. М. Веремейчик, у другому випадку у звіті про ар-
хеологічні роботи насправді йдеться про фрагмент хрестика зі сланцю [Веремейчик 
2010, 349]. Знахідка з перламутру згадана і з Райковецького городища [Гончаров 
1950, табл. XXII: 10]. Перегляд джерел, де названі ці речі, дозволяє висловити при-
пущення стосовно ймовірного більшого числа зазначених виробів і на згаданих 
пам’ятках: занесений до Державного каталогу Музейного фонду РФ хрестик XIII ст. 
з Новгородського державного об’єднаного музею-заповідника [Крест...] суттєво від-
різняється від чотирьох знахідок з Новгорода, наведених у публікації О. Є. Мусіна 
[Мусин 2010, 222, рис. 46: 1–4], що може свідчити про фіксацію предмета після вихо-
ду роботи. Не один, а два паломницькі перламутрові вироби згадані й стосовно 
Старої Рязані [Милованов 2010, 18, 24]. Кілька таких знахідок відомі в Судаку: в 
комплексі на північно-західній ділянці посаду, функціонування якого відносять до 
XIII – 1-ї пол. XIV ст., у шарі поруч поховання біля храму на ділянці куртини XV фор-
теці, де виявлені матеріали, починаючи з 2-ї чв. XIII і до XIV – 1-ї пол. XV ст., у по-
хованні датованого XIV–XV ст. некрополя Судак IX поблизу фортеці і в заповненні 
храму XIV–XV ст. в портовій частині Сугдеї [Майко 2007, 207, 208, 235, 238, 
рис. 130: 9, 140: 2, 151: 8; Майко, Джанов, Фарбей 2009, 194; 2010, 274] та серед 
підйомного матеріалу з фортеці й посаду городища1. Два хрестики з перламутру на-
звані в числі інвентарю в колективному похованні часів навали Батия, виявленому 
неподалік Десятинної церкви в Києві [Хвойка 2006, 185], один – в об’єкті 2-ї пол. 
XIII ст. в Батурині [Дем’яненко 2011, 137]. Хрестик з перламутру, як виготовлена у 
300–700 рр. у Північній Франції річ візантійської культурної традиції, перебуває на 
зберіганні в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку [Shell 2000–2017], ще один, як візан-
тійський виріб 400–700 рр. з приватного зібрання, фігурував на одному з аукціонів 
[Ancient...]. Разом із вказаною групою знахідок слід згадати і різьблені іконки з пер-
ламутру із зображенням Богородиці Знамення і Трійці та фігури Христа між ними, 
що зберігаються в Загорському музеї, і св. Костянтина та Олени під масивним чо-
тирикінцевим хрестом з Римгорського городища на Північному Кавказі, віднесені 
до виробів, ймовірно виготовлених у Святій Землі, хоча, як зазначалося, друга річ 
може репрезентувати також витвір майстерні X–XII ст. одного з візантійських міст 
Малої Азії [Шевченко, Богомазова 2006, 223; Малахов 2011, 45–57].

Дослідники вказували, що більшості перерахованих хрестиків притаманні зао-
круглені підтрикутні завершення кінців, квадратне середохрестя з прокресленим 
косим хрестом, рівнокінцева форма, середні розміри близько 20×15 мм, хоча сто-
совно цих знахідок згадані й інші параметри. Наявність косого хреста в середох-
ресті спеціалісти вважають настільки визначальною ознакою, що виріб з перламу-
тру зі Старої Рязані з огляду на інші форму та розміри віднесли до місцевих реплік, 
а оформлені аналогічно перламутровим хрестики з бурштину із Пскова та Сузда-
ля – до своєрідних імітацій цих престижних паломницьких реліквій. Цілу серію та-
ких виробів з перламутру в добре датованих монетами кінця XII ст. шарах зібрано в 
Атліті – франкському замку хрестоносців неподалік Хайфи. Обставини фіксації на-
званих своєрідних релігійних інсигній вказують на місцеве виготовлення речей 
[Мусин 1999, 96, 97; 2009, 223; 2010, 221, 223, 224; Колпакова 2005, 144; Мусин, 
Петров 2006, 12]. Форма хрестиків з потовщеними і загостреними кінцями, як вва-
жають фахівці, викликана намаганням передати символ Кувіклії над Гробом Гос-
поднім, саме ці вироби – найпоширеніші, і їхня хронологія не виходить за рамки 
XII – кін. XIII чи поч. XIV ст. Плаский варіант предметів такої іконографії слід 
розглядати як різновид попередніх, а зображення в середохресті виробів цих двох 
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підгруп косого хреста могло символізувати хрест-вузол, чи “Соломонів хрест” (що 
має аналогії серед інших речей з Розп’яттям) і відображати прив’язування тіла до 
хреста чи мати значення монограми імені ХРИСТОС. Окремі з перламутрових па-
ломницьких хрестиків, на думку дослідників, зумовили виникнення їхніх бронзо-
вих наслідувань з кульками на кінцях і квадратним середохрестям, кам’яні форми 
для виготовлення яких зафіксовані на Русі та в Палестині [Мусин 1999, 97; Спиргис 
2017, 566, 568, 570, 578, 579, рис. 8: 4].

Ще до відкриття згаданої майстерні поблизу Хайфи походження зафіксованих на 
території Давньої Русі перламутрових хрестиків дослідники аргументовано пов’язу-
вали з паломництвом у Святу Землю. Одним із найбільш ранніх доказів існування 
зазначеного явища є внесена до “Житія преподобного Феодосія Печерського” згад-
ка про прагнення 13-річного Феодосія відвідати пов’язані із земним життям Спаси-
теля місця. Свідчення щодо паломництва до Палестини та Єрусалиму містять також 
“Ходіння Данила ігумена” поч. XII ст., “Канонічні питання ієродиякона Кірика 
архієпископу Новгородському Ніфонту”, де йдеться про розгортання масового 
відвідання людьми Русі святих місць Палестини (що навіть стурбувало ієрархів), 
скандинавські саги та інші джерела. Для кін. XIII–XIV ст. відомі два хрести-
релікварії з написом про їхній вміст у вигляді святинь з Палестини [Мусин 1999, 
92–95, 98]. Непрямими доказами ймовірного відвідання Святої Землі вважають по-
ширені на Русі іконки місцевого виробництва із зображенням Гробу Господнього та 
знайдені в Новгороді у садибі священика 2-ої пол. XII ст. матеріальні свідоцтва пе-
ребування певної особи у святих місцях Візантії, а саме у Солуні – місці поклонін-
ня мощам великомученика Димитрія. Та й до наших днів перламутрові хрестики та 
образки виступають традиційними реліквіями паломників зі Святої Землі й Афону 
[Мусин 1999, 96, 99, 100]. Думку про паломницьке походження хрестиків з перла-
мутру на пам’ятках доби Київської Русі поділяють й інші дослідники [Пескова 
1997; Хамайко 2015, 105], а традиція доставки зі Святої Землі, а згодом – з Афону 
творів церковного декоративно-прикладного мистецтва проіснувала досить довго, 
тому в музеях зібрано значну кількість напрестольних хрестів та іконок, дарохрани-
тельниць та ікон, натільних хрестиків та образків, датованих переважно кін. XVIII – 
поч. XX ст., хоч у їхньому числі відомі й давніші вироби, наприклад перламутровий 
хрестик паломника в Єрусалим сер. XVIII ст. з виставки в Меморіальному будинку-
музеї ім. Д. І. Яворницького в Дніпрі [Дмитриевский 1911, 365; Денисова 2001, 349; 
Гнутова 2009–2015; Паломнические... 2011; Новичихин 2012; Динец 2013; Ермолин 
2013, 228–230, рис. 2–5; Степаненко, Тихонова, Векленко 2012 та ін.]. Досить пізні 
вироби з перламутру траплялись і в ході археологічних робіт. Хрестик із мушлі ви-
явлений при вивченні шару прихрамового цвинтаря XVII–XVIII ст. в історичній час-
тині Пскова, в місті знайдено ще один подібний виріб [Харлашов 2010, 60; Спиргис 
2017, 570, 573, рис. 12: 5, 7]. Предмет 2-ї пол. XVIII – поч. XIX ст. походить із Сузда-
ля [Нагрудные... 2014, 8, 74], а половинка речі нез’ясованої хронології згадана при 
обстеженні в 1916 р. підземелля поруч Софійського собору в Києві [Хведченя 1995]. 
У Прибалтиці хрестики з перламутру відомі в Цесісі – біля кістяка воїна Івана Гроз-
ного, що загинув при штурмі замку 1577 р., – та Лейпалінгісі – в пов’язаному з про-
живанням греко-католицької общини похованні XVII ст. [Спиргис 2017, 561–566].

Відомі середньовічні знахідки варто охарактеризувати детальніше. Так, один 
хрест із Пскова має овальні в перетині лопаті з двома “перехватами”, кулясті, дещо 
загострені в бік країв кінці та квадратне середохрестя з вирізаним з обох боків ко-
сим рівнокінцевим хрестом. Розміри знахідки – 31×21 мм, обгорнута бронзою верх-
ня лопать дещо довша за рівновеликі бічні й нижню, середохрестя майже кубічне. 
Інший предмет тонший, на думку дослідників, можливо, стертий, схоже, теж мав 
бронзове окуття, вцілілі розміри знахідки становили 18×20 мм [Гроздилов 1962, 72, 
рис. 58: 7; Колпакова 2005, 143, 144, рис. 1: 1, 2]. Щодо виробу з Дівич-гори відомо 
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лише, що він перебував у складі одного зі скарбів і мав малі розміри [Корзухина 
1954, 131], а речі з Києва, Смоленська, Чернігова й Батурина також згадані лише як 
факт без конкретизації особливостей знахідок [Коваленко 2006, 91; Хвойка 2006, 
185; Мусин 2010, 222; Дем’яненко 2011, 137]. Хрестик зі Звенигорода теж малень-
кого розміру, з квадратним середохрестям і трикутним розширенням кінців рамен 
[Русанова, Тимощук 1993, 58, рис. 33: 5]. Виріб з Новгородського музею-заповід-
ника – плаский, розмірами 1,3×1,7 см, має заокруглені нижню й бічні лопаті та об-
ламану верхню і квадрат без зображень у середохресті [Крест...]. Хрест зі Старої 
Рязані віднесений автором до нашивних, хоч має отвір лише на одній (ймовірно, 
верхній) лопаті, дещо вигнутий відповідно до форми використаної для його виго-
товлення стулки, плаский; зовнішні обриси і розміри відрізняють предмет від 
основної маси таких знахідок [Беляев 2003, 497, 507, ил. 3; 2005, 140, рис. 34]. У 
хрестика з Райковецького городища завершення променів теж округлі й загострені, 
а середохрестя має зображення косого хреста [Гончаров 1950, табл. XXII: 10]. 
Предмети з Херсонеса й Судака мали розміри близько 17×19 мм, судацькі речі ха-
рактеризує рельєфно відділене від загострених на кінцях лопатей в одному випадку 
оздоблене насічками квадратне середохрестя, одному з херсонеських – властиві під-
трикутні потовщення на кінцях і прокреслений решітчастий орнамент у середохресті 
[Голофаст, Рыжов 2003, 217, рис. 22: 3; Майко 2007, 208, 238 та ін.]. Хрестик з Риги – 
плаский, із профільованими лініями в основі променів, мав розміри 19,5×20,7 мм, з 
Турайди – теж плаский, з косим хрестом у середохресті і циркульним орнаментом 
(що має аналогії серед ставрографічних пам’яток Візантії) біля звужених трикут-
них завершень променів, його метричні показники становили 24,5×22,3 мм [Спир-
гис 2017, 561–5647, рис. 1: 1, 2; 2]. Про предмет із Цесіса з огляду на форму 
йтиметься нижче, знахідка з Лейпалінгіса – пласка, витягнутих пропорцій, із про-
квітлими завершеннями променів, розмірами 40,2×21,5 мм. У цьому випадку про-
квітлий хрест – символ метаморфози, де райське Дерево пізнання добра і зла 
внаслідок гріхопадіння стає Деревом смерті для виготовлення Христового хреста, а 
спокутувальна кров Розіп’ятого перетворює його в Дерево життя і повертає до раю, 
але вже не земного, а небесного [Спиргис 2017, 562, 565, 566, 570, рис. 1: 4]. Частина 
згаданих перламутрових предметів маркувала сакральні комплекси: один із херсо-
неських хрестів зафіксований у влаштованій під підлогою каплиці могилі-косниці, 
судацькі – знайдені в заповненнях храмів та поблизу могили [Голофаст, Рыжов 
2003, 217; Майко 2007, 20, 230, 235; Рыжов 2016], з братської могили походили й 
київські знахідки [Хвойка 2006, 185] та одна новгородська [Спиргис 2017, 572, 
прим. 14]. У похованнях виявлені один із виробів з Туреччини [Мусин 2010, 225] і 
два прибалтійські, та й згадана річ XVII–XVIII ст. із Пскова теж пов’язана із са-
кральною ділянкою міста.

Наведена статистика переконливо демонструє рідкісність та унікальність описа-
них предметів навіть у нашаруваннях великих міських центрів Русі. Свого часу в 
середовищі фахівців з давньоруської проблематики панувала думка, що не в сіль-
ських поселеннях, де ще довгий час жили традиції патріархально-общинного ладу, 
розквітло величне мистецтво Київської Русі; мистецтво нового, феодального сус-
пільства зародилось і розвивалось у давньоруському місті з його живим ритмом 
життя і широкими культурними зв’язками, місті, яке було центром ремісничого ви-
робництва і торгівлі, осередком князівської влади і громадського життя [Історія... 
1966, 137], та що саме містяни – майстри й купці, воїни і мореплавці – видозмінили 
давнє поняття крихітного селянського світу (в один день шляху!) і розширили його 
рамки до поняття “весь світ” [Рыбаков 1984, 317]. Вже згадані значні за масштаба-
ми цілеспрямовані дослідження середньовічних селищних структур переконали, 
що уявної прірви в рівні соціально-економічного розвитку між містом і селом не 
існувало й відносини між міськими центрами та їхньою сільською округою були 
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цілком паритетними. Сільська людність швидко переймала різні технічні новинки і 
віяння моди, користувалась досконалою зброєю та коштовними прикрасами, послу-
говувалась дорогим металевим і скляним, часто довізним, посудом та вишуканими 
формами керамічного, при розкопках селищ траплялись речі, що свідчать про 
освіченість частини населення і високий рівень розвитку духовної культури. До-
датковим аргументом на користь цього висновку є й дві знахідки перламутрових 
хрестиків, виявлені в ході розкопок неукріплених поселень. І коли перший такий 
виріб закономірно вважався винятковим, після фіксації наступного з’явилась мож-
ливість ставити питання щодо побутування цих християнських реліквій і в середо-
вищі мешканців сіл.

Перший виріб зафіксований при вивченні давньоруського поселення Автуничі 
на півночі Чернігівської області, матеріали з якого за результатами тривалих розко-
пок лягли в основу наведеного висновку стосовно високого рівня розвитку давньо-
руських селищних структур, хоча зазначений пункт вибирався для досліджень зі 
сподіваннями на уповільнення в ньому процесів феодалізації з огляду на несприят-
ливі ландшафтні умови та напружену політичну історію. Знахідка неодноразово 
згадана в т. ч. і в контексті циркумпонтійських зв’язків [Готун, Моця 1993, 69; 
Моця, Готун, Петраускас 2005, 251, 252; Веремейчик 2010, 349; Спиргис 2017, 571–
573, рис. 12: 6 та ін.], але питання її інтерпретації остаточно ще не вирішене. Для 
виготовлення предмета, за висновками к. б. н. О. В. Корнюшина (Інститут зоології 
ім. І. І. Шмальгаузена НАНУ), було використано стулку раковини устриці Ostrea 
sp., ареал існування якої – Чорне і Середземне моря й Антарктика. Розміри речі – 
27×2,3–2,4 мм за товщини до 3,5 мм, її кінці завширшки 1,4–1,6 мм короткі, у верх-
ньому – наявний перпендикулярний до площини виробу канал отвору діаметром 
2 мм, сама знахідка пласка і дещо викривлена відповідно до форми раковини. На 
лицьовому боці речі прошліфоване (?) частково втрачене за час зберігання, але за-
фіксоване при виявленні неглибоке, хоч доволі широке порівняно з описаними зна-
хідками, зображення встановленого на підквадратній основі з випуклим кружечком 
(у якій логічно вбачати символ Голгофи і голови Адама біля її підніжжя) восьмипро-
меневого хреста з видовженими нижніми і коротшими верхніми променями (іл. 1: 1).

Випадки нанесення різних варіантів символіки Голгофи відомі щодо серії хрести-
ків з каменю та бурштину з Ізборська і Пскова. Частина предметів має прокреслені 
написи, зображення “Т”-подібних хрестів, знарядь страстей, та більшість таких зна-
хідок датована XV–XVI ст., а традиція зображень властива пізньому Середньовіч-
чю з прикметним йому стилізованим восьмикінцевим хрестом на Голгофі і відома 
на Русі з XV ст. чи дещо більш ранніх часів. Але побутування невеликих хрестиків 
з бурштину в Пскові в період, коли ці вироби були вже невластивими для Русі, лише 
відображає помічену дослідниками загальну культурну інерцію матеріалів пункту, 
виражену в запізненні поширення речей особистого благочестя, як-от використання 
в XIV ст. предметів, що на основній території держави не виходять за межі сер. – 
2-ї пол. XIII ст. Лише в шарах 2-ї чв. XV ст. відомі окремі екземпляри хрестів із 
символікою Голгофи і в матеріалах Новгорода [Мусин 2010, 239–245, 253–255, 
рис. 84 та ін.]. Відтак відчутна хронологічна різниця та іконографічні відмінності 
дозволяють вбачати тут паралелі у вшануванні пов’язаних із земним життям Спа-
сителя місць, хоч не дають змоги використовувати такі знахідки як повні аналогії 
речі з Автуничів, де життя припиняється незадовго до нашестя монголів. Спроба 
проведення вказаних аналогій на підставі подібності форми і наявності символів 
Голгофи [Спиргис 2017, 571–573, рис. 12: 6] здійснювалася при пошуках шляхів 
проникнення до регіону Балтії хрестика з голгофським символом і схожого на ньо-
го виробу з бурштину. Знахідка з Цесіса (іл. 4: 16; 5: 15) вже згадана, її розміри 
складають 23,4×18,8 мм, виробу властиві окантовані по краю невисоким бортиком 
широкі короткі лопаті і барельєфне зображення восьмикінцевого хреста з Голгофи 
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(де остання передана одним рівнем), списа і тростини з круглою губкою, монограм 
ІС ХР (Ісус Христос), ЧР СЛ (Цар Слави з типовою для псковсько-новгородському 
регіону заміною “Ц” на “Ч”) та слова НИКА (Перемога); у відповідній публікації 
наголошується на виготовленні цієї речі за канонами московського художнього ре-
месла, що могла спричинити участь у посольстві 1582 р. в Константинополь і на 
Афон Федора – спеціаліста з виробництва хрестів [Спиргис 2017, 562, 564–566, 
570, 576, рис. 1: 3; 4; 5: 2]. Схожу форму мали дві речі із Пскова (іл. 4: 15, 17), одна з 
яких несе частину зображення, щоправда прокресленого, символу Голгофи [Спир-
гис 2017, 570, 573, рис. 12: 5, 7]. Хрестик із бурштину з голгофським символом да-
тується XVI–XVII ст. і походить із замку Алуксне в Латвії, куди він міг потрапити з 
московським військом, що перебувало там у 1560–1582 та 1658–1661 рр. [Спиргис 
2017, 572, 573, 576, рис. 12: 4]. Схожі речі, за даними дослідників, відомі і в некро-
полях Москви [Мусин 2010, 254, прим. 255 та ін.], а в Переяславі-Рязанському се-
ред матеріалів кін. XVII – поч. XVIII ст. також зафіксований фрагментований бурш-
тиновий хрестик з короткими широкими раменами з прокресленим на поверхні 
символом Голгофи [Завьялов 2013]. Але, попри наведені паралелі, висновок стосов-
но приналежності автуницької знахідки не може бути прийнятим: деяка подібність 
зовнішніх рис та сюжету зображення не має підтвердження у хронології речі. Ба-
зованому на справедливому міркуванні щодо включення в XIV ст. території роз-
міщення селища до складу Великого князівства Литовського віднесенню виробу 
до вказаної групи [Спиргис 2017, 572] суперечить фіксація предмета в заповненні 
об’єкта домонгольського періоду. Відтак проблема інтерпретації хрестика з посе-
лення Автуничі ще потребує вирішення, про що йтиметься нижче.

При розгляді середньовічних предметів із символом Голгофи слід згадати і під-
віску з бурштину, зафіксовану у Звенигороді в об’єкті XII ст. На її поверхню тонким 
вістрям нанесені літери й зображення хреста на пагорбі, в чому дослідники теж 
схильні вбачати голгофський мотив [Гупало 2011а, 34, 35, рис. 14]. Але індиві-
дуальний стиль (у публікації знахідки акцентовано на його належності аматору) 
виконання малюнка і напису дозволяє враховувати вказану річ лише як показник 
відображення Господніх Страстей у релігійній уяві християнської спільноти міста 
і не дає достатніх підстав для конкретних порівнянь.

Варто також зауважити, що, за даними фахівців, у XIV ст., крім названої май-
стерні різьбяра на Святій Землі функціонувала ще одна – при Болгарській патріар-
хії у Великому Тирнові. Її майстри, крім морського, за браком останнього обробляли 
і річковий перламутр: виявлено пластини з частинами гравірованих та барельєфних 
зображень (вони могли бути деталями інкрустацій культових виробів з дерева), 
мушлі зі слідами обробки, вирізаний зі стулки річкового молюска хрестик зі склад-
нопрофільованими трикутними розширеннями на завершеннях рамен (іл. 2)2 тощо; 
сировина, як гадають, могла походити з р. Янтра, на якій розташоване місто. Появу 
закладу пов’язують з поширенням з Афону вчення ісихастів [Kvinto 1995, 101, 102, 
105–108, fig. 7, 8; Мусин 1999, 97; Колпакова 2005, 144], згідно з яким перламутр – 
символ нетварного Фаворського світла [Малахов 2011, 47; Новичихин 2012]. У лі-
тературі вказувалося, що це вчення було поширене на північ, коли митрополитом 
Київським і всієї Русі в кін. XIV ст. став його прихильник Кіпріан. Вплив названої 
течії, а відтак – афонське чи болгарське походження автуницької знахідки вбачають 
у її зображенні, що має паралелі з іконографією Преображення Господнього з хрис-
тограмою з радіальних променів. Наведене міркування обґрунтовували розгромом 
християнських держав у Палестині і вторгненням монголо-татар у XIII ст., які на-
довго ускладнили подорож прочан до святинь Леванту. За часів Османської імперії 
відомі лише переважно офіційні поїздки з охоронними грамотами, прикладом чого 
є посольство на чолі з купцем Василем Позняковим до східних патріархів 1558–
1561 рр., яке відвідало провідні святині православ’я від Каїра до Дамаска і доставило 
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для місцевих церков значні матеріальні та грошові цінності, що, очевидно, зумови-
ло і немалий озброєний супровід та могло спричинити появу реліквії паломника в 
загиблого в Цесісі ратника. А виготовлення паломницьких речей з кириличними на-
писами свідчить про існування значного попиту на такі вироби, що дало підстави 
припустити болгарське (тирновське з сер. XIV ст.) або афонське походження групи 
хрестиків з перламутру із широкими короткими лопатями і символами Голгофи 
[Спиргис 2017, 574, 575]. Водночас було вказано, що тим же Василем Позняковим у 
Велику суботу біля Гробу Господнього відзначено безліч християн з далеких країн, 
у т. ч. і з Русі, що свідчить про продовження паломницького руху і в зазначений пе-
ріод [Спиргис 2017, 575]. Тому висновок щодо широкого переорієнтування прочан 
на інші центри паломництва, особливо до фіксації більшої маси відповідних арте-
фактів, ще й з урахуванням датування знахідки з Автуничів, видається передчас-
ним. Слід нагадати, що в розгляді відповідних матеріалів з прибалтійських земель 
крізь призму побутування таких реліквій загалом підкреслена нез’ясованість хроно-
логії автуницької речі [Спиргис 2017, 575]. Але залучення наведених з цього приво-
ду даних не дозволяє прийняти віднесення виробу до періоду пізніше 2-ї пол. XIV ст. 
чи навіть XVI–XVII ст. Погоджуючись із наявністю різниці в зовнішніх обрисах 
знахідки з Автуничів порівняно з більшістю “традиційних” предметів, варто наго-
лосити на існуванні й інших варіантів виконання таких речей, та й інформації сто-
совно виготовлення в Болгарії хрестиків саме цієї форми в доступних джерелах 
виявити не вдалось. Те ж саме стосується й виробництва перламутрових хрестиків 
на Афоні, щодо якого для розглянутого періоду знайдено дані лише про викорис-
тання цієї сировини при декоруванні ікон [Kvinto 1995, 108]. Водночас символ 
Голгофи на зображенні без літер та знарядь страстей, з одного боку, і передача вось-
микінцевого хреста таким чином, що прямий хрест займає передній план, а косий є 
його тлом, – з другого, – дозволяє висловити припущення, що в предметі поєднано 
дві традиції – зображення звичного косого хреста і нанесення поверх нього симво-
лу Голгофи, причому техніка їхнього виконання відрізняється, як згадано, від пере-
даного ілюстративним матеріалом характеру декорування решти виробів з косим 
хрестом. Відтак проблема походження хрестика з автуницького селища на ниніш-
ньому етапі остаточно не вирішена: безперечні докази його балканського виготов-
лення відсутні, а форма суттєво відрізняється від відомих виробів з Палестини, хоч 
загалом віднесення предмета до масиву реліквій паломників заперечень не викликає.

Інший предмет формою і розмірами більше схожий на основну масу перерахова-
них перламутрових речей. Він зафіксований на відомому неординарними знахідка-
ми селищі давньоруської і монгольсько-литовської доби Ходосівка-Рославське не-
подалік Києва і був згаданий як імовірна паломницька реліквія зі Святої Землі 
[Готун 2017, 76, 77, рис. 5: 3], хоч детально ще не охарактеризований. Хрестик ви-
готовлений із розшарованої тонкої пластини крихкого перламутру, рівнокінцевий, з 
обламаним верхнім краєм і трикутними завершеннями рамен. На зворотному боці 
виробу простежені давні сколи, на лицьовому – в середохресті тонким знаряддям 
прокреслене зображення косого хреста без обрамлення, на відміну від значної час-
тини наведених прикладів, середохрестя. Розміри речі – 20×18 мм (насправді пер-
ший показник був більшим за рахунок відламаної частини) за товщини 3 мм (яка 
теж могла бути більшою) та ширини променів 7–8 мм. Властиве основній групі та-
ких виробів потовщення на кінцях відсутнє, що притаманне й іншим хрестикам із 
тонких пластин (іл. 1: 2). Ймовірний період побутування предмета можна визначи-
ти в межах рубежу XI–XII – 1-ї пол. XIV ст., що відповідає датуванню середньовіч-
ного горизонту пункту загалом, оскільки хрестик походив не із закритого комплексу, 
а з культурного шару. Можливо, цю цифру вдасться уточнити після остаточного 
опрацювання матеріалу, зібраного навколо. Незначна товщина зближує описаний 
предмет зі згаданою знахідкою із Пскова, хоч останній притаманні заокруглені 
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лопаті й виділене середохрестя, натомість косий хрест у центрі відсутній (іл. 4: 11)3; 
з виробом із колекції Археологічного музею в Мюнхені, який має дещо більше ви-
тягнуті пропорції та відділене середохрестя (іл. 5: 16); з річчю із замку Атліт, яка 
теж відрізняється дещо більшими пропорціями і виступами на променях (іл. 5: 7), 
та з хрестиком із Новгорода з Держкаталогу РФ, хоч його лопаті заокруглені, а в 
середохресті наявні виступи, натомість косий хрест у центрі відсутній (іл. 3). Сут-
тєво, що в результаті опрацювання речі д. б. н. В. В. Аністратенком4 (Інститут зоо-
логії ім. І. І. Шмальгаузена НАНУ) констатовано, що тонкошарова текстура і світло-
синьо-зеленувата іридизація (переливчасте виблискування) деяких ділянок дають 
підстави найбільш імовірним використаним для виготовлення цього виробу матеріа-
лом вважати фрагмент черепашки Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758) – 
виду, що належить до прісноводних двостулкових молюсків родини Margaritiferidae, 
які й донедавна були об’єктом перлинного промислу. Сучасний ареал M. margari-
tifera обмежений холодними чистими річками північної частини Європи (Північ 
Росії, Фінляндія та деякі інші райони). У недавній історичний час вид мешкав у во-
доймах басейну оз. Ільмень та на Валдайській височині. Слід додати, що джерела 
відзначають поширення названого молюска і в річках атлантичного узбережжя 
північно-східної частини США й східного берега Канади – від Ньюфаундленда до 
штату Делавер і, що у випадку з ходосівською річчю більш суттєво, річках і струм-
ках Західної Європи – до Альпійських гір на півдні, включаючи Ірландію та Вели-
кобританію, а також у Білорусі та країнах Балтії [Беспалая, Болотов, Махров 2007, 
222; Махров, Иешко, Щуров, Широков 2009, 101; Вихров 2013, 3; Попов 2015, 9 та 
ін.]. На території України цей вид, за спостереженнями фахівців, в історичний час 
поширення не мав [Корнюшин 2002, 21].

Розглянуті характеристики перламутрових виробів Середньовічної доби пока-
зують, що для частини цих речей властиві сталі зовнішні риси: зазвичай відділене 
від лопатей середохрестя з косим хрестом у квадраті та потовщені й загострені за-
вершення (іл. 4: 3, 4). При виготовленні хрестика з тонкої пластини, як зазначалось, 
потовщення на кінцях не формували, натомість останнім надавали трикутних чи 
напівкруглих обрисів (іл. 4: 8, 11; 5: 1, 2, 5, 8, 10), лінії по діагоналі квадрата у се-
редохресті наносили теж не завжди, іноді він був чистим (іл. 4: 1, 2, 5–7; 5: 1–6) або 
мав зображення порожнього чи заповненого косою решіткою ромба та косої решіт-
ки без обрамлення (іл. 4: 8, 9; 5: 10), які, очевидно, походили від виконаного двома 
паралельними лініями того ж косого хреста (іл. 5: 12). Частина знахідок репрезен-
тує певний розвиток початкової форми: збільшення кількості кінців, інше чи ре-
тельніше їхнє оформлення, появу фігурних виступів у середохресті і на лопатях 
тощо (іл. 4: 12–14; 5: 7–11, 13), причому провести чітку грань між виробами, відне-
сеними до перших двох груп, іноді досить важко. Нарешті, ще кілька предметів 
мають індивідуальну форму і за своїм виглядом суттєво відрізняються від інших 
(іл. 4: 10, 18, 19; 5: 14, 17–19), хоч серед них також присутні знахідки, що репрезен-
тують своєрідний перехідний варіант від двох перших груп. Окремі можуть бути 
звичайними виробами, що втратили характерні риси через умови зберігання (іл. 4: 10, 
19), як один із судацьких, у якому вгадуються типові потовщення на завершеннях, 
інші – цілком самодостатні, як річ з Археологічного музею в Мюнхені. Подальший 
розвиток репрезентує вишуканий хрестик з Лейпалінгіса. Суттєво відрізняються 
від попередніх вже згадані предмети з широкими і короткими лопатями (іл. 4: 15–
17; 5: 15), що становлять окрему групу. Відмінність виробу зі Старої Рязані від 
основної маси зумовила наведене віднесення цієї знахідки до місцевих реплік, хоч 
хрестики, що відрізняються від решти, теж відомі. Так, зовнішні риси виробу з Ар-
хеологічного музею Мюнхена (іл. 5: 19), врахованого як депаспортизована знахідка 
з візантійських територій, аналогічна т. зв. рівнобічним лапчастим хрестам київ-
ської форми [Хамайко 2010, 424, рис 2: 9], нагадують скоріше старорязанську річ, 
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ніж традиційний вигляд цих предметів, та й одному з новгородських хрестиків [Му-
син 2010, 222, рис 46: 4], як зауважували дослідники, властива “латинська” форма 
[Спиргис 2017, 572, прим. 14].

Думка щодо виготовлення на Русі окремих хрестиків викликає деякі питання. 
Якщо для виробництва т. зв. місцевої репліки було використано сировину з Близь-
кого Сходу – втрачались “євлогійна” сутність предмета та його значущість як хрис-
тиянської реліквії і привезена здаля мушля ставала лише своєрідним дивовижним 
для оточення сувеніром, що навряд чи міг становити самодостатню цінність у сві-
домості пілігрима з Русі, хоч вплив непередбачуваності людського фактора в до-
ставці незнайомої речі остаточно відкидати не варто, та й саме таку версію потра-
пляння на Русь черепашки із Середземного або Егейського морів з виготовленням 
із неї під впливом вражень від паломництва на Афон і в Константинополь хрестика 
фахівці вважають чи не найбільш імовірною [Спиргис 2017, 576]. Сумнівно, що на-
справді все було саме так і обробка панцирів молюсків з Індійського океану в май-
стерні косторіза XV ст. в Солхаті чи виготовлення бурштинових виробів з довізного 
сукциніту у Пскові [Спиргис 2017, 576] стануть додатковим аргументом віддале-
ного виробництва із завезеної сировини лише після фіксації, як і у двох названих 
випадках, слідів самого ремесла. Подібна до сучасного туризму практика відвіду-
вання святих місць без поклоніння в середньовічні часи невідома, і здійснення на-
стільки далекої подорожі лише для пізнання світу (і доставки в результаті сировини 
для місцевої репліки) теж не відповідає реаліям тодішньої ідеології християн та й 
загалом життєвому укладу. Навряд чи може йтись і про властивий лжецерковникам 
сучасності фальсифікат. Згадане припущення про виготовлення бронзових насліду-
вань хрестів з перламутру передбачало виробництво не підробки, а своєрідного сим-
волу. Тому ідея щодо створення місцевої репліки не може вважатись беззаперечною.

Зрештою, населення Київської Русі добре знало доступний майже всюди річко-
вий перламутр. На противагу періоду первісного суспільства, де молюски входили 
до раціону жителів, у Середньовіччі знахідки стулок Unio в культурних шарах по-
селень поодинокі, хоч відомі їхні скупчення в будівлях, зокрема на селищі Стайки 
[Петраускас, Готун, Квітницький 2008, 27]. Подібне згадано й стосовно ранньосло-
в’янських пам’яток [Войнаровський 2014, 199], а на гетському поселенні Ханска-
Толоаке в мушлі перлівниці містилась антропоморфна фігурка [Никулицэ 1981, 
393]. Водночас виготовлення хрестиків з місцевої сировини на півдні Східної Євро-
пи не зафіксовано, хоч загалом речі з цього матеріалу в ході розкопок зустрічалися. 
Крім згаданих уже предметів особистого благочестя, прикладами є амулет у вигля-
ді голови зайця в похованні IX–X ст. на аланському могильнику періоду Середньо-
віччя поруч с. Мартан-Чу в Чечні та перламутрові “метелики” у складі комплексу 
прикрас із кочівницького поховання в кургані поблизу с. Кам’янка на Донеччині 
[Косиков 1977, 311; Мамаев, Савенко, Асхабов 1979, 136].

Притаманне західноєвропейському паломництву вшанування пілігримів мор-
ськими раковинами, а згодом – спеціальними свинцевими значками після поклонін-
ня гробниці св. Якова в Іспанії у випадку з відвіданням Єрусалима відзначалось 
пальмовою гілкою (їх зазвичай збирали між Єрихоном й Йорданом, а з XII ст. мо-
гли придбати в Єрусалимі у спеціальних крамницях для богомольців), яка символі-
зувала єрихонську пальму [Мусин 2009, 223; Шупляк 2013, 160, 161] і, власне, 
спричинила появу терміна “паломник”, тому цей шлях потрапляння морських му-
шель на землі Русі теж малоймовірний, хоч два випадки знахідок стулок таких мо-
люсків (у Звенигороді й Ізяславлі), привезених, як відзначалось у літературі, із 
Західної Європи, що цілком зрозуміло з урахуванням володінь тевтонців у Мазовії, 
відомі [Пескова 1997, 50; Мусин 1999, 95; Гупало 2011а, 32; 2011б, 408], та й здій-
снений кирилицею напис XII ст. на стіні храму в Аквітанії засвідчує перебування в 
регіоні вихідців з Русі [Гордин, Рождественская 2016]. Половинку такої мушлі із 
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Сантьяго-де-Компостела зафіксовано і в Турайді, звідки походять згаданий перла-
мутровий хрестик із властивим візантійському мистецтву циркульним оздоблен-
ням, а також тосканський свинцево-олов’яний паломницький знак з Розп’яттям Volto 
Santo (Святий Лик) [Спиргис 2017, 563, 564, 574, рис. 2]. Але використання однієї 
паломницької реліквії для імітації іншої здається не зовсім логічним, та й при від-
віданні в середні віки гробниці св. Якова, наступного за своїм значенням місця піс-
ля Єрусалима і Рима [Холл 1996, 254], прочани отримували не будь-яку, а цілком 
конкретну раковину Pecten maximus (з назвою одного з її підвидів Рecten jacobaeus – 
по-французьки coquille de Saint-Jacques – мушля св. Якова; інші її найменування – 
Pilgrim’s scallop (пілігримська мушля) або la concha del Camino (мушля Дороги) 
[Раковина 2014]), що простежено і в ході археологічних робіт [J. D. G.; Ó Riain-
Raedel 1998; Buen... 2009; Roffey 2012, 221; Briggs 2017; Strickland 2017 та ін.].

Здавалось би, знайти пояснення побутуванню групи “нетипових” хрестиків мож-
на шляхом припущення, що існувало дрібне виробництво спрощеного варіанта цих 
реліквій. Вручення митрополитом Мелетієм списку з Гетсиманської плащаниці од-
ній із паломниць у зв’язку з неготовністю на момент її від’їзду з Єрусалима замов-
леної нею іншої ікони [Гнутова 2009–2015] і отримання ігуменом Данилом часточки 
каменя Гробу Господнього, яку “уломив” ключар відповідного храму за умови не-
поширення в місті інформації про цей вчинок [Мусин 1999, 104], свідчать про прак-
тиковану духівництвом Єрусалима від поч. XII до кін. XIX ст. увагу до прибульців 
здалека. І хоч в останньому випадку, слід гадати, свою роль відіграло вручення за-
значеному ключареві “дечого малого” та доброзичливе ставлення до чернігівського 
паломника єрусалимського короля Балдуїна і такі приклади свідчать не про поспі-
хом зроблену річ, а про заміну певного замовлення іншою святинею і про вручення 
своєрідного благословення, яке не потребувало виготовлення (тим більше що ка-
мінчики зі святих місць є паломницькою реліквією навіть до сьогодення [Мусин, 
Петров 2006, 12]), напрошується думка щодо існування певного шансу отримання в 
окремих ситуаціях з огляду на особливі обставини в житті конкретних прочан зроб-
лених нашвидкуруч нетипових хрестиків за неможливості стати власником звично-
го, що пояснило б появу цих речей на Русі. Але й наведене міркування не може 
бути вичерпним.

Таким чином, залишаються недоведеними ні виготовлення своєрідних копій та-
ких паломницьких реліквій, хай навіть у вигляді певних символів, на Русі, тим біль-
ше що слідів їхнього виробництва при розкопках не зафіксовано (дослідники 
пояснюють відсутність відходів використанням і дрібних решток у набірних виро-
бах, але водночас повідомляють про наявність у нашаруваннях частин мушель зі 
слідами обробки [Kvinto 1995, 101–103], які на давньоруських землях теж невідо-
мі), ні доставка спрощеного варіанта цих речей зі Святої Землі – місця створення 
“типових” виробів. До того ж більш логічним свідченням відвідання місцевості, де 
жив і проповідував Спаситель (а саме її втіленням є пам’ятки Палестини), була б 
мальовнича черепашка одного з поширених у теплих морях Леванту черевоногих 
молюсків, значно більш екзотична, ніж схожі на річкові панцирі двостулкових ви-
дів, адже враження від незвичної для жителя Русі субтропічної природи в паломни-
ків були не меншими, ніж від долучення до священних з точки зору релігійної 
свідомості місць, що добре відображає згадане “Житіє і ходіння Данила, Руської 
землі ігумена”. В описаній ситуації слід сподіватись на з’ясування питання при по-
дальшому накопиченні археологічних матеріалів.

Досить суттєвими для визначення названої категорії знахідок є підсумки їхнього 
опрацювання природничо-науковими методами. І якщо атлітські та турецькі вироби 
і як мінімум частина кримських та західноєвропейських знахідок, безсумнівно, по-
в’язані з палестинською майстернею, то атрибуція таких матеріалів з давньоруських 
територій більш проблематична. Зокрема, автуницький хрестик, як вже зазначено, 
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виготовлений зі стулки устриці Ostrea sp., ареал поширення якої – середземноморсько-
чорноморський басейн та Антарктика, де останню можна не розглядати з огляду на 
територіальну віддаленість від шляхів і пунктів поклоніння прочан. Вищезазначене 
зумовлює подальші пошуки як аналогій виробу, так і пояснень його фіксації на 
пам’ятці в місцях православного паломництва. Те ж саме стосується й хрестика з 
Риги, який, за даними Р. Спіргіса, віднесений Е. Дрейєром також до виробів з 
устриці Ostrea, що додатково підтвердив рентгенофлуоресцентний аналіз [Спиргис 
2017, 563]. Водночас для виробу з Ходосівки використана стулка скойки річкової 
Margaritifera margaritifera, поширеної в прісноводних водоймах Півночі Європи, 
що свідчить про можливість альтернативного близькосхідному виробництва цих 
речей. Не виключено, що за наявності матеріалів стосовно подібного опрацювання 
інших знахідок частина питань щодо походження, а можливо, і місця виготовлення 
перламутрових предметів особистого благочестя були б успішно вирішені, а то й не 
виникали б. На жаль, у доступних джерелах таких даних виявити не вдалось.

Окрему проблему становить питання щодо шляхів потрапляння описаних хрес-
тиків з перламутру до культурних нашарувань давньоруських селищ.

Безсумнівне паломницьке походження більшості з описаних перламутрових ре-
чей з території Давньої Русі приводить до думки стосовно можливого відвідання 
Святої Землі мешканцями сільських поселень. При гаданій на перший погляд не-
реальності здійснення вказаної подорожі варто звернути увагу на те, що в умовах 
досить розвиненої торгівлі у Візантії й на Русі християнськими реліквіями (під-
твердженням чого дослідники вважають згадку в тексті новгородської берестяної 
грамоти кін. XI – сер. XII ст. “честьного древа” вартістю “полупяты гривны” [Кор-
зухина, Пескова 2003, 6]) факти реалізації зазначених виробів поза межами назва-
них паломницьких центрів відсутні навіть у новий та новітній час і навряд чи це 
практикувалось раніше. Теоретична можливість зміни власників цих реліквій шля-
хом дарування, своєрідного благословення тощо проблематична, оскільки і до на-
ших днів збереглась, хай і рішуче засуджена церквою, деяка упередженість стосовно 
використання натільного хреста іншої особи: вважається, що одягти на себе чужий 
хрест – змінити на гірше свою долю, приректи себе решту життя буквально “нести 
чужий хрест”, хоч факти передачі паломницьких реліквій у спадок, їхнє накопичен-
ня в помешканнях відомі [Гнутова 2009–2015; Мусин 2010, 271 та ін.]. Ще один ар-
гумент на користь думки про можливу подорож до Святої Землі когось із місцевих 
жителів (і не суттєво, трапилось це в період, що відповідає датуванню знахідки, чи 
відбулось до археологізації предмета) полягає у практикуванні паломництва не 
лише представниками духівництва. Зазначалося, що аналіз планіграфії і хронології 
перламутрових речей у Пскові показав, що пілігримами були представники замож-
них прошарків посадського населення [Колпакова 2007, 12], та й загалом, на думку 
фахівців, паломники між Руссю та Східним Середземномор’ям у XII – 1-й пол. 
XIII ст. курсували досить активно [Коваль 2005, 223], і здійснити це можна було як 
через територію Русі, так і через німецькі торгові міста, що підтверджує вже згада-
на знахідка тосканської пілігримської реліквії в Турайді [Спиргис 2017, 563, 572, 
рис. 2]. Ще один відзначений дослідниками шлях – по країнах Скандинавії, а потім 
навколо Європи і через Гібралтарську протоку [Колпакова 2005, 146; Щепанський 
2013] – у нашому випадку не розглядається, оскільки його практикували жителі 
північних територій. Тому при всій фантастичності такого припущення можливість 
відвідання центрів паломництва жителем середньовічного селища Півдня Русі теж 
виключати не слід.

Пов’язані з християнським Сходом предмети особистого благочестя в контексті 
їхнього можливого виготовлення на Русі привертають увагу до одного виробу з дав-
ньоруського селища Ліскового. Йдеться про уламок хрестика, вирізаного з виготов-
леного у XII–XIII ст. на Близькому чи Середньому Сході напівфаянсового блюда 
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або чаші з ультрамариновою прозорою глазур’ю з двох боків. Вслід за висловленою 
В. Ю. Ковалем думкою стосовно можливого проникнення такого посуду на Русь не 
лише в результаті торгових операцій, а й завдяки паломникам автор публікації зна-
хідки припускає можливість переміщення цієї посудини внаслідок паломницької 
поїздки у Святу Землю та акцентує на цінності навіть шматка імпортної кераміки, 
яка й зумовила виготовлення з останньої предмета благочестя [Веремейчик 2010, 
349]. Здається, ця цінність могла полягати не в палестинському походженні посу-
дини. Хрестики, вирізані з уламків горщиків, хай і нечисленні, відомі на землях 
Півдня Русі, така знахідка виявлена при вивченні ґрунтового могильника XII – 
1-ї пол. XIII ст. на території Звенигородського князівства. Згадувались і спеціально 
виліплені з глини та обпалені такі вироби, причому на поверхню окремих із них як 
до випалу, так і після нанесене ще й зображення хрестів [Гупало 2011а, 25, рис. 4; 
2011б, 403, 404, рис. 4]. А при розкопках Володимира, характерною рисою якого до-
слідники вважають незвичну, яку можна зіставити лише з Києвом і Княжою Горою, 
насиченість культовими предметами християн, не лише зібрано цілу серію терако-
тових хрестиків, які імітували кам’яні, а й розкопано майстерню, де, ймовірно, від-
бувалось їхнє виготовлення [Жарнов 2003, 54, 55, 57, рис. 6: 9–12]. Виліплені з 
глини натільні хрести відомі й у числі творів українських гончарів XVII–XIX ст. 
[Колупаєва 2012; Векленко В., Векленко А., Романков 2013, 169, 170, рис. 5; Діден-
ко 2013–2014], а також серед витворів сучасних художників і сувенірної продукції. 
Відтак причину вирізання натільного хрестика з фрагмента східної посудини логіч-
ніше вбачати в незвичному вигляді самого матеріалу, ніж у переданій чи не переда-
ній майстру інформації щодо його першоджерела. Водночас згадка придбаного на 
єрусалимському торгу ігуменом Данилом “кандила стеклянного”, поставленого при 
сходженні Святого Вогню на Гроб Господній, у той час як “фряжские кандила 
повешены суть горе”, і вжиті в новгородській берестяній грамоті № 660 50-х років 
XII – 10-х років XIII ст. слова “судок тимьяна”, де “тимьян” – калька з грецького 
“фіміам”, у чому дослідники вбачають блюдо з ладаном [Мусин 1999, 97, 104], до-
зволяють висловити припущення, що описане вшанування уламка довізної посуди-
ни могло викликати її можливе використання при богослужінні, хоч, зрозуміло, 
ступінь гіпотетичності такої думки надто високий.

Питання стосовно предметів особистого благочестя християн Давньої Русі має 
ще один аспект. Донедавна вважали, що наявні на низці пунктів хрестики з каменю 
походили з Корсуня (Херсонеса), завдяки чому за ними закріпилась назва “корсун-
чики”, і що на Русі названі вироби поширилися з X ст. [Древняя... 1997, 173, 349, 
табл. 103: 1, 2]. Зроблені останнім часом висновки, що хронологія предметів не об-
межена X ст. і їх не довозили з Корсуня, а виготовляли на спеціалізованих селищах 
Овруцького кряжа [Павленко 2008, 249, 250, рис. 4], породили іншу крайність: весь 
масив подібних знахідок почали ув’язувати з овруцькою пірофілітовою індустрією. 
Та аналіз таких хрестиків з Риги Cередньовічної доби дозволив встановити, що 
вони виготовлені з природного асфальту, найзнаменитіше на той час родовище 
якого містилось на Мертвому морі. Це, у свою чергу, дозволило дослідникам ви-
словити припущення про паломницьке походження цих знахідок і, знову ж таки, 
про імітування престижних прочанських реліквій у майстернях Овруцького кряжа 
[Спиргис 2017, 577]. Вищезазначене зумовлює необхідність ідентифікації й описа-
них артефактів також лише після їхнього вивчення із застосуванням природничо-
наукових методів.

Розгляд зафіксованих на південноруських пам’ятках довізних предметів особис-
того благочестя християн дозволяє констатувати, що серед них достеменно близь-
косхідне або середньосхідне походження мала посудина, з якої вирізано хрестик з 
Ліскового. Вироби з перламутру, найімовірніше, палестинські, та остаточні вис-
новки про місце виготовлення цих речей будуть коректними лише після їхнього 



І. А. Готун

124                                                                                                      Східний світ, 2017, № 1–2

опрацювання фахівцями в галузі природничих наук. До того ж стосовно хрестиків 
як мінімум нетипових обрисів навіть за наявності даних про середземноморсько-
чорноморське походження використаної для них сировини залишається варіант 
ідентифікації з продукцією балканських різьбярів. Водночас для віднесення таких 
предметів до числа витворів місцевих майстрів даних недостатньо. Дещо інша кар-
тина спостерігається стосовно кам’яних хрестиків: повсюдна відмова від думки 
щодо їхнього корсунського походження на користь витворів каменотесів Овруцько-
го кряжа не завжди виправдана з огляду на можливу належність до числа близькос-
хідних виробів. Та все ж усі охарактеризовані предмети є переконливим аргументом 
на користь наведеного висновку щодо високого рівня розвитку середньовічних 
селищних структур та різнобічного духовного життя їхніх мешканців, а також де-
монструють, що інформаційний потенціал середньовічних селищ ще не вичерпа-
ний. А наявність на сільських поселеннях інших паломницьких реліквій, чому 
заплановано присвятити наступну публікацію, досить відчутно розширює джерель-
ну базу із зазначеної проблематики.

1 Маючи нагоду, автор висловлює щиру вдячність В. В. Булгакову, О. В. Джанову, В. І. Ба-
ранову за надані консультації щодо наявності неопублікованих знахідок зазначеної катего-
рії із Судака.

2 Публікація, з якої запозичено ілюстрацію, масштабу не містить, але розміри виробу 
стають зрозумілими завдяки його розміщенню в стулці річкової мушлі.

3 Відповідно до використаних джерел, у яких частина предметів не масштабована, зо-
браження 2 на іл. 4 та більшість зображень на іл. 5 передані без відображення реальних 
розмірів, але, де це можливо, різниця у взаємовідношенні пропорцій речей збережена.

4 Користуючись нагодою, хотілось би висловити сердечну вдячність шановному Віталіє-
ві Вячеславовичу за опрацювання знахідки та надання висновків, що суттєво допомагають 
встановленню історичного контексту її побутування.

ІЛЮСТРАЦІЇ

Іл. 1. Фото лицьового і зворотного боку та прорисовка загального вигляду й профілю
перламутрових хрестиків з Автуничів (1) та Ходосівки-Рославського (2)

Іл. 2. Великотирновський хрестик з річкової мушлі за Л. Квінто
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Іл. 3. Новгородський перламутровий хрестик з Держкаталогу РФ

Іл. 4. Перламутрові хрестики звичної (1–7, 10, 11), дещо видозміненої (8, 9)
і розвиненої форми (12–14), із широкими й короткими променями (15–17)

та індивідуальних обрисів (18, 19) зі Смоленська (1, 7), Новгорода (2, 18, 19),
Ізяславля (13) і монастиря Алахан XII–XIII ст. в Малій Азії (14) за О. Є. Мусіним,

Райковецького городища (3) за В. К. Гончаровим, Пскова за Ю. В. Колпаковою
і О. Є. Мусіним (4), Г. П. Грозділовим і Ю. В. Колпаковою (11) та Р. Спіргісом (15, 17),
Судака (5, 9, 10) за В. В. Майком, Звенигорода (6) за І. П. Русановою, Б. О. Тимощуком

і О. Є. Мусіним, Херсонеса (8) за Л. О. Голофаст і С. Г. Рижовим, Новгорода (12)
за О. Є. Мусіним і Р. Спіргісом та Цесіса (16) за Р. Спіргісом
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Іл. 5. Середньовічні об’ємні та пласкі традиційні (1–6), дещо видозмінені (7–10, 12, 14, 16), 
розвинені (11, 13), нехарактерних обрисів (17–19) і з широкими

й короткими раменами (15) хрестики із замку Атліт за О. Є. Мусіним (1, 3, 9)
та О. Є. Мусіним і Р. Спіргісом (7, 10), колекцій Археологічних музеїв

у Мюнхені (2, 13, 14, 16, 19) й Ізмірі (4) за О. А. Мусіним, Риги (6), Турайди (8),
Цесіса (15) та Лейпалінгіса (18) за Р. Спіргісом, фортеці Аланія в Туреччині (11)

за О. Є. Мусіним, Старої Рязані (17) за Л. А. Бєляєвим і О. Є. Мусіним, приватної
колекції (5) та Музею мистецтва Метрополітен (12) в Нью-Йорку, XVIII ст.

з виставки у Меморіальному будинку-музеї ім. Д. І. Яворницького в Дніпрі (20)
за П. Дінецем та початку XX ст. з Музею антропології

й етнографії ім. Петра Великого РАН (21) за Д. С. Єрмоліним і сучасні
паломницькі сувеніри з Єрусалима (22, 23) за Р. Спіргісом
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Образ та слОвО: дО питання фОрмування
сюжету “бхавачакра”

в традиції буддійськОгО живОпису

Сюжети про створення зображень Будди Шак’ямуні присутні в багатьох творах 
як канонічних, перекладених на мови тих народів, на землі яких поширювався 

буддизм, так і у власній писемній традиції. Йдеться про ранні твори махаяни, зо-
крема Дів’яавадану, що її окремі дослідники датують між 200–350 рр. н. е. Інші 
вчені вважають, що сама збірка оповідань, написана, скоріше за все, кількома авто-
рами в різний час, місце створення і датування яких невідомі, чиї адресати і функ-
ціональне призначення невідомі, так само як її складові тексти – авадани та 
зображення, що створені на їхній основі. Причому в текстах йдеться про живописні 
образи Вчителя та їхні відтворення в контексті “Колеса буття”, чи “Бхавачакри” 
(скр.), чи “Срідпей кхорло” (тиб.). Перше з відомих зображень цього колеса в індій-
ській традиції датоване V ст. і відтворене на стінному розписі в одній з печер комп-
лексу Аджанти [№ 70413, 5 ст.]. Шлях до Тибету виявився довгим. У тибетському 
Каноні збірка Дів’яавадана відсутня, а двадцять одна з тридцяти восьми оповідей з 
неї, що були перекладені з санскриту, введені до Канону в розділ Віная, де присутні 
як окремі твори, відтворюють традицію школи сарвастівада і містять приписи щодо 
необхідності створення зображень Вчителя. Їхній переклад був здійснений напри-
кінці VIII–IX ст. Ці обставини з’ясовані сучасними буддійськими богословами 
[Sopa Geshe 1984; Khantipalo Bhikkhu 1995]. У VIII сторіччі зображення “Колеса 
буття” з’явилося в Тибеті завдяки бханде Єшею, який, як вважається, доставив зо-
браження “Бхавачакри” до країни, і саме його було використано при будівництві 
першого тибетського буддійського монастиря Сам’є [Tibetan Buddhism 2013]. Най-
давніші тибетські танки “Бхавачакри”, зображення яких стали доступними авторові, 
датуються пізнім XVIII ст. [№ 591. Wheel of Life; № 69447. Wheel of Life]. Щодо 
текстів і зображень, то сучасні тибетські монахи, як і в попередні століття, викорис-
товують цей образ з метою розкриття змісту центрального вчення Будди про чотири 
благородні істини: у світі існує страждання; є причини – бажання; існує припинен-
ня страждання – нірвана; існує шлях, що веде до припинення страждання, – вось-
меричний шлях [Tibetan Buddhism 2013]. 

Традиційно зображення “Бхавачакри”, виконане в монументальному мистецтві, 
зустрічає вірянина при вході до храму, що обумовлено приписами текстів Вінаї 
[Sopa Geshe 1984, 125]. Окремі зображення “Колеса буття” на танках присутні в 
храмах, монастирях, каплицях тощо на велетенській території, від Індії до Гімалаїв, 
від Тибету до Монголії і Калмикії, а також Китаю, Кореї, Японії. У тибетську пи-
семну спадщину уявлення про зображення “Бхавачакри” входило, окрім канонічних 
творів, ще й через літературну традицію найближчих сусідів – тибетців. Йдеться 
про Непал [Paubha] та Кашмір [Kshemendra 1959]. Так, кашмірський майстер слова 
на ім’я Кшемендра (990–1066) написав твір “Бодхисаттва-аваданакалпалата” (скр. 
Bodhisattvāvadānakalpalatā, чи тиб. dPag bsam ‘khri-shing). Ця збірка складалася зі 
108 оповідань про героїчні вчинки бодхісаттви, окремі сюжети яких, зокрема істо-
рія про дівчину на ім’я Мукталака, пов’язуються зі створенням образу Вчителя і 
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“Колеса Бхавачакри”. Збірка дістала поширення в усіх школах тибетського буддиз-
му [Гой-лоцава 2001, 270, 290, 411], починаючи з XIII ст., а також відтворювалася і 
відтворюється в тибетському образотворчому мистецтві [A group of eight thang-
kas… 2016]. Всі твори, що згадані вище, об’єднує, окрім композиції, створення зо-
браження Вчителя в контексті композиції “Бхавачакри” з розміщенням поясню-
вального тексту.

Цілком імовірно, що писемна традиція в історії тибетського образотворчого мис-
тецтва є домінантною складовою уявлень про існування прижиттєвих живописних 
зображень Будди Шак’ямуні. Зафіксовано це, окрім канонічних творів, зокрема, в 
джатаках, у намтхарах, які відтворюють Житія Будди, в історичних хроніках чи у 
творах, що присвячені історії походження зображень. Вважається, що живописні 
образи передують скульптурному зображенню [Dagyab 1977; Терентьев 2007]. 
Власне кажучи, це підтверджується згаданими приписами з Вінаї, аваданами, джа-
таками, творами тибетської літератури. Тому далі в тексті йдеться про тибетський 
сакральний живопис, і зокрема появу образу Будди Шак’ямуні в контексті створен-
ня “Бхавачакри”, однієї з давніх буддійських композицій, що втілена в живописі та 
маркована чіткою структурою і чиї інші складові можуть втілюватися довільно. Зо-
браження “Бхавачакри” містять підписи, що пояснюють причини виникнення лан-
цюга, який утримує істот у сансарі – світі страждань, і як його розірвати. 

Створення прижиттєвих живописних зображень Будди Шак’ямуні пов’язується 
зі світлоносною природою Вчителя, що спровокувала виникнення його образів у 
світі людей. Про це йдеться у двох сюжетах Житія, або “Намтхара Будди Шак’я-
муні”: “Історія міста Дадог” і “Навернення Мутігчен” [Таранатха, 54, 84а2–86б7; 
Таранатха, 75, 113б6–115а4; Огнева 1989, 129–151], що беруть початок у широкові-
домих сюжетах про створення зображень Вчителя за часів царів Бімбісари та Утрая-
ни (Уддраяни; Рудраяни та Удаяни в Дів’яавадані) і доньки сингальського царя на 
ім’я Малліка (Мукталака у Кшемендри). Автор “Житія Будди Шак’ямуні” – Тара-
натха Кунган’їнбо (1575–1624), видатний тибетський історик, знавець і автор творів, 
що присвячені сакральному образотворчому мистецтву, останній значний представ-
ник школи джонанг, брав активну участь у художньому спорядженні її головного 
монастиря – Тактанпхунцоклінг (тиб. rtag-brtan-phun-tsogs-gling). Згідно із сучас-
ним тибетським вченим Л. Ш. Даг’ябом, який у своєму дослідженні посилається на 
згадані сюжети і переповідає їхній зміст, ці образи в тибетській художній традиції 
відомі як Чулонма та Осеченма [Dagyab 1977, 21]. І хоча історії про їхнє виникнен-
ня збереглися і беруть початок у відомих канонічних і літературних творах, проте, 
на жаль, іконографічне втілення цих образів так і не відоме. 

В “Історії міста Дадог” [Таранатха, 54, 84а2–86б7] розповідається таке. Кажуть, 
що два царі, один з яких сповідував буддизм, а інший нічого не чув про вчення, 
хоча й жили на великій відстані один від одного, але завдяки купцям почали спіл-
куватися та обмінюватися на знак великої дружби дарами. Цар Уттараяна подару-
вав другу-цареві безцінні воїнські обладунки. У відповідь даром царя Сукченн’їнбо, 
або Бімбісари, стало зображення Будди, створене майстрами з його особистого 
дозволу. Проте Вчитель зауважив художникам: “Нижче мого зображення слід на-
малювати дванадцять ланок взаємообумовленого існування, що у сполученнях обу-
мовлюють усі явища, а ще нижче написати молитву”.

Художники приготувалися малювати Вчителя, але коли вони глянули на Пробу-
дженого, то від хвилювання, що їх переповнювало, і сяйва, яке лилося від нього, 
були неспроможні відтворити його образ. Тоді Будда розмістився на березі біля во-
дойми, і художники намалювали образ із його відображення на поверхні води. Тому 
цей образ на танці і став відомий як “Чулонма” (тиб. chu-longs-ma), або “Посталий 
з води”. Нижче постаті Будди майстри розмістили згідно з його наказом малюнок 
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“Бхавачакри”, чи “Колеса сансари”, або “Колеса буття”, – символічне втілення два-
надцятичленної формули взаємообумовленого існування, а ще нижче написали 
звернення до вірян вести доброчесний спосіб життя. 

Наступний образ – Осеченма. Це не тільки переклад імені богині Марічі тибет-
ською мовою. Згідно з Л. Ш. Даг’ябом, під такою назвою відомий ще один прижит-
тєвий живописний образ Вчителя. В історії “Навернення Мутігчен” [Таранатха, 75, 
113б6–115а4] представлений такий сюжет. Кажуть, що зображення з’явилося в той 
час, коли Просвітлений проповідував у місті Серк’я (Капіла). У жінки, чий чоловік 
походив з роду шак’їв, була служниця на ім’я Рохіта. Одного разу, замість того аби 
бути присутньою на проповіді Будди, їй довелося за наказом господарів відносити 
перлове намисто, чи мутігтішін, а тому вона засмутилася. По дорозі на Рохіту напа-
ла корова, служниця загинула і відродилась на острові Сингал (Шрі-Ланка) цар-
ською донькою на ім’я Мутігчен, чи Малліка, або “Власниця перлового намиста”. 

Трапилось так, що Малліка почула, як купці, які прибули до Сингалу з Н’янньода 
(Шравасті), вранці зверталися з молитвами до Будди Шак’ямуні. Тому в Рохіти, а 
нині принцеси Малліки, внаслідок її минулих доброчинних діянь відновилася віра. 
Вона написала листа Вчителю з проханням надіслати його образ. Будда отримав 
послання і зібрав художників, які мали створити його зображення. Проте сяйво, що 
лилося від Просвітленого, стало їм на заваді. Тоді Будда розмістився таким чином, 
що промені від нього засяяли на тканині, і художники створили танку з образом, ві-
домим тепер як “Осеченма” (тиб. ‘od-zer-сan-ma), або “Променистий”. Під зобра-
женням Вчитель наказав написати обітницю Трьох Прихистків (Будда, Вчення, 
Громада), п’ять обітниць вірянина, дванадцятичленну формулу взаємообумовлено-
го існування, восьмичленний шлях удосконалення, а над зображенням відтворити 
восьмирядковий вірш Будди. Цей образ бере початок у сюжеті, представленому в 
історії Мукталата-авадана Кшемендри, за яким Малліка, у Кшемендри Мукталака, 
сягає стану входження до потоку вчення, а зображення Вчителя стає відомим як 
“Променистий Відлюдник” – Расмімуні [Ksemendra 1959; Paubha or Thanka…]. І цей 
образ Вчителя вважається ще одним прижиттєвим його портретом. Щодо іконогра-
фічних особливостей (асана, мудра, прикраси, одяг), то будь-які подробиці чи вка-
зівки на них відсутні. 

Таким чином, у тибетській літературній традиції XVII ст. поява одного живопис-
ного зображення Будди Шак’ямуні належить до часів, умовно кажучи, встановлен-
ня дипломатичних стосунків між царями Сукченн’їнбо (Бімбісара), правителем 
держави Магадха зі столицею Г’ялпокеб (Раджагріха), та Утраяною, царем країни 
Дадок (Равена), сучасниками Вчителя і його донаторами. Створення іншого образу 
хоча й здійснене за часів Вчителя, але для нового покоління вірян і в іншій країні – 
Сингалі. Живописна композиція зображення Будди Шак’ямуні зазначених образів 
припускала створення в середньому регістрі центрального образу Вчителя, а також 
включення письмових текстів у верхній і нижній регістри живописного полотна 
танки. Причому у верхній частині над зображенням, згідно з Таранатхою, можуть 
розміщуватися рядки з Пратімокшасутри, а внизу під зображенням – текст про 
пратіт’ясамутпаду, або дванадцятичленну формулу взаємозалежного виникнення, 
інші тексти [Таранатха, 54, 84б5–8; Таранатха, 75, 114б1], що характерно і для ін-
ших згаданих письмових джерел. Але при цьому Таранатха звертає увагу на спад-
коємність образів, вказуючи, що тексти на танці для Малліки такі ж, як і на танці 
для царя Утраяни [Таранатха, 75, 114б1–2], і композиційно це виглядає так: вгорі – 
вірші з Пратімокшасутри, посередині – зображення Вчителя, внизу вірші про пра-
тіт’ясамутпаду.

Якщо звернутися до сюжету “Бхавачакра”, або “Колесо санcари”, що в живописі 
відтворює одну з найпопулярніших моделей буддійської картини світу, то можна 
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помітити деякі аналогії між письмовим текстом і його зоровим втіленням. У Музеї 
мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків зберігається танка, або ікона (482 ЖВ, 
іл. 1), сюжет якої “Бхавачакра” був встановлений Юрієм Реріхом під час огляду зі-
брання в 1959 році. У подобі чудовиська, яке стискує пащею і пазурами “Колесо 
буття”, представлено “Вічний час”, якому все підпорядковане, або “Вічний тягар 
пристрастей”, що постійно породжує одне за одним нові бажання – образне втілен-
ня причин і обумовлених ними народжень істот, які мігрують уділами у світі при-
страстей, що підпорядкований кармі. За текстами походження Страшної істоти не 
з’ясовано; вважається, що то є власна тибетська розробка зображення. Так само не-
зрозуміло, чому цей персонаж називається Яма. Згідно з буддійською космологією 
відомі: Яма – судія в уділі Нарака; Яма – володар третіх небес – Ямалока, що відо-
мий також під назвою “вільний від боротьби”. Правитель Шостих Небес (Небеса 
Паранірмітавасавартін) – Мара володіє великими надприродними здібностями. І не-
можливо вирватися з кругообігу обумовленого існування (сансари), не подолавши 
перешкод Мари. Єдиний, кому вдалося це зробити, – великий Вчитель – Шак’ямуні. 
Тому можна припусти, що Чудовисько, яке затиснуло пазурами та іклами світ бут-
тя, є тибетською розробкою іконографічного відтворення Мари.

Танка структурно складається з трьох частин. Вгорі, ліворуч від центру, за ме-
жами бхавачакри зображено обрамленого хмарами Будду Шак’ямуні, який стоїть на 
лотосовому постаменті та обома руками здійснює жест покровительства, захисту, 
або абхаямудри. Під ним, на хмарі, підпис – “Бурханъ Шіджі Муні”1. Над Вчите-
лем – рисунок місяця, як символ звільнення. Окрім фігури Шак’ямуні, у верхньому 
регістрі танки, але праворуч від центру містяться на хмарах чакра, символ першої 
проповіді, під нею – червона пластина в зеленій рамці з тибетським текстом, нижче 
якої написано – “избавленіе”. На червоній пластині відтворена строфа з чотирьох 
семи складників тибетською мовою: brtsam [замість brm]-par-bya zhing dbyung [за-
мість dbyang]-bar [замість phar]-bya // sangs-rgyas bstan-la ’jug [замість bjug]-par- bya 
[замість bye] // ’dam-bu’i khyim-la glang-chen bzhin // ’chi-bdag sde-ni gzhom-par-
bya //, що можна перекласти так: “[Той, хто] зібрав [це] і породив [те], // Ввійшов до 
вчення Будди. // Як слон могутній хижу бамбукову, // Війська Владики смерті зни-
щить//”, що є неповною цитатою [наступні чотири семи складники тибетською мо-
вою див.: Sopa Geshe 1984, 131]2. Повністю цей текст відтворено на тибетській пар-
ма XX ст. із зображенням “Бхавачакри” [№ 100630] та на танці, що походить, як 
вказано її видавцями, з Монголії [Buddhism in Russia 2011, 99]. 

Зображення Будди Шак’ямуні на тлі синього простору небес і під місяцем від-
творює можливість виходу просвітленої істоти за межі сансари, досягнення стану 
звільнення і нейтральну карму. Як один з елементів загальної композиції “Бхавача-
кри” образ Вчителя може вводитися до структури танки, може опускатися, може 
замінюватися на знакові елементи, що за значенням наближаються до зображення 
Вчителя.

У середньому регістрі міститься зображення Мари, який визначений як Ман-
гус – чудовисько іклами та пазурами стискує Бхавачакру. Колесо складають чотири 
концентрованих кола. У зовнішньому колі арабські цифри від одного до дванадцяти 
(зліва направо, зверху вниз) визначають послідовність дванадцяти ланок взаємообу-
мовленого існування (тиб. rten-brel, санскр. pratītya-samutpāda). Вони представлені 
сюжетними зображеннями, що не регламентуються і можуть варіюватися. Кожне з 
них відтворює жанрову картинку, призначення якої – в доступній формі передати 
зміст ланки, чи нідани (скр.), що означає причину, або джерело, яке породжує наступ-
ну ланку. Дванадцять ланок обумовленого існування мають часовий вимір. Минуле 
(проміжок між смертю і новим народженням): 1. поводир веде стару сліпу (авід’я – 
невідання, затьмарення, незнання, невігластво); 2. ремісник ліпить цеглини-сирець 
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для будівлі, що зводиться поруч (самскара – минулі кармічні дії і нові, що відбу-
ваються). Теперішнє: 3. мавпа скаче на дереві з гілки на гілку (віджняна – свідомість, 
пробудження свідомості); 4. стерновий керує човном з пасажирами (нама-рупа – 
формування образного і чуттєвого); 5. людина стоїть за огорожею поруч із будин-
ком із зачиненими вікнами (шад-аятана – залежно від карми формуються чуття: 
контактне – дотикове, смакове; дистантне – зорове, слухове, нюхове); 6. коханці в 
обіймах (спарша – дотик, контакт, причина виникнення); 7. людина зі стрілою в оці 
(вєдана – відчуття, переживання, свідоме переживання приємного, неприємного, 
нейтрального); 8. людина із глеком і пролитим вином (трішна – жадання, спрага, 
бажання, формування сексуального); 9. людина зриває плоди з дерева (упадана – 
цілеспрямована дія, привласнення, прихильність); 10. власна домівка, взуття, по-
стіль (бхава – становлення існування, факт існування і його форма). Майбутнє: 
11. зображено породіллю і повитуху та народження дитини (джаті – народження, 
можливість переродження, нового втілення); 12. засмучені родичі і чернець біля до-
мовини, де лежить сповите тіло небіжчика (джара-марана – старість і смерть, але 
вже з накопиченими діяннями, що обумовлюють нове буття, яке веде до народжен-
ня, старості і смерті). Ці дванадцять ланок формують одну ланку з іншої, створюю-
чи замкнений ланцюг взаємозалежного існування. Мета вчення – припинити неві-
дання, і при такому розкладі колесо розвертається у зворотному напрямку. 

Зображення Мари, який стискає бхавачакру, відтворено на синьому і зеленому 
тлі: на синьому тлі написано “Небо”, на зеленому – “Земля”. Біля правої стопи 
Мари підпис – “Мангусъ”. Згідно із сучасними дослідженнями, композиції Бхава-
чакри містять підписи, які поясняють і створення ланцюга, що утримує істот у сан-
сарі – світі страждань, і як його розірвати, що фактично відповідає описам у всіх 
текстах, згаданих вище. На танці зовнішнє коло з дванадцятьма ланками – жанро-
вими сценками, що символізують пратітьясамутпаду, або взаємообумовлене існу-
вання, – охоплює наступне коло, що розподілене на шість секторів. Сюжети кар-
тинок, розміщених у цих секторах, відтворюють буденне життя світів – уділів 
матеріального існування, або сансару. Зображені сцени символізують шість форм 
існування істот залежно від доброї чи недоброї карми: боги, напівбоги, або асури, 
люди – три добрих народження; духи-прета, тварини, істоти пекла – нараки – це 
три недобрих народження. 1. У центрі Світу богів, у палаці, перебуває Індра, його 
володар. Народжені у Світі богів насолоджуються своїм перебуванням там: їм під-
носять запашну воду і квіти, їхній слух і зір тішаться музикою і танцями, здій-
снюються обмивання. 2. У Світі асурів войовничим мешканцям протистоять воїни 
богів. 3. У Світі людей представлені їхні буденні заняття: на подвір’ї – будівлі, во-
дойма, чоловік оре, одна жінка займається доїнням, інша бавиться з дитиною, соба-
ка стереже худобу. 4. Нижче барвистого Cвіту людей – Світ голодних духів-претів, 
яких зображено з великим черевом і тоненьким горлом, тому вони ніяк не можуть 
насититись. 5. У Світі тварин водойми населені водними істотами, і серед них сло-
ни, коні, дракони, а на землі перебувають хижаки та ратичні тварини. 6. У центрі 
уділу Нарака-пекла представлений Яма – судія, повелитель смерті. У руках у нього 
дзеркало карми, перед ним два демони і прибулий новий мешканець Нараки. За 
дзеркалом карми Яма встановлює долю кожної істоти після суду, і, відповідно, не-
щасних відправляють до різних відділків пекла: гарячих, холодних, різальних, ко-
лючих та інших. І лише народження людиною дає унікальну можливість розірвати 
дванадцятичленний ланцюг і стати “санг’є” (тиб. sangs-rgyas, санскр. buddha) – 
просвітленим. 

Шість світів на тибетських зображеннях з’являються, як вважається, внаслідок 
реформ Цонкапи Лопсандакпи (1357–1419). За текстами з Вінаї, їх має бути п’ять 
(відомі зображення з поділом на чотири світи [Watt 2017]). Цонкапа вводить додат-
ково Світ асурів, чи ревнивих богів. На танці шість уділів оточують коло, розподі-
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лене на чорне і біле поля. У білому полі зображено фігурки вірянки – вона вітає 
ченця – і прочанина, який, ідучи за ченцем, обертає колесо з молитвами. У чорному 
полі представлено тих, чия карма обтяжена недобрими діями, тому вони падають 
униз, пов’язані разом однією мотузкою, яку тягне за собою демон. Все разом є сим-
волічним втіленням доброго і недоброго діянь, що накопичуються в процесі існу-
вання кожної істоти, в будь-якому із шести станів, внаслідок карми. Проте в 
сучасній тибетській богословській літературі присутнє й інше тлумачення з поси-
ланням на текст Віная-сутри Гунапрабхі, одного з найважливіших у Вінаї сарвас-
тивадінів, де говориться, що розподіл на два різнокольорових поля відповідає 
відображенню перебування в Бардо – проміжному стані перед новим втіленням 
[Sopa Geshe 1984, 125].

У самому центрі відтворено зображення трьох тварин: птаха, свині, змії, що вті-
люють пристрасть (хіть) – птах, невідання – свиня, гнів – змія, три затьмарення – 
клеші, чи три афективних стани свідомості, які є причинами постійного кругообігу 
істот у світах сансари. Ця вісь колеса – ознака страждань живої істоти, не зовніш-
ня, а внутрішня. Мета вчення – розірвати дванадцятичленний ланцюг, пробудити 
розум, позбавитися від трьох затьмарень, що як полуда на очах, і сягнути звільнен-
ня, стати просвітленим та вийти за межі сансари, як це зробив Просвітлений. Проте 
на цій танці спостерігається певний відступ як від канонічної традиції Вінаї, за 
якою мав бути зображений голуб, так від власне тибетської, бо слід зображати пів-
ня. Якого птаха зображено – питання залишається відкритим.

У нижньому регістрі танки, праворуч від центру, по діагоналі від образу Будди 
Шак’ямуні у верхньому регістрі, міститься зображення відлюдника в печері. Перед 
ним – жертовний столик з патрою, або чашею для збору милостині. Нижче напис – 
“даянчі”, чи споглядач. Ще нижче – води світового океану. 

У період, що передує антропоморфним зображенням Будди, як ознаку його при-
сутності могли зображати “Дхармачакру”, чи восьмиосьовне колесо вчення, “Пус-
тий трон”, “Древо Бодхі”, під яким Будда став Просвітленим; “Оберемок трави 
куша”, на якому Будда сидів під час споглядання, “Лотос” – як символ чистоти і му-
дрості, “Парасолю” – ознаку царського статусу, “Стопи Вчителя”, інші знакові зо-
браження. Виникнення антропоморфного скульптурного, умовно кажучи, історич-
ного портрета Будди Шак’ямуні датується першими сторіччями н. е., а поява мета-
левих зображень ще пізнішим періодом – II–III ст. н. е. [Ганевская 2004, 13, 15].

Щодо перших двох живописних образів Вчителя, то, як вже зазначалося на по-
чатку, їхня іконографія не описана, а поява не датована. На танці з Музею Ханенків 
Будда в одязі ченця зображений як провідник, який вказує шлях живим істотам, за-
хищаючи їх і даруючи спасіння. Він представлений як володар світу, двома руками 
здійснюючи жест покровительства, захисту, або абхаямудри, але при цьому зберігає 
чернечий одяг і на ньому відсутні прикраси і корона. Зображено також і восьмио-
сьове колесо вчення – чакру, як ознаку першої проповіді, коли Вчитель повернув 
колесо Закону і тому став чакравартином, тобто тим, хто повернув чакру, з наведе-
ними золотом рядками тексту на червоному тлі.

При зіставленні вищенаведених текстів (“Історія міста Дадог” та “Навернення 
Мутігчен”) і музейної танки із сюжетом “Бхавачакра” увагу привертає їхня суміс-
ність. Сам Будда рекомендує художникам нижче свого зображення написати вірші, 
що поясняють суть вчення, в тому числі й суть дванадцятичленної формули взаємо-
залежного виникнення. Композиція танки “Бхавачакра” враховує побажання Вчи-
теля, але замість письмового тексту формули взаємозалежного виникнення розгор-
тається його зорове втілення. 

Нижче образу Вчителя по колу розміщуються малюнки жанрових сценок, сю-
жети яких символізують причини й наслідки кругообігу живих істот у світах сан-
сари, вказуючи разом з тим і вихід за її межі. Відтворення восьмиосьового колеса 
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на танці є знаком вчення, першої проповіді, до якої входила формула Трьох При-
хистків (Будда, Дхарма, Сангха), п’ять обітниць вірянина і восьмичленний шлях 
до удосконалення. Таким чином, танка “Бхавачакра” із зображенням Вчителя става-
ла втіленням універсальної буддійської проповіді, зміст якої виявлявся доступним 
будь-якій людині, котра обрала шлях удосконалення. 

Згідно з наведеними історіями з Намтхару Таранатхи, живописне зображення як 
таке є відображенням, або сукньєн (скр. pratibimba, тиб. gzugs-brñan), образу Будди 
Шак’ямуні, чиє сяйво відбилося на тканині. Сюжети в короткому викладі містять 
таке. Виникла необхідність у створенні зображення Вчителя. Художникам не вдава-
лося передати його ознаки (скр. lakshana, тиб. mtshan, ознака), тобто “тридцять дві 
головні ознаки великої людини, оскільки їх засліплювали блиск і сяйво його тіла. 
Вони звернулися по допомогу до Шак’ямуні. Він став таким чином, що сяйво від-
билося чи на воді, аби зняти засліплююче випромінювання тіла, чи на тканині, за-
лишивши тінь, яку художники заповнили фарбами [Таранатха, 54, 84а2–86б7]. У 
сюжеті визначено два важливих моменти: зображення є відображенням, проекцією 
тіла Будди; зображення з’явилося тому, що виникла необхідність навернення до 
вчення нового адепта.

Зображення є денотатом присутності Будди Шак’ямуні там і тоді, де неможлива 
його фізична присутність. Окрім того, в такій ситуації виникає потреба в слові, що 
пояснює вчення. За сюжетом Малліка, донька сингальського царя, стає на шлях 
віри, після того як почула звертання з молитвами до Будди Шак’ямуні, пригадала 
своє попереднє втілення і побачила зображення Вчителя, що супроводжується по-
ясненням закону дванадцяти ланок взаємообумовленого виникнення, чия дія при-
водить до того, що істота постійно втілюється в тому чи іншому уділі буддійського 
Всесвіту [Таранатха, 75, 113б6–115а6]. Зображення і текст є необхідними умовами 
для подальшого поширення віровчення і навернення нових його послідовників в 
умовах фізичної відсутності Вчителя, що відповідає приписам Вінаї щодо викорис-
тання сакральних зображень. У Віная-кшудрака-васту (скр. Vinaya-ksudraka-vastu 
чи тиб. ‘dul-ba phran-tshegs-kyi gzhi) в історії про добродія Анатхапіндаду, який збу-
дував монастир, Будда говорить про необхідність намалювати при вході до храму 
“Колесо буття” [Sopa Geshe 1984, 126]. В іншому творі – Бхикшуні-віная-вібханга 
(скр. bhiksuni-vinaya-vibhanga; тиб. dge-slong-ma’i ‘dul-ba rnam-par-’byed) – знову 
таки Будда звертає увагу на необхідність присутності зображення “Бхавачакри” при 
вході. Він також визначає, що зображення є дієвим засобом поширення віровчення, 
наприклад, за відсутності справжніх знавців, як-от Шаріпутра і Маудгальяяна [Sopa 
Geshe 1984, 126].

Таким чином, композиція “Бхавачакри” за канонічними текстами, літературними 
творами і власне творами тибетської літератури тісно пов’язана зі створенням жи-
вописного образу Будди Шак’ямуні. Писемні тексти є визначальними чинниками 
композиційних особливостей, що дозволяють фахівцю з буддійської тибетської іко-
нографії, звичайним мирянам легко включатися в зміст, закладений у зображення. 
Юрій Реріх, встановивши, що на танці зображений сюжет, відомий як “Бхавачакра”, 
визначив її як монгольську і датував XIX ст. Практично будь-яке зображення “Бха-
вачакри”, незалежно від місця і часу його появи, легко упізнається за формальними 
ознаками композиції: чотири концентричні кола, які охопив іклами і пазурами 
Мара, вписані одне в одне; четверте зовнішнє коло складають дванадцять ланок; 
третє внутрішнє коло розподілене на шість (п’ять, чотири) секторів; друге внутріш-
нє коло розподілене на два поля – біле і чорне; перше коло – серцевина – містить 
зображення трьох тварин: птаха / голуба / півня, змії, свині. Танка надійшла до му-
зею в 1936 році з іншими танками з так званого Музейного містечка після його 
розформування. До Музейного містечка експонат потрапив із зібрання Церковно-
археологічного музею при Київській духовній академії. У покажчику Церковно-
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археологічного музею при Київській духовній академії його визначено як “полот-
няный калмыцкий бурхан (№ 17)”, що входив у число зображень – на тканині – 
бурханів, подарованих протоієреєм Климентом Фоменком [Петров 1897, 23]. Ці 
бурхани надійшли від спадкоємців Капітона Костенкова – головного попечителя 
калмицького народу (до 1874 р. і генерал-майора з 1870 р.). 

Наведена правильна назва сюжету танки вводила у світ буддійської іконографії. 
За формальними ознаками композиція зображення відповідала композиції “Бхава-
чакри”. Але надане Реріхом визначення танки як монгольської потребує уточнення. 
І цьому є кілька причин. Ю. Реріху, також як і співробітникам музею, під час його 
знайомства з музейним зібранням не було відомо, що танка калмицького походжен-
ня. Появу російськомовних підписів, ймовірно, можна пояснити необхідністю роз-
тлумачити сюжет представникам російської адміністрації. Але згідно з деякими 
зображеними на танці сюжетами виявляються певні розбіжності між відтвореними 
малюнками та особливостями, що властиві монгольським обрядам життєвого ци-
клу чи господарській практиці. 

Другий малюнок із четвертого зовнішнього кола дванадцятичленного ланцюга 
обумовленого існування, що коментує самскару (минулі кармічні дії і нові, що від-
буваються), відтворює замість традиційного зображення гончаря і виготовленого 
глиняного посуду зведення з цегли-сирцю будівлі (іл. 2). Дванадцятий малюнок, що 
коментує джара-марану (старість і смерть, але вже з накопиченими новими діян-
нями, які обумовлюють нове буття, що веде до народження, старості і смерті), зо-
бражає небіжчика в домовині, а поруч родичі і чернець, замість традиційного 
віднесення тіла спочилого в безлюдну місцину (іл. 3). У третьому колі в уділі людей 
зображено оранку (іл. 4). І цілком ймовірно, що танка, яка зберегла традиційну ком-
позицію “Бхавачакри”, була створена калмицьким майстром, не без впливу нового 
культурного оточення, в якому опинилися калмики після переселення на нові землі. 
І тому привнесені особливості, скоріше, визначають нову специфіку традиційного 
образу, відбиваючи стиль калмицького іконопису XIX сторіччя. Все це можна вва-
жати “следствием обобщения иконографии буддизма на основе собственного исто-
рико-культурного опыта этноса” [Батырева 2016, 158–162]. До складу переданих 
Климентом Фоменком танок, окрім танки “Бхавачакра”, входили танки з російсько-
мовними і виконаними калмицькою мовою, письмом тодо бічіг, підписами. У підпи-
сах наводиться ім’я калмицького художника Шобол-гецуль з роду Керяд, чи Кереїт3. 
Нащадки кереїтів у складі халха-монголів населяють різні аймаки Монголії, а також 
входять до складу торгутів Монголії та Росії [Хойт 2008], тобто калмиків. 

Таким чином, на основі зіставлення композиції танки із зображенням “Бхавача-
кри” і письмових сюжетів з’ясовується, що текст може бути заміщений зображен-
ням із супроводом усного коментарю, яке є одним з дієвих засобів подальшого 
поширення віровчення і навернення нових його послідовників і в умовах фізичної 
відсутності Вчителя, і на нових територіях, і в іншому культурному середовищі. 
Живописне зображення більше залежне від зовнішніх впливів, більше наражається 
на різноманітні дії, що відбивається при відтворенні заданих композицій, як це має 
місце на танці із зображенням “Бхавачакри”. Визначення Юрієм Реріхом танки як 
монгольської за походженням не суперечливе, оскільки вона явно походить із не-
встановленого монгольського ізводу, але потребує уточнення – “виконана в Калми-
кії”. Сюжети про появу першого живописного зображення Будди Шак’ямуні 
спираються на різноманітні писемні джерела: такі, що походять з канонічних при-
писів про правила відтворення сакральних зображень і переклади яких з’явилися в 
Тибеті наприкінці VIII–IX ст., переклади творів письменників-сусідів, зокрема 
Кшемендри, в XI–XIII ст., поширення і виникнення власних творів у наступні сто-
річчя. І практично нічого не відомо про те, як відбувалися створення і поширення в 
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тибетському сакральному мистецтві сюжетів із зображеннями Вчителя в контексті 
“Бхавачакри”. Так само нічого не відомо й про те, як відбувалося подальше поши-
рення цих сюжетів на землі, що опинилися в зоні впливу тибетської цивілізації. Пи-
тання про те, яким був тибетський ізвод і в якому вигляді він з’явився на землях 
Монголії і далі Калмикії, залишається відкритим. Вимагає подальшого уточнення 
походження образу Страшної істоти: чи то є власна тибетська розробка зображен-
ня, яке насправді має-таки втілювати Мару, з тенет якого вдалося вирватися тільки 
великому Вчителю – Шак’ямуні. 

ІЛЮСТРАЦІЇ

Іл. 1. “Бхавачакра”. Танка. Калмикія. XIX ст. 
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Іл. 2. Cамскара (2-й малюнок, друга ланка Дванадцятичленного ланцюга
обумовленого існування). Фрагмент

Іл. 3. Джара-марана (12-й малюнок, дванадцята ланка
Дванадцятичленного ланцюга обумовленого існування). Фрагмент
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Іл. 4. Уділ людей (у Третьому колі в Уділі людей зображено оранку,
закрите подвір’я, будівлю замість юрти). Фрагмент

1 Танка містить пояснювальні підписи кирилицею в старій орфографії, що виконані чор-
ним чорнилом і визначають сюжети та зображення персонажів.

2 Завдяки статті високоповажного Геше Лхундуба Сопи (1923–2014) запроповане читан-
ня і переклад є більш точними, ніж у попередніх публікаціях цієї танки О. Огнєвою. 

3 Автор щиро вдячний доктору мистецтвознавства, завідуючій Музеєм традиціної куль-
тури імені Зая-пандити Калмицького інституту гуманітарних досліджень Російської акаде-
мії наук С. Г. Батиревій і Є. В. Бембєєву, к. ф. н., с. н. с. відділу теоретичної і прикладної 
лінгвістики КІДІ РАН за читання і переклад підписів на одній з танок. Глибоку вдячність за 
читання і переклад підписів на всіх калмицьких танках автор висловлює Н. С. Яхонтовій, 
к. ф. н., с. н. с. сектору Центральної Азії відділу Центральної і Південної Азії ІСР РАН.
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переклади

Чарака-самхіта
Глави 1, 4–6 першоГо розділу /

переклад із санскриту та коментарі д. в. Бурби

“Чарака-самхіта1” є фундаментальним трактатом з аюрведи – традиційної ін-
дійської медицини. Разом із “Сушрута-самхітою” та “Аштанґа-хрідаєю” вона 

складає “велику трійцю” (bṛhat-trayi) засадничих текстів “науки про життя”2 (āyur-
veda), причому розглядається як найавторитетніша її складова3. Авторство зазвичай 
приписують Чараці, придворному лікарю кушанського царя Канішки (I ст. н. е.). 
Утім, різних осіб з ім’ям Caraka (“подорожній”, “аскет”, “слуга”) давньоіндійська 
література згадує чимало. Британська енциклопедія стверджує, що відома сьогодні 
редакція “Чарака-самхіти” склалася, ймовірно, в I столітті [Charaka-samhita]. В. Ер-
ман також датує трактат Чараки I–II століттями [Эрман 1996]. Водночас побутує 
думка, що в VIII–IX ст. початковий текст відредагував та доповнив кашмірець Дрід-
габала [Новая философская энциклопедия 2001]. Проте Рам Каран Шарма й Бгаґван 
Даш висувають припущення, що Дрідгабала – не хто інший, як придворний лікар 
Чарака Другий, тоді як перший Чарака жив за кілька століть до нього. Зазначаючи, 
що в “Чарака-самхіті” не помітно виразних слідів впливу буддизму, ці дослідники 
припускають, що “Чарака-самхіта” була створена ще в VIII ст. до н. е. [Agniveśa’s 
Caraka Saṁhita 2008].

Сама “Чарака-самхіта” наводить наступну історію свого створення. Бог Брахма 
передав знання про аюрведу “володарю істот” (prajāpati) Дакші. Від того ці знання 
отримали близнюки Ашвіни4, які в індійській міфології відомі як боги-цілителі. Від 
Ашвінів аюрведу перейняв бог-громовержець Індра. Далі аюрведа передається з не-
бес на землю: від Індри її отримує мудрець Бгарадваджа5. Наступним учителем на-
зивається Атрея Пурнавасу, який мав шістьох учнів. Усі вони написали праці з 
аюрведи, але вказується, на найталановитішим був Аґнівеша, трактат якого потім 
“відтворив” або “відредагував” (pratisaṁskṛta) Чарака.

“Чарака-самхіта” містить 120 глав, написаних переважно віршованим текстом6 
(9035 віршів і 1111 прозових параграфів). У назву глави часто винесено її перші 
слова, через що назва глави не завжди повністю відповідає її змісту. Глави згрупо-
вані у вісім розділів, різних за обсягом. Перший, який має назву “Sūtra-sthāna”, 
складається з тридцяти глав, поділених на сім “четвірок” (catuṣka), плюс ще дві гла-
ви. Це вступний розділ, у якому розглядаються основи терапії, цілі людського жит-
тя, вчення про довголіття, хвороби, дієтетика тощо. У другому розділі (“Nidāna-
sthāna”, вісім глав) досліджуються причини основних хвороб: лихоманки, пухлин, 
хвороб крові, сечового міхура, шкірних хвороб, виснаження, божевілля та епілепсії. 
Третій розділ (“Vimāna-sthāna”, вісім глав) містить глави, присвячені теорії аргу-
ментації, кровоносним судинам, діагностиці та ін. У четвертому розділі (“Śārīra-
sthāna”, вісім глав) викладається вчення про людину, ембріологію, анатомію, аку-
шерство. Глави п’ятого розділу (“Indriya-sthāna”, дванадцять глав) розповідають 
про розлади функцій органів чуття (indriya) та діагностику глухоти, сліпоти, пси-
хічних розладів та ін. Шостий розділ (“Cikitsā-sthāna”, тридцять глав) присвяче-
ний терапії. Сьомий розділ (“Kalpa-sthāna”, дванадцять глав) є фармакологічним: 
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у ньому описані відвари лікарських рослин та інші ліки. У восьмому розділ (“Siddhi-
sthāna”, дванадцять глав) описані очищувальні процедури.

Давніми авторами були написані на санскриті численні коментарі до “Чарака-
самхіти” (у літературі згадуються 43 праці). З них збереглися “Чарака-ньяса” (Ca-
raka-nyāsa) Бгаттара Харішчандри (VI ст.), “Чарака-паньджіка” (“Caraka-pañjikā”) 
Свамікумари (VI ст.), “Нірантара-пада-в’ях’я” (Nirantara-pada-vyākhyā) Джеджджа-
ти (IX ст.), “Аюрведа-діпіка” (“Āyurveda-dīpikā”) Чакрапані Датти (XI ст.), “Чарака-
таттва-прадіпіка” Шівадаси Cена (XV ст.). Найчастіше цитується й використовуєть-
ся коментар Чакрапані Датти, який вважають кращим за інші.

Окрім численних перекладів на мови Індії можна згадати тибетський переклад 
“Чарака-самхіти” (автор і час невідомі), переклад перською мовою (до VIII ст.) та 
два арабські переклади IX ст. (Абдулла бін Алі перекладав з перської, а Алі ібн 
Зайн ат-Табарі — безпосередньо з санскриту). На початку XXI століття найбільш 
популярним за межами Індії став англійський переклад “Чарака-самхіти” (з комен-
тарем “Аюрведа-діпіка”), авторами якого є Рам Каран Шарма й Вайдья Бгаґван 
Даш. Спираючись на цей переклад й особистий клінічний досвід, Габріель ван Лун 
написав двотомний підручник з аюрведи [Charaka Samhita. Handbook on Ayurveda 
2003]. Зручні таблиці й переліки характерних для “Чарака-самхіти” понять і теорій 
містить також присвячена їй перша публікація Національного інституту наук Індії з 
серії “Історія науки в Індії” [Caraka Saṁhita (a Scientific Synopsis) 1965].

Типографським способом “Чарака-самхіта” вперше була видана (під редакцією 
Джівананди Відьясаґари) в 1877 році в Калькутті. Українською мовою дана па-
м’ятка раніше не перекладалася.

Цей переклад глав 1, 4 (частково), 5 і 6 першого розділу “Чарака-самхіти” зробле-
но із санскритського тексту, що міститься в семитомному виданні “Agniveśa’s Cara-
ka Saṁhita. Text with English Translation & Critical Exposition based on Cakrapāṇi 
Datta’s Āyurveda Dīpikā by Dr. Ram Karan Sharma and Vaidya Bhagwan Dash” (Vara-
nasi, 2008). Нумерація віршів і прозових параграфів відповідає цьому виданню7. З 
ним також узгоджено латинський переклад назв лікарських рослин. Ідентифікувати 
кілька назв не вдалося. Слід звернути увагу на те, що “одна й та ж сама рослина 
має кілька лексичних відповідників у мові санскрит. Частини рослини та лікарські 
препарати також мають спеціальні назви. Такий плюралізм назв ускладнює іденти-
фікацію рослини та її виду. Часто науковці-ботаніки не збігаються у своїх поглядах 
щодо наукових еквівалентів до назв рослин мовою санскрит, при цьому санскрит-
ські синоніми можуть позначати різні рослини” [Рибалкіна 2013]. Наприклад, 
джаті (jātī) – це й мускатний горіх, і великоквітковий жасмин, а падма (padma) й 
камала (kamala) – горіхоносний лотос. В основному тексті перекладу наводиться 
санскритська назва рослини, спрощено відтворена засобами українською мови, а в 
примітках даються точна транслітерація та українська й латинська ботанічні назви. 

У першій главі автор (чи, радше, редактор) спочатку викладає історію “Чарака-
самхіти”, яка нібито була передана на землю богами, щоб люди могли протистояти 
хворобам. Далі пояснюється, що āyus (“життя”) – це поєднання тіла, органів чуття, 
розуму (sattva) й душі (ātman). Аюрведа визначається як вчення про добро й зло, 
щастя й нещастя, сприятливе й несприятливе для життя, а також про його трива-
лість. Після розгляду низки специфічних понять філософських систем вайшешика 
та ньяя мова йде про причини хвороб і методи їхнього усунення, про речовини, які 
можуть правити ліками, та їхні властивості, а також наводяться ознаки справжніх 
лікарів і осуджуються псевдолікарі. 

У другій главі перелічуються рослини та інші речовини, що використовуються в 
паньчакарамі8 та для приготування різних видів явагу (yavāgū) – рідких терапев-
тичних каш. Третя глава присвячена складу різноманітних мазей. Щоб не утрудню-
вати читача великим списком екзотичних назв рослин, переклад цих глав тут не 
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публікується. З цієї ж причини вирішено скоротити переклад четвертої глави, яка 
оповідає про віречану (“очищення”). Таке рішення певною мірою відповідає прин-
ципам самої “Чарака-самхіти” (1.4.20): “Нема кінця подробицям... Тому опис [тут] 
не надто стислий і не надто розлогий”. 

У п’ятій главі спочатку мова йде про помірність у їді, про бажану й небажану 
їжу. Далі йдеться про догляд за тілом: використання сурми для очей; вдихання диму 
лікарських трав (перелічуються трави, описується виготовлення трав’яної сигари й 
мундштука для неї, а також техніка вдихання диму лікарських рослин, перерахо-
вуються позитивні наслідки такого вдихання, вказується час, сприятливий для цьо-
го, зауважуються можливі ускладнення); застосування назальної терапії; чищення 
зубів і язика; освіжаюча жуйка; полоскання рота; змащування олією голови й вуш-
них каналів; олійний масаж; купання; одяг, парфуми й прикраси; підмивання; 
стрижка волосся й нігтів; взуття, парасолька й ціпок.

Шоста глава присвячена опису особливостей шести індійських пір року й необ-
хідності узгоджувати з ними своє харчування й стиль життя. Усі глави завершують-
ся підсумковим переліком їхнього змісту.

розділ I. загальні положення (sūtrasthāna)
Глава 1. про довголіття (dīrghaṁjīvitīya) [Перша з чотирьох глав про ліки 

(bheṣaja)]
1.1 Отже9, будемо роз’яснювати главу “Про довголіття”.
1.2 Так сказав Бгаґаван10 Атрея. 
1.3 Бажаючи довголіття, Бгарадваджа, який пройшов через страшну аскезу, зна-

ючи [те, що треба знати], підійшов до Індри – притулку [віруючих] і володаря без-
смертних.

1.4 Праджапаті [Дакша] сприйняв аюрведу такою, якою вона була розказана 
Брахмою. Далі її повністю сприйняли Ашвіни.

1.5 Від Ашвінів її цілком перейняв Індра. Тому Бгарадваджа на прохання мудре-
ців (ṛṣi) підійшов до Індри. 

1.6 Коли з’явилися хвороби тіла, що перешкоджають довголіттю, релігійним обіт-
ницям, вивченню [Вед], брахмачар’ї11, аскезі (tapas) й постуванню12 (upavāsa) істот,

1.7 тоді, сповнившись співчуття до істот, великі мудреці, прикрашені праведни-
ми справами, зібралися в благодатній долині Гімалаїв. 

1.8 Анґірас і Джамадаґні, Васіштха, Каш’япа, Бгріґу, Атрея, Ґаутама, Санкх’я, 
Пуластья, Нарада, Асіта, 

1.9 Аґастья й Вамадева, Маркандея, Ашвалаяна, Парікшит, бгікшу13 Атрея, Бга-
радваджа, Капіньджала,

1.10 Вішвамітра, Ашмаратх’я, Бгарґава, Ч’явана, Абгіджит, Ґарґ’я, Шанділья, 
Каунділья, Варкші, Девала, Ґалава,  

1.11 Санкрітья й Байджаваті, Кушiка, Бадараяна, Бадіша й Шараломан, Кап’я з 
Катьяяною, обидва,

1.12 Канкаяна, Кайкашея, Дгаум’я, Маріча, Каш’япа, Шаркаракша, Хіраньякша, 
Локакша, Пайнґі,

1.13 Шаунака й Шукунея, Майтрея, Майматаяні, вайкханаси14, валакхільї15, а та-
кож інші великі мудреці.

1.14 [Усі вони були] відзначені духовним знанням (brahmajñāna), самовладанням 
та ніямою16, аскетизмом, внутрішнім сяйвом (tejas) – наче зробили узливання 
(hūyamānā) у священний вогонь.

1.15 Зручно сівши там, вони почали цю благу бесіду.
“Здоров’я – вища основа дгарми, артхи, ками й мокші17.
1.16 Хвороба забирає здоров’я, благополуччя й життя. [Хвороба] стає великою 

перешкодою [на життєвому шляху] людей. 
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1.17 Яким [може бути] засіб проти неї?” – так сказавши, вони поринули у внут-
рішнє споглядання (dhyāna). Очима споглядання вони побачили, [що їхній] приту-
лок – Шакра (Індра).

1.18 Він, повелитель безсмертних, належним чином розповість про засіб, що 
здолає [хвороби].

“Хто піде до обителі Тисячоокого (Індри), запитати [його], чоловіка [богині] 
Шачі?”

1.19 “Я можу бути обраним для цього”, – таке слово першим сказав Бгарадва-
джа. Так сказавши, він був обраний мудрецями.

1.20 Він, прийшовши до обителі Шакри, побачив сяючого як вогонь Переможця 
Бали (Індру) в оточенні богів і мудреців. 

1.21 Прийшовши туди, він, мудрий, уславивши повелителя богів, побажав йому 
перемог і передав найвище послання мудреців:

1.22 “З’явилися хвороби, що жахають усе живе. Володарю безсмертних, розка-
жи мені про належний засіб, який рятує від них”.

1.23 Знаючи глибину мудрості [Бгарадваджі], Бгаґаван Шатакрату (Індра) стисло 
провістив йому, великому мудрецю, аюрведу.

1.24 [Індра описав] суть потрібного здоровим і хворим знання про причину, 
ознаки [хвороб] і ліки; вічного, чистого, пізнаного Предком (Брахмою) [знання], що 
складається з трьох частин18.

1.25 Він, великий помислами мудрець (Бхарадваджа), заглиблений думками в 
безмежне вище знання про життя (аюрведу), швидко належним чином осягнув це 
[знання], що складається з трьох частин.

1.26 За допомогою цього [знання] Бгарадваджа здобув щасливе нескінченне 
життя й передав геть усе це неперевершене [знання] мудрецям. 

1.27 І мудреці, які бажають мати довге життя, отримали від Бгарадваджі на благо 
живих істот знання, що продовжує життя.

1.28 Ці великі мудреці очима знання належним чином побачили саманью, віше-
шу, ґуни, драв’ю, карму

1.29 та самаваю19. Пізнавши це проголошене вчення, ствердившись у [виконан-
ні] приписів, [вони] знайшли вище щастя (śarman) й нескінченно довге життя.

1.30 Далі [в ланцюжку наставників] [стоїть Атрея] Пунарвасу, вельми дружній 
до всіх істот і співчутливий [до них], який передав чисте знання про життя (аюрве-
ду) шістьом учням.

1.31 Аґнівеша, Бгела, Джатукарна, Парашара, Харіта й Кшарапані слухали слова 
того мудреця.

1.32 Завдяки винятковому інтелекту мудреця, а не додатковим настановам ви-
йшло так, що звід настанов першим склав Аґнівеша.

1.33 Потім мудрі [учні], починаючи з Бгели, теж створили свої праці й публічно 
представили їх Атреї в зібранні мудреців.

1.34 Вислухавши від праведних [учнів Атреї Пунарвасу] виклад вчення, належ-
ним чином поданий у сутрах20, мудреці зраділи й схвалили його.

1.35 Усі славили [учнів Атреї], що бажають добра всім істотам, і хором вигукну-
ли: “Святе це співчуття до істот!”

1.36 Почувши ці праведні слова великих мудреців, супроводжувані богами бо-
жественні мудреці, які перебувають на небесах, надзвичайно зраділи

1.37 й [вигукнули]: “О, чудово!” У небі почувся ніжний проникливий звук зраді-
лих [божественних] істот, що наповнював собою три світи.

1.38 Повіяв приємний вітерець, і всі сторони світу освітилися вогнями. Пролив-
ся божественний дощ із води з квітами.

1.39 Потім в [учнів] на чолі з Аґнівешею ввійшли божества знання: Буддгі, Сід-
дгі, Смриті, Медгі, Дгриті, Кірті, Кшама, Дая21.
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1.40 І ці схвалені великими мудрецями праці утвердилися на землі на благо су-
купності істот.

1.41 Це повідане [вчення] про добро і зло, про щастя і нещастя, про сприятливе і 
несприятливе для життя й про його тривалість називається аюрведою.

1.42 Словом аюс (“життя, життєвість”) називається поєднання тіла, органів чут-
тя (indriya), розуму (sattva) й душі (ātman). [Можна назвати його] інакше: дгарін, 
джівіта, нітьяга та анубандга22.

1.43 Це шановане знавцями Вед найсвятіше знання про життя, яке несе благо 
людям в обох світах23, буде сповіщене [тут].

1.44 Саманья завжди веде до зростання всіх сутностей, а вішеша – до скорочен-
ня24. Але прояв (pravṛtti) обох [має місце].

1.45 Саманья породжує єдність, вішеша – відособленість; саманья – рівність, ві-
шеша – протилежність.

1.46 Розум, душа й тіло – ця трійка як триданда25. Їхнє з’єднання підтримує сві-
ти; на них тут усе ґрунтується.

1.47 І це – людина. І це свідомість. І це предмет [розгляду] цієї Веди. Для цього 
проявлена ця Веда.

1.48 [П’ять матеріальних елементів]26, починаючи з ефіру, душа, розум, час і 
простір складають матерію. Матерія з органами чуття – свідома, без органів чуття – 
несвідома.

1.49 [Відчуття], починаючи з тяжкості, разом з об’єктами органів чуття і [пере-
лік], який закінчується на “праятна” (prayatna), інтелект (buddhi) та [інший перелік], 
що починається з “пара” (para), названі якостями (guṇa)27. Зроблене із зусиллям на-
зивається дією (karman). 

1.50 Самавая28 вважається нероздільним існуванням [об’єктів], починаючи із 
землі, і їхніх якостей. Цей [їхній зв’язок] вічний, бо де субстанція, там немає не-
визначеності щодо [її] якостей29.

1.51 Притаманна причина, що несе в собі якості та дії, – це субстанція (dravya). 
Але якість – нерухома притаманність30.

1.52 Дія, що перебуває в субстанції, – причина й з’єднання, і поділу. Дія – це те, 
що робиться у зв’язку з метою дії. Не потрібно іншого [фактора для дії].

1.53 Так було розказано про причини. Результатом тут називається рівновага дга-
ту31. Метою цього вчення [про здоров’я] названо досягнення рівноваги дгату.

1.54 Причиною хвороби “двох умістилищ” є поєднання трьох видів неправиль-
ного використання, невикористання та надмірного використання часу, інтелекту та 
об’єктів органів чуття32.

1.55 Тіло й розум вважаються вмістилищем хвороб, а також щастя. Але правиль-
не поєднання [чинників] так само є причиною щастя33.

1.56 Проте душа абсолютно незмінна й вічна. Причиною свідомості (caitanya) 
[вона] стає за допомогою розуму й почуттів. [Вона] – свідок, який спостерігає за 
діями.

1.57 Сказано, що повітря (vāyu), пітта, капха – сукупність дош34 тіла, а вищезга-
даний розум – раджас і тамас35.

1.58 Перші заспокоюються, якщо вдатися до божественних засобів (diva-yukti) 
та лікарських трав. Розум – за допомогою теоретичного й практичного знання 
(jñāna-vijñāna), пам’яті й самадгі36.

1.59 Сухий, холодний, легкий, тонкий, рухливий, прозорий, різкий вітер (māruta) 
заспокоюється речовиною з протилежними властивостями.

1.60 Масна, гаряча й гостра, рідка, кисла, текуча, гірка пітта швидко заспо-
коюється речовиною з протилежними властивостями.

1.61 Заспокоєння якостей важкого, холодного, м’якого, масного, солодкого, неру-
хомого, в’язкого слизу (śleṣmaṇa) досягається протилежними властивостями.
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1.62 Виліковні хвороби лікуються за допомогою засобів з протилежними власти-
востями, що застосовуються відповідно до місця, дози та часу.

1.63 Але немає засобу від невиліковних хвороб.
Отже, далі розповідається, як діють [лікарські] речовини і які в них властивості.
1.64 Вода й земля – субстанція, що сприймається на смак в органі сприйняття 

смаку. Три [інші елементи]37, починаючи з ефіру, – супутня причина (pratyaya) про-
яву особливостей [смаку].

1.65 Солодкий, кислий, солоний, гострий, гіркий і терпкий – ця шістка названа 
як перелік смаків.

1.66 Солодке, кисле й солоне [перемагають] вату, терпке, солодке й гірке перема-
гають пітту, терпке, гостре й гірке [перемагають] слиз.

1.67 Сказано, що [лікарські] речовини [бувають] трьох видів: деякі заспокоюють 
доші, деякі заспокоюють дгату, деякі – для підтримки здоров’я.

1.68 Сказано також, що [за іншою класифікацією] є, знов-таки, три види [ліків]: 
тваринного, рослинного й мінерального походження. Різні види меду, молочні про-
дукти, жовч, жир, кістковий мозок, кров, м’язи,

1.69 кал і сеча, шкіра, сперма, кістки, зв’язки, роги й кігті, копита, волосся (keśa) 
та волосинки на тілі (loma), рочана38 – [ці речовини] тваринного походження вико-
ристовуються [як ліки].

1.70 Золото, п’ять металів і їхнє поєднання, земля з кварцом, [два] миш’яки39, са-
моцвіти, кам’яна сіль, червона крейда й [чорна] сурма – 

1.71 це мінеральні [речовини]. А [ліки] рослинного походження, як вчать, поді-
ляються на чотири види: ванаспаті, вірудга, ванаспатья й ошадгі.

1.72 Ванаспаті – з плодів, ванаспатья – з квітів і плодів. Ошадгі – ті [рослини], 
які гинуть після дозрівання плодів. Вірудга – рослини, які знову відростають після 
зрізання. [Так] сказано.

1.73 Коріння, кора, нектар (sāra), виділення, волокна, сік (svarasa), бруньки, їдкі 
[субстанції] (kṣārā), молочний сік, плоди, квіти, попіл, олія, шипи,

1.74 листя, щетинки (śuṅgā)40, цибулини, пагони – сукупність того, що від рослин. 
Сказано, що коренів шістнадцять, плодів – без одного двадцять,
1.75 компонентів “великого жиру” (mahāsnehā)41 чотири, видів солі – п’ять, різ-

новидів сечі налічується вісім, видів молока – теж вісім.
1.76 Для очищення [застосовується] п’ять рослин. [Це] продемонстрував [Атрея] 

Пунарвасу. Той, хто знає, як застосовувати все це для [лікування] хвороб, знає 
[аюр]веду.

1.77 Хастіданті, хаймаваті, ш’яма, тривріт, адгоґуда, саптала, шветанама, пра-
тьякшрені, ґавакші,

1.78 джьотішматі, бімбі, шанапушпі, вішаніка, аджаґандга, драванті й кшіріні42– 
ось шістнадцять [рослин з лікувальним корінням].

1.79 Шанапушпі й бімбі, а також хаймаваті – блювотне. Швета43 й джьотішматі 
використовуються для очищення голови [від надлишку дош].

1.80 Решта одинадцять застосовуються як проносне. Отже, розказано про назви 
та дії коренів. Слухай про плодові рослини!

1.81 [Це] шанкхіні, віданґа, трапуша, мадана, дгамарґава, ікшваку, джімута, крі-
таведгана, клітака, відома у двох різновидах, що ростуть у вологих і посушливих 
місцях44, 

1.82 пракір’я, удакір’я, пратьякпушпа, абгая, антахкотарапушпі, осінні плоди 
хастіпарніні45, 

1.83 плоди кампіллаки, плоди араґвадги й кутаджі46.
Дгамарґава, ікшваку, джімута, крітаведгана, 
1.84 мадана, кутаджа, трапуша, хастіпарніні – ці плоди застосовують для блюво-

ти та в астхапані47.
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1.85 Пратьякпушпа використовується як субстанція для інгаляції. Решта десять 
використовуються як проносне.

1.86 Назви й дія дев’ятнадцяти плодів перелічені.
Зазначено, що жири – чотирьох видів: топлене масло, олія, сало, кістковий мозок.
1.87 Вони використовуються для прийому всередину, як мазь, для клізм та інга-

ляції.
Надають жирність, життєвість, лиск, силу, огрядність
1.88 ці жири й виводять [надлишок] вати, пітти, капхи.
Сауварчала, сайндгава, віт, аудбгіда48

1.89 й cамудра – п’ять різновидів солі49. [Вони] масні, гарячі, гострі й поліпшують 
апетит.

1.90 [Вони] застосовуються для змащування й викликають масність, потовиді-
лення, застосовуються як проносне, блювотне, для олійної (anuvāsana) й неолійної 
(niruha) клізм,

1.91 для натирання тіла, в їжу, для очищення голови [від надлишку дош], при 
хірургічних операціях, у супозиторіях, у косметиці для очей, бальзамах для загоєн-
ня ран,

1.92 при нетравленні, запорах, хворобах, викликаних ватою (vāta), пухлинах у 
черевній порожнині (gulma), кольках, а також різних абдомінальних розладах. [Так] 
розказано про солі.

Дізнайся від мене про вісім видів сечі.
1.93 Головні, які усі перелічені у вченні Атреї: овеча сеча, козяча сеча, коров’яча 

сеча й та, яка від буйвола,
1.94 слоняча сеча, верблюжа, кінська й осляча. [Вона] гаряча, гостра, також мас-

на, їдка, солона.
1.95 Сеча використовується в бальзамах і використовується в мазях. Сеча вико-

ристовується в астхапані, а також використовується як проносне,
1.96 потогінне, використовується при запорах, для оздоровлення, при абдомі-

нальних розладах, геморої, пухлинах у черевній порожнині, при [таких хворобах, 
як] куштха й кіласа50.

1.97 Вона використовується в примочках, а також для обмивань. Вона покращує 
травлення, виступає як протиотрута й бактерицидна речовина.

1.98 [Її] називають найкращим засобом від анемії (pāṇḍuroga). Випита, [вона] 
врівноважує слиз і вітер.

1.99 [Вона] заспокійливо діє на пітту. Так мною була описана загальна сукуп-
ність властивостей [сечі]. Далі описуються [властивості] окремо.

1.100 Овеча сеча гірка, масна, не перешкоджає пітті. Козяча – терпка, солодка, 
цілюща, полегшує доші.

1.101 Коров’яча – дещо солодкувата, заспокоює доші, бактерицидна, лікує шкір-
ні хвороби (kuṣṭha). Випита, [вона] заспокоює свербіж, добре допомагає при [дис-
балансі] дош і при абдомінальних розладах.

1.102 Буйволяча [сеча] лужна, [діє як] проносне, лікує геморой, набряки (śopha) 
та абдомінальні розлади. Слоняча сеча солона, допомагає впоратися з бактеріями та 
шкірними захворюваннями.

1.103 Найкраще [вона допомагає] при затримці калу й сечі, отруєннях, дисбалан-
сі слизу й геморої. Сказано, що верблюжа [сеча] гірка, допомагає при задишці, 
бронхіті й геморої.

1.104 Кінська [сеча] гірка та їдка, лікує шкірні захворювання, виразки й отруєн-
ня. Ослина сеча лікує епілепсію, безумство й одержимість.

1.105 Так тут розказано про [види] сечі з урахуванням їхніх властивостей і за-
стосування.

Далі мова йде про дії та властивості [різновидів] молока.
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1.106 [В аюрведі використовуються] овече молоко, козяче молоко, коров’яче мо-
локо та те, яке від буйволиці, також від верблюдиці, слонихи, кобили й ще жіноче.

1.107 Молоко переважно солодке, масне, холодне, лактогенне, освіжаюче, по-
живне, збільшує статеву силу й розумові здібності, чисте, додає силу, [добре] впли-
ває на розум,

1.108 збільшує життєву силу, знімає втому, усуває задишку й бронхіт, допомагає 
при крововиливах і сприяє загоєнню ран.

1.109 [Молоко] підтримує життя всіх, корисне, заспокійливе, також очищує, вга-
мовує спрагу, покращує травлення й надзвичайно [корисне] при туберкульозі (kṣata-
kṣīṇa),

1.110 анемії, підвищеній кислотності, виснаженні, пухлинах у черевній порож-
нині, абдомінальних розладах, проносі, лихоманці, високій температурі та особли-
во при набряках,

1.111 жіночих і чоловічих статевих розладах, олігурії й утрудненому випорож-
ненні, корисне для [тих, хто страждає від хвороб], породжених ватою й піттою.

1.112 Молоко завжди застосовується для інгаляції, в мазях, для обмивання та в 
астхапані, задля очищення кишківника і як зовнішній бальзам.

1.113 Детальніше властивості молока в належному порядку одну за однією опи-
шемо в главі, [назва якої] починається з “аннапана”51.

1.114 Крім рослин з цілющими плодами й корінням, є ще три [рослини]: снухі, 
арка, ашмантака52. Їхню дію [опишемо] окремо.

1.115 Ашмантака відома як блювотне, латекс снухі – проносне. Треба знати, що 
латекс арки – блювотне й проносне.

1.115 Є також три інших дерева з корисною корою: путіка, кришнаґандга, а та-
кож дерево тілвака53.

1.117 Сказано, що путіка й тілвака використовуються як проносне, кришнаґанд-
га – при бешиховому запаленні (parīsarpa), набряку (śotha), геморої,

1.118 лишаї, абсцесі щічної ділянки, шкірних хворобах (kuṣṭha) та при аладжі54. 
Нехай мудрий знає ці шість рослин.

1.119 Так розказано про плоди й корені та про види жиру й солі, сечі, молока, а 
також про шість рослин з лікувальною корою й латексом.

1.120 Пастухам, що пасуть кіз, а також чабанам і пастухам, що пасуть корів у лісі, 
та іншим лісовим мешканцям відомі зовнішній вигляд та назви лікарських рослин.

1.121 Просте знання зовнішнього вигляду або ж назв лікарських рослин ще не 
робить кого завгодно знавцем їхнього застосування.

1.122 Того, хто знає принципи застосування [лікарських засобів], називають зна-
вцем істини, навіть якщо він не знає зовнішнього вигляду [рослин]. Що ж казати 
про того лікаря, який все знає бездоганно?

1.123 Того, хто знає принципи лікування, узгодженого з часом і особливостями 
пацієнта, слід вважати найкращим лікарем.

1.124 Немов отрута, немов кинджал, немов вогонь, немов блискавка – така неві-
дома лікарська рослина, тоді як відома – наче нектар.

1.125 Лікарська рослина, чиї три аспекти – назва, вигляд і якості – невідомі, або 
навіть відома [рослина], що застосовується неправильно, викликають погані на-
слідки. 

1.126 При правильному застосуванні навіть найсильніша отрута стає ліками, але 
навіть ліки при неправильному застосуванні перетворюються в сильну отруту.

1.127 Тому ніякий розумний пацієнт, котрий бажає здоров’я й довголіття, не прий-
має ліки, запропоновані лікарем, не обізнаним у принципах застосування [ліків].

1.128 Буває, що залишається живим той, на чию голову опустилася блискавка 
Індри, але не вижити тому, хто приймає ліки від недосвідченого.

1.129 [Псевдолікар], який вважає себе мудрим і, не знаючи, пропонує ліки страж-
денному лежачому хворому, котрий вірить [у розпорядження лікаря], –
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1.130 позбавлений дгарми, грішник, син смерті, позбавлений розуму. Навіть від 
розмови з ним людина може потрапити в пекло.

1.131 Краще випити зміїну отруту або навіть розплавлену мідь чи навіть про-
ковтнути розжарену на вогні залізну кульку,

1.132 ніж мудрому потрапити в залежність від того, хто звернувся за допомогою, 
та отримувати від змученої хворобою людини їжу, або пиття, або багатство.

1.133 Нехай розумний [чоловік], який бажає бути лікарем, докладає надзвичай-
них зусиль для збереження своїх чеснот, щоб бути для людей дарувальником життя.

1.134 Лише той засіб справді лікувальний, який веде до здоров’я. Лише той лі-
кар найкращий, який позбавляє хвороб.

1.135 Всебічно досконалими називають дії [лікаря] в разі правильного застосу-
вання [ліків]. Досконалим називають також лікаря, наділеного усіма чеснотами.

Підсумкові вірші (tatra slokās)
1.136 Передача [вчення] аюрведи, мета передачі, поширення [аюрведи], розгляд 

сутр [на зібранні мудреців], дефініція (nirṇaya) аюрведи,
1.137 сукупність засобів (kāraṇa), предмет (prayojana) аюрведи й причина [хво-

роб], хвороби, сукупність ліків,
1.138 смаки з відповідними субстанціями, трояка сукупність субстанцій, корені, 

плоди, [види] жиру й солі,
1.139 сечі й молока, шість рослин, латекс і кора котрих корисні, дія всіх цих [лі-

карських засобів], [їхнє] застосування й незастосування, їхні [корисні] якості й 
не[корисні] якості,

1.140 підстави для осуду [псевдо]вчених лікарів, а також всі чесноти лікарів – 
все це розказано великими мудрецями в першому розділі.

Так у трактаті Аґнівеші, відтвореному Чаракою, у розділі “Загальні положення” 
закінчується перша глава, що має назву “Про довголіття”.

Глава 4. шість сотень граней віречани (ṣaḍ-virecana-śatāśritīya) [Четверта з чо-
тирьох глав про ліки (bheṣaja)]

4.1 Отже, роз’яснення глави “Шість сотень граней віречани55”.
4.2 Так сказав Бгаґаван Атрея:
4.3 – Воістину, є шість сотень видів віречани, шість умістилищ56 віречани, п’ять 

типів зілля, п’ять різних способів приготування ліків, п’ятдесят [різновидів] “вели-
кого зілля”, п’ять сотень [найменувань] зілля.

Ось загалом [предмет цієї глави].
4.4 Тут про шість сотень видів віречани розказано загалом; докладне пояснен-

ня – у “Калпа-упанішаді”57. 
Є тридцять три й сто58 [найменувань зілля], приготованих із плодами [мадани], 

сорок без одного59 – із джімутою, сорок п’ять – з ікшваку, з дгамарґавою налічується 
шістдесят, з кутаджею – разом вісімнадцять, з крітаведганою налічується шістде-
сят, із чорним різновидом тривріту налічується сто й десять60. Число [найменувань 
зілля] з чатуранґулою – дванадцять. З лодгрою налічується шістнадцять [наймену-
вань] зілля, з махаврікшею налічується двадцять, із сапталою й шанкхіні – разом 
сорок без одного, сорок вісім – з данті й драванті61. Ось шість сотень [різновидів] 
віречани.

4.5 Ось шість умістилищ віречани: латекс, коріння, кора, листя, квіти й плоди.
4.6 Ось п’ять [типів] зілля, названих у трактаті: солодке зілля, кисле зілля, гостре 

зілля, гірке зілля й терпке зілля.
4.7 Ось п’ять видів ліків, приготованих різними способами: свараса, калка, шрі-

та, шита, пханта62.
Сік, вичавлений із субстанції пресом (yantra), називається сварасою. [Рослина], 

розтерта разом із соком і скачана в кульки (piṇḍa), має назву калка. Субстанція, 
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прокип’ячена на вогні, названа лікарями шрітою. Зілля, що отримується, якщо ки-
нути подрібнену речовину в окріп і залишити на ніч, іменоване шитою. Кинуте в 
окріп, а потім віджате й проціджене – має назву пханта.

Те, що [стоїть ближче] до початку [списку], [діє] сильніше. Це приготоване зілля 
слід застосовувати з урахуванням сил хворого й серйозності хвороби. Усі ці засоби 
не в усіх випадках однаково корисні. 

4.8 Тепер описуються ті п’ятдесят [різновидів] “великого зілля”, які були згадані.
Отже: [I] загальнозміцнювальне (jīvanīya), поживне, те, що сприяє схудненню, 

очисне (bhedanīya63), загоювальне, те, що стимулює травлення (dīpanīya), – ось гру-
па з шести [різновидів] зілля;

[II] зміцнювальне, те, що поліпшує колір обличчя (varnya), корисне для горла й 
серця – ось група з чотирьох [різновидів] зілля;

[III] те, що лікує анорексію64, протигемороїдальне, те, що рятує від куштхи, те, 
що рятує від сверблячки, бактерицидне (krimighna), протиотрута – ось група з шес-
ти [різновидів] зілля; 

[IV] молокогінне, те, що очищує молоко, спермогінне, те, що очищує сперму, – 
ось група з чотирьох [різновидів] зілля;

[V] придатне для мазей, потогінне (svedopaga), блювотне, те, що діє як пронос-
не, придатне для астхапани, придатне для анувасани65, придатне для очищення го-
лови [від дош] – ось група з семи [різновидів] зілля;

[VI] протиблювотне, те, що позбавляє спраги, те, що рятує від гикавки, – ось 
група з трьох [різновидів] зілля;

[VII] те, що зміцнює шлунок, те, що забарвлює кишківник66, антидіуретичне, те, 
що впливає на колір сечі (mūtra-virajanīya), діуретичне – ось група з п’яти [різнови-
дів] зілля;

[VIII] те, що позбавляє бронхіту, те, що рятує від задишки, те, що рятує від на-
бряків, те, що рятує від лихоманки, й те, що рятує від утоми, – ось група з п’яти 
[різновидів] зілля;

[IX] те, що послаблює жар, те, що послаблює відчуття холоду, те, що послаблює 
кропив’яну лихоманку, те, що допомагає при ревматизмі (aṅgamarda), те, що послаб-
лює кольку, – ось група з п’яти [різновидів] зілля;

[X] те, що повертає кров [до нормального стану], седативне, те, що повертає сві-
домість (saṁjñā) [до нормального стану], те, що сприяє дітородінню, омолоджу-
вальне – ось група з п’яти [різновидів] зілля.

Так розказано про п’ятдесят [різновидів] “великого зілля” й про велич зілля – за-
ради повідомлення [їхніх] властивостей. Тепер буде описано по десять [наймену-
вань] зілля кожного [різновиду] “великого зілля”. Всього їх виходить п’ятсот [на-
йменувань] зілля.

4.9–18 <…> 
4.19 Так п’ять сотень [найменувань] зілля згруповано в п’ятдесят [різновидів] 

“великого зілля” та описано їхню велич із [зазначенням] властивостей і [наведен-
ням] прикладів.

4.20 Нема кінця подробицям, та й не підходить занадто стислий опис для [пізна-
вальної] здатності бідних на розум. Тому опис [тут] не надто стислий і не надто 
розлогий. Цього достатньо для використання бідними на розум. А розумні здатні на 
основі описаних властивостей придумати, що ще годиться з не названого тут. 

4.21 На ці слова Бгаґавана Атреї Аґнівеша сказав: «Бгаґаване, не виходить п’ят-
сот [найменувань] цього зілля, бо ті ж самі ліки зустрічаються в різних [різновидах] 
“великого зілля”».

4.22 Бгаґаван Атрея сказав йому: “Аґнівеше, мудрими це бачиться не так. Навіть 
одне й те саме називають не одним словом, коли воно діє по-різному. Наприклад, 



Переклади

The World of the Orient, 2017, № 1–2                                                                                      153

людину, здатну виконувати різну роботу, називають [по-різному] – відповідно до 
дії, характеру дії й знаряддя. Скільки якостей має лікарська рослина, стільки разів і 
розглядається субстанція. Якщо одна субстанція має такі властивості, що може пра-
вити лікарським засобом у всіх випадках, то хто буде перераховувати або рекомен-
дувати учням використовувати інші?”

Підсумкові вірші
4.23 Тут були загалом описані шість сотень [видів] віречани з відповідними ре-

човинами, а також шість умістилищ віречани.
4.24 [Субстанції всіх] смаків, крім солоного, відомі як зілля (kaṣāya), тому тип 

зілля називають п’ятірковим67.
4.25 Також описано, знов-таки, п’ять способів приготування [ліків] й розказано 

про велич п’ятдесяти [різновидів] зілля.
4.26 Для ознайомлення з властивостями [ці п’ятдесят різновидів] описані окре-

мо як п’ятсот [найменувань] зілля. Але подробицям не видно кінця.
4.27 І не годиться для розуміння цими бідними на розум [учнями] занадто стис-

лий опис. Тому [він тут] не надто стислий і не надто розлогий.
4.28 Щоб вказати шлях нерозумним і щоб міцнів розум зрілих розумом, розказа-

но про ці п’ятдесят різновидів зілля.
4.29 Хто знає про їхнє зовнішнє й внутрішнє застосування, про [їхнє] поєднання 

(saṁyoga) й використання (prayoga) – той найкращий лікар.
Так у трактаті Аґнівеші, відтвореному Чаракою, у розділі “Загальні положення” 

закінчується четверта глава, що має назву “Шість сотень граней віречани”.
Так закінчується четвірка [глав] про ліки. 

Глава 5. помірність у їді (mātrāśitīya) [Перша з чотирьох глав про здоров’я 
(svastha)]

5.1 Отже, роз’яснення глави “Помірність у їді”.
5.2 Так сказав Бгаґаван Атрея.
5.3 Хай буде помірність у їді. Обсяг їжі, знов-таки, залежить від сили вогню 

[травлення].
5.4 Скільки цієї їжі з’їдено в належний час без шкоди для природи [організму], 

перетравлено й засвоєно – цю кількість слід вважати правильною.
5.5 [Рис] шалі (śāli) й [рис] шаштіка (ṣaṣṭika), зелений маш (mudga), звичайна пе-

репілка, сіра куріпка, антилопа, заєць, олень, індійський замбар і так далі – навіть 
ці легкі за природою види їжі вживаються у відповідній кількості. Така їжа, як стра-
ви з борошна, цукрової тростини, молока, кунжуту, чорного машу (māṣa), а також 
плоть водяних істот, хоча ці субстанції й важкі за природою, також приймаються у 
відповідній кількості. 

5.6 Але не слід думати, що сила впливу важкої й легкої їжі не береться в розра-
хунок. У легких субстанціях багато властивостей повітря й вогню, у важких – бага-
то властивостей землі й води. Тому легкі [види їжі] завдяки своїм властивостям 
розпалюють вогонь [травлення] й навіть з’їдені в надлишку малошкідливі. Важка ж 
їжа за своєю природою, знов-таки, не розпалює вогонь [травлення], тому дуже 
шкідлива в надмірній кількості – якщо тільки сила вогню [травлення] [не збільше-
на] фізичними вправами. Так кількість [їжі] залежить від сили вогню [травлення].

5.7 І не ігнорується [при визначенні кількості їжі] субстанція, [що поглинається]: 
з урахуванням [властивостей] субстанції пропонується наповнювати [шлунок] 
[важкою їжею] на третину або половину. Але й переповнення [шлунка] легкою 
їжею не сприяє вогню [травлення].

5.8 Їжа, з’їдена в помірній кількості, дарує їдцю силу, [здоровий] колір обличчя, 
щастя й довголіття, не шкодячи природі [організму].

І ще:
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5.9 Після їди не слід [ще] їсти таку важку [їжу, як] борошняні вироби, рис 
(taṇḍula68), рисові пластівці (pṛthuka). Нехай навіть голодний їсть помірно. 

5.10 Не повинна бути звичною [така] важка [їжа, як] сушене м’ясо, сушені овочі, 
корінь і стебло лотоса. Не слід їсти м’ясо виснажених [хворобою тварин].

5.11 Не повинно бути правилом [вживання] курчіки, кілати69, свинини, яловичи-
ни (gavya), м’яса буйвола, риби, сиру, машу (māṣa) і ячменю.

5.12 Слід регулярно вживати в їжу [рис] шаштіка, [рис] шалі, чорний маш, ка-
м’яну сіль, амалакі70, дощову воду (āntarīkṣam-payu), топлене масло, оленину (jāñ-
gala71) й мед.

5.13 Завжди треба вживати й те, чим підтримується здоров’я, і те, що не дає 
з’явитися хворобам.

5.14 Далі буде розказано про [такі засоби] догляду за тілом, [як] аньджана72 й 
т. д., що сприяють підтримці здоров’я.

5.15 Слід регулярно користуватися корисною для очей аньджаною з сурми 
(sauvīra), а расаньджаною – раз на п’ять ночей або на вісім ночей, для [сльозо]течі 
(srāvaṇa)73.

5.16 Очі повні сяйва (tejamaya), тому вони особливо бояться слизу. Через це [те-
рапевтична] дія, що видаляє слиз, корисна для прояснення зору.

5.17 Не повинна прикладатися та міцна аньджана до очей вдень – ослаблений 
після очищення зір на сонці погіршується.

5.18 Тому бажано аньджану, [що викликає] [сльозо]течу, прикладати на ніч. Як 
різні тьмяні [прикраси] – золоті та ін. –

5.19 абсолютно очищуються [від нальоту] олією, тканиною, волоссям тощо, так 
завдяки змочуванню аньджаною очей смертних [людей]

5.20 [їхній] зір сяє чисто, немов місяць на небі. 
Харенука й пріянгу, прітхівіка, кешара, накха,
5.21 хрівера, чандана, патра, твак, ела, ушіра, падмака, дг’ямака, мадгука, мансі, 

ґуґґулу, аґуру, цукор, 
5.22 кора ньяґродги, удумбари, ашваттхи, плакші й лодгри; ванья, смола сарджі, 

муста, шайлея, камала, утпала,
5.23 шрівештака, шаллакі, шукабарха – усе це подрібнивши, слід наліпити пасту 

на стебло очерету, надавши [їй] обертанням таку форму, як у ячмінного зерна74. 
5.24 Нехай зробить лікар [сигару] з великий палець завтовшки й довжиною як 

товщина восьми пальців. Висушену, з витягнутим стеблом, вставлену в мундштук, 
людина нехай

5.25 “п’є”75 промащену й запалену від вогню [лікувальну сигару], яка застосо-
вується успішно.

З кращих лікарських трав і жиру, топленого масла, бджолиного воску
5.26 зробивши масну сигару (varti) із солодким смаком, нехай [людина] палить 

[її з лікувально-профілактичною метою]. 
Швета, джьотішматі, жовтий і червоний миш’як,
5.27 [такі] духмяні [рослини, як] аґуру, патра й т. д., – [їхній дим годиться] [для 

внутрішнього] очищення голови. 
Важкість у голові, головний біль, риніт, мігрень,
5.28 біль у вухах, біль в очах, кашель, гикавка, задишка, клубок у горлі, слаб-

кість зубів, патологічні виділення з вух, носа й очей,
5.29 поганий запах з рота й носа, зубний біль, втрата апетиту, тризм щелепи 

(hanumanyāgraha), свербіж, інфекційні розлади, блідість обличчя,
5.30 надлишкова слинотеча, слабкий голос, тонзиліт, увуліт, облисіння, посивін-

ня й випадання волосся,
5.31 чхання, сонливість (atitandrā), сплутаність свідомості, гіперсомнія (atinidrā) 

лікуються вдиханням диму [лікарських трав]. Також зміцнюються
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5.32 кістки черепа, волосся, органи чуття й голос. Якими б сильними не були 
[розлади], що мають природу вати й капхи – в горлі або

5.33 в голові, – [ці] хвороби залишать того, хто вустами “п’є” дим. 
Приписано приступати до вдихання диму в [такі] вісім моментів – 
5.34 [бо] в цей час вата й слиз виявляють ознаки дисбалансу:
після купання, їди, чищення язика, чхання, чищення зубів, вдихання носом [ме-

дичних препаратів],
5.35 аньджани, сну нехай [людина], яка володіє собою, вдихає дим. Тоді не буде 

породжених ватою й капхою в голові й горлі
5.36 хвороб. Треба тричі зробити три вдихи. Нехай розумний [вдихає дим] двічі 

в запропонований час доби;
5.37 [нехай так] застосовує [цей засіб], але масний [склад] нехай вдихає один 

[раз], очищувальний (vairecya) – три-чотири [рази].
Очищення розуму, горла й органів чуття, легкість у голові, врівноваженість
5.38 вищезгаданих дош – [ось] ознаки правильного вдихання [диму лікарських 

трав].
Глухота, сліпота, німота, кровотеча, запаморочення – 
5.39 ускладнення, що виникають через несвоєчасне або надмірне вдихання диму. 

У цьому [випадку] бажано прийняти топлене масло, використовувати речовини, 
вдихувані через ніс (nāvana), аньджану й заспокійливе питво.

5.40 Якщо розлад від [вдихання] диму виник через [надмірну активацію] повітря, 
пов’язаного з піттою, [вищеперелічене] треба приготувати з масними [інгредієнта-
ми]; з охолоджувальними – при кровотечі; із сухими – при [надмірній активації] 
слизу й пітти. 

5.41 Далі розкажу про [ті ситуації], що [є] протипоказаннями [для вдихання] 
диму. Нехай не вдихає [дим лікарських трав] випорожнений [проносним або блю-
вотою], хто після клізми,

5.42 у кого кровотеча, у кого отруєння, хто вражений горем, а також вагітна, 
втомлений, п’яний, той, у кого нетравлення, [розбалансована] пітта, безсоння,

5.43 непритомність, запаморочення, патологічна жага, загальне виснаження й 
туберкульоз. Не [слід здійснювати цю процедуру] після вживання п’янкого напою, 
молока, [чогось] жирного або медового.

5.44 Не [слід вдихати] дим, поївши сиру, при шорсткості [шкіри] або в гніві, при 
сухості язика, потьмаренні, травмі голови,

5.45 при шанкхаці, рохіні76, діабеті й делірії. Та людина, яка помилково вдихає 
дим у цих [ситуаціях], у невідповідний час,

5.46 посилює неправильним [використанням] диму тяжкість цих хвороб.
Нехай той, кому прописано [вдихати] дим, вдихає при хворобах голови, носа й 

очей
5.47 через ніс; при хворобах горла – через рот. Вдихаючи через ніс, нехай види-

хає через рот, але, вдихаючи через рот, хай не видихає через ніс,
5.48 [бо] рух [диму] в протилежному напрямку швидко зашкодить очам. Сидячи 

зручно, з випрямленим тілом, прямим поглядом і розумом, [спрямованим на] Те77, 
три рази

5.49 нехай той, хто володіє собою (ātmavān), тричі вдихає дим носом, закривши 
одну ніздрю78.

Для віречани мундштук [повинен бути] довжиною у двадцять чотири [товщини] 
своїх пальців,

5.50 для масного [складу] – тридцять два пальці, для повсякденного використан-
ня бажано [мати мундштук] у півтора [разу довший]79. Прямий, з трьома вузлами 
(trikoṣā)80, з отвором розміром у кісточку коли81, 
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5.51 з того ж матеріалу, що трубка для клізми, – [такий] пропонується мундштук 
для [вдихання] диму. З огляду на те що [дим] приходить здалеку, розділяючись вуз-
лами, ослаблений каналом [мундштука],

5.52 органи чуття не ушкоджуються димом, застосовуваним у [належній] кіль-
кості й у [належний] час.

Якщо приходить легкість у грудях, горлі й голові,
5.53 і досягається послаблення капхи, [то] дим вдихався правильно.
У кого нечіткий голос, капха в горлі,
5.54 важка голова – [про того] треба сказати, [що він] вдихав дим недостатньо 

(apīta). [Якщо] язик, голова й горло висушуються й стають гарячими,
5.55 [якщо] людині хочеться пити й вона погано орієнтується, [якщо] виникає 

сильна кровотеча, [якщо] сильно паморочиться голова й людина непритомніє,
5.56 [якщо] органи чуття стають гарячими, [значить] дим вдихався надмірно.
Нехай застосовує [назальну терапію] з року в рік, у три пори року – 
5.57 у сезон дощів, восени й навесні, коли з неба йдуть хмари. Хто практикує на-

зальну терапію (nasya-karman) як прописано, у належний час,
5.58 у того очі, вуха й ніс не будуть пошкоджені [хворобами]. Не будуть у нього 

сивими голова й борода.
5.59 Волосся не буде випадати, буде особливо [добре] рости. Кривошия, голов-

ний біль, параліч лицьового нерва, тризм щелепи,
5.60 риніт, мігрень, тремор голови виліковуються. Судини, суглоби, м’язи, сухо-

жилля голови й шиї
5.61 людини, удоволені, отримують велику силу. Обличчя [стає] радісним і окру-

глим. Голос [стає] чистим, твердим і гучним. 
5.62 Усі органи чуття будуть незабрудненими й дуже сильними. Не з’являються 

в людини раптово хвороби голови й шиї. 
5.63 І зі старінням верхніх частин тіла старість не набирає сили82.
Чандана, аґуру, патра, кора дарві83, мадгука, бала84,
5.64 прапаундаріка, сукшамайла, віданґа, більва, утпала, хрівера, абгая, ванья, 

твак, муста, саріва, стхіра,
5.65 джіванті, прішніпарні, сурадару, шятаварі, харену, бріхаті, в’ягхрі, сурабгі, 

волокна падми85 –
5.66 нехай кип’ятить [лікар ці рослини] в стократному [об’ємі] чистої дощової 

води, поки не залишиться [кількість] у десять разів більша [від об’єму] олії.
5.67 Олію треба десять разів прокип’ятити в цьому відварі. При десятому 

кип’ятінні стільки ж козячого молока
5.68 нехай додасть. Це назальний засіб. Олія ця береться в кількості половини 

пали86. 
5.69 Для змащеної олією (snigdha) й прогрітої до поту (svinna) голови – назаль-

ний [засіб] ваткою [вводиться в ніс] тричі. Нехай сім днів застосовує цю терапію 
через день тричі на день87.

5.70 Той, хто приборкав органи чуття й вживає корисну їжу, а також живе там, де 
не дуже вітряно й не дуже жарко, від олії цієї, що оздоровлює три доші й надає 
силу органам чуття,

5.71 отримує вищеописані якості, користуючись [олією] у відповідний час.
Із розщепленим кінцем і терпким, гострим або гірким смаком
5.72 нехай використовує [паличку] для очищення зубів, не пошкоджуючи ясна. 

[Такі палички] усувають [поганий] запах і смак. Бруд з язика, зубів, з рота
5.73 [видаляючи], [ця процедура дозволяє добре] відчувати смак [їжі]. Відразу 

[досягається] очищення зубів. Караньджа, каравіра, арка, малаті, какубга, асана88 –
5.74 [бажано] [гілочки] цих дерев, а також подібних їм [використовувати як] па-

личку для зубів89.
Золотими, срібними, мідними, а також зробленими з олова й бронзи,
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5.75 вигнутими, не гострими мають бути скребачки для язика. Той бруд, що на-
копичується біля кореня язика, перешкоджає видиху,

5.76 і ним породжується поганий запах. Тому слід [регулярно] чистити язик.
Той, хто бажає чистоти, доброго смаку [в роті] й гарного запаху [з рота], хай три-

має [в роті]
5.77 [жуйку], що складається з плодів джаті, катуки, пуги, какколи, сукшмайли й 

квіткових бруньок лаванґи, а також свіжого листу тамбули й екстракту карпури90.
5.78 Будуть сила щелеп, сила голосу, гарний вигляд обличчя, чудове відчуття 

смаку й вище задоволення від їжі [в людини, котра полоще рот].
5.79 Немає в цієї [людини] сухості в горлі, не боїться вона тріщин губ. Не псують-

ся [її] зуби, корені їхні міцні.
5.80 Не болять [вони] й не реагують болісно на кисле, розжовують навіть дуже 

тверду їжу – завдяки полосканню сезамовою олією.
5.81 Той, хто регулярно змащує олією голову, не страждає від головного болю, 

плішивості, посивіння й випадання волосся.
5.82 Особливо зростає сила [його] голови й чола. І волосся [в нього] глибоко вко-

рінене, чорне й довге.
5.83 Органи чуття очищуються, шкіра обличчя має гарний вигляд. Завдяки зма-

щуванню голови сезамовою олією отримують глибокий сон і щастя.
5.84 Якщо регулярно капати олію у вуха, то не буде хвороб, викликаних розла-

дом вати, [а також не буде] кривошиї, тризму щелепи, приглухуватості.
5.85 Як від змазування олією глечик, суха шкіра й вісь [воза] стають цупкими й 

міцними,
5.86 так від олійного масажу тіло стає міцним, шкіра – гарною, [організм] – не-

сприйнятливим до хвороб вати, витривалим.
5.87 У тактильному органі переважає повітря. Тактильний орган міститься в 

шкірі. Олійний масаж надзвичайно корисний шкірі, тому нехай людина застосовує 
його.

5.88 У того, хто регулярно застосовує олійний масаж, тіло не дуже пошкоджуєть-
ся навіть від удару або важкої роботи.

5.89 [Його] шкіра гладенька, тіло міцне, сильне, має приємний вигляд. Завдяки 
регулярному олійному масажу людина навіть менше старіє.

5.90 Шорсткість, нерухомість, сухість, втома й оніміння стоп відразу ж зникають 
від застосування олійного масажу.

5.91 Отримується м’якість, сила, витривалість стоп. Досягається ясність зорово-
го сприйняття, й заспокоюється [тілесне] повітря91.

5.92 Завдяки олійному масажу стопи не буде невралгії сідничного нерва, тріщин 
на стопах, стенозу судин і стиснення зв’язок стопи.

5.93 Змазування тіла олією усуває поганий запах, позбавляє від огрядності, сонли-
вості, свербіння, неприємною бруду й відразливої пітливості.

5.94 Купання очищує, посилює статевий потяг, животворить, знімає втому, зми-
ває піт і бруд, робить тіло сильним і дуже сприяє посиленню оджаса92.

5.95 Носіння чистого одягу сприяє привабливості, повазі, довголіттю, радості, 
шляхетності, красі, усуває безталанність (alakṣmī).

5.96 Ароматичні речовини й гірлянди посилюють статевий потяг, надають [тілу] 
приємний запах, сприяють довголіттю, привабливості, надають тілу тонус і силу; 
вони приємні для розуму й усувають безталанність.

5.97 Носіння прикрас і самоцвітів сприяє благополуччю (dhanya), благоденству 
(maṅgalya), довголіттю, красі, захищає від недоброго, радує, сприяє привабливості 
й посилює оджас.

5.98 Часте очищення стоп і шляхів [виходу з тіла] нечистот [говорить] про ро-
зумність і порядність, сприяє довголіттю, усуває безталанність і [особливості епо-
хи] калі93.
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5.99 Стрижка волосся, бороди та нігтів покращує тонус тіла, посилює статевий 
потяг, сприяє довголіттю, чистоті й гарному зовнішньому вигляду. 

5.100 Носіння взуття корисне для очей і шкіри [стоп], захищає стопи від нега-
тивних [впливів], сприяє набуттю сили, наступальності (parākrama), щастя, поси-
лює статевий потяг.

5.101 Сказано, що використання парасольки захищає від недоброго, від сонця, 
вітру, бруду, дощу; [парасолька] укриває, сприяє силі й приносить благо.

5.102 Використання ціпка – опора тому, хто спотикається, усунення ворогів, під-
тримка довголіття, свобода від страху.

5.103 Нехай мудрий буде уважний щодо догляду за своїм тілом, як повелитель 
міста [уважний] до міста й колісничий – до колісниці.

І ще:
5.104 Нехай [людина] використовує лише такі засоби підтримки [свого] життя, 

які не суперечать дгармі. І, звичайно, [так] отримуються спокій, медитація (ādhyāna), 
щастя.

Підсумкові вірші
5.105 Обсяг [з’їденої] їжі, обсяг [їжі] з урахуванням її тяжкості або легкості, їжа, 

прийняття якої забороняється, і [їжа, прийняття] якої дозволяється,
5.106 аньджана, сигари [з лікарських трав], виготовлення трьох видів сигар, 

[благотворні] наслідки вдихання диму [лікарських трав], час і частота вдихання та-
кого диму,

5.107 ознаки розладів і їхнє лікування, протипоказання для вдихання диму [лі-
карських трав], матеріал мундштука для вдихання диму, види мундштуків,

5.108 властивості назальної терапії, які й коли повинні проводитися назальні 
процедури, як і якою паличкою для чищення зубів користуватися, їхні властивості,

5.109 які й для чого тримаються в роті [компоненти жувальної суміші], які влас-
тивості олійного полоскання, що дає змазування голови олією,

5.110 також закапування олії у вуха, олійний масаж, масаж стоп, змащування 
олією частин тіла, купання й носіння чистого одягу, ароматизатори та носіння при-
крас,

5.111 очищення шляхів [виходу з тіла] нечистот, стрижка волосся, властивості 
взуття, парасольки й ціпка – про це сказано в цьому розділі, [що має назву] “Помір-
ність у їді”.

Так у трактаті Аґнівеші, відтвореному Чаракою, у розділі “Загальні положення” 
закінчується п’ята глава, що має назву “Помірність у їді”.

Глава 6. те, що слід їсти (tasyāśitīya) [Друга з чотирьох глав про здоров’я (svas-
tha)] 

6.1 Отже, роз’яснення глави “Те, що [слід] їсти”. 
6.2 Так сказав Бгаґаван Атрея.
6.3 Збільшується від з’їденої їжі сила й [поліпшується] зовнішній вигляд того, 

хто знає, яку їжу [треба] їсти в [різні] пори року, і харчується відповідно.
6.4 Слід знати, що рік розділений на шість сезонів. У періоді адана (ādāna), коли 

сонце йде на північ, три сезони, починаючи з пізньої зими й закінчуючи літом. Пе-
ріод вісарґа (visarga), коли сонце йде на південь, ділиться, знов-таки, на три пори 
року, починаючи із сезону дощів і закінчуючи ранньою зимою94.

6.5 Під час вісарґи вітри не надто сухі – не такі, як під час адани. У місяця [в цей 
час] неослаблена сила; він постійно наповнює своїми прохолодними променями 
світ. Тому [вісарґа] приємна. Адана, навпаки, вогняна. Ці двоє – сонце й вітер, – а та-
кож місяць підкоряються часу, своїй природі (svabhāva) і їхнім шляхам. Вони впли-
вають на [характер] півріччя, пори року, смак [ліків і їжі], [розлад] дош і тілесну 
силу. Це описується тут.
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6.6 Під час адани променями сонця забирається волога світу. У міру того як на 
зміну пізній зимі приходить весна, яка змінюється літом, сильні сухі вітри вису-
шують [усе], надаючи [рослинам] гіркий, терпкий і гострий смак, який висушує й 
робить людину слабкою.

6.7 Але під час сезону дощів, осені й зими сонце звертає на південь, і його жар 
послаблюється часом, траєкторією, хмарами й дощем. Проте [сила] місяця не слаб-
шає. Спека у світі спадає від дощової води й [того, що має] смак, який не висушує, – 
кислий, солоний, солодкий, – від чого сила людини в цей час послідовно зростає.

І ще:
6.8 Слід вказати, що на початку вісарґи й у кінці адани людина ослаблена, посе-

редині сила [людини] середня, але в кінці [вісарґи] й на початку [адани] [сила лю-
дини] максимальна.

6.9 На початку зими через стикання з холодним повітрям (anila) сила травлення, 
що протистоїть [холоду], дужої [людини] зростає настільки, що здатна перетравити 
багато важкої субстанції.

6.10 Коли він95 не отримує належного палива, тоді шкодить народженим у тілі 
сокам, тому холодна вата в холоді подразнюється.

6.11 Тому нехай [людина] вживає в зимову пору масні, кислі, солоні соки96, жир, 
м’ясо водяних і болотяних [істот].

6.12 Нехай людина їсть подрібнене м’ясо мешканців нір і хижаків, п’є вино 
(madirā), ром (sīdhu) та брагу (madhu).

6.13 Не скорочується життя того, хто взимку регулярно вживає коров’яче моло-
ко, сік цукрової тростини, жир, олію, новий рис і гарячу воду.

6.14 Нехай вдається до олійного масажу, змащування голови олією, сауни (jen-
tāka97), а також живе в опалюваному підземному приміщенні або в ґарбга-ґрісі98.

6.15 Узимку візок, ліжко, сидіння повинні бути встелені покривалом, шкурою 
антилопи, вовняною покривкою й ковдрою.

6.16 Завжди треба [носити] щільний теплий одяг і змащувати тіло густою (guru) 
[олією] аґуру. Красуню молоду (pramadā) пишногруду

6.17 з тілом, змащеним аґуру, обіймаючи, нехай ляже, сп’янілий (samada) від лю-
бові. Нехай із приходом зими займається сексом досхочу (prakāmam).

6.18 Нехай з настанням холодів уникає їжі й пиття, які легкі й збуджують вату, а 
також вітрів, недоїдання й рідкої мантхи99.

6.19 Рання й пізня зима схожі. Невелика відмінність: пізньою зимою [перева-
жають] сухість, породжена аданою, і холод, народжений хмарами, вітрами й до-
щами.

6.20 Тому всі приписи для ранньої зими бажані [й для пізньої зими]. Нехай [лю-
дина] залишається в затишному будинку, теплішому, ніж на початку зими.

6.21 Нехай протягом пізньої зими [людина] уникає холодної їжі й пиття, а також 
того, що збуджує вату: гострого, гіркого й терпкого.

6.22 Навесні [розріджений] променями сонця [й] приведений у рух накопичений 
слиз перешкоджає тілесному вогню, через що з’являється багато хвороб.

6.23 Тому нехай [лікар] навесні прописує такі процедури, як терапевтична блю-
вота й так далі. Нехай [людина] уникає важкої, жирної, кислої, солодкої їжі й ден-
ного сну.

6.24 Нехай з приходом весни [людина] регулярно робить фізичні вправи, змащує 
тіло, вдихає дим лікарських трав, полоще рот і накладає аньджану, очищується те-
плою водою.

6.25 [Прописано] змащування тіла чанданою й аґуру. Їжа: з ячменю й пшениці, 
оленина, кролятина, м’ясо антилопи, перепілки, сірої куріпки. 

6.26 Нехай [людина] п’є незіпсовану брагу й ром; нехай навесні насолоджується 
молодими жінками й гаями.
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6.27 Влітку волога землі випивається променями сонця. Тоді корисні їжа й пит-
во, що солодкі, холодні, рідкі й масні.

6.28 Той, хто влітку вживає холодну кашку (mantha) з цукром, молоко, м’ясо лі-
сових тварин і птахів, топлене масло, рис шалі, не помирає [від хвороб].

6.29 Алкоголь – у малих дозах, з великою кількістю води або повністю виклю-
чається. Нехай [людина] уникає солоного, кислого, гострого, гарячого й фізичних 
вправ.

6.30 Удень нехай спить у прохолодній кімнаті; вночі, змастивши тіло сандало-
вою пастою, – нагорі, на повітрі, що охолоджується променями місяця.

6.31 Прикрашена намистом з перлів, нехай сидить, насолоджуючись [обмахуван-
ням] віялами й дотиком рук, охолоджених сандаловою водою.

6.32 Нехай у літню пору людина, уникаючи сексу, насолоджується гаями, холод-
ною водою й квітами.

6.33 У тіла, ослабленого аданою, травлення слабке. І під час сезону дощів воно 
знову послаблюється через розлади [тілесного] повітря та інших [дош].

6.34 Коли вогонь [травлення] ослаблений під час сезону дощів випарами землі, 
потоками [води] з хмар, підвищеною кислотністю води, [тілесне] повітря (pavana) 
та інші [доші] збуджуються.

6.35 Тому під час сезону дощів рекомендується помірність у всьому. Занадто рід-
кої каші, денного сну, холодної роси, річкової води,

6.36 [надмірних] фізичних вправ, перегріву на сонці, сексу нехай [людина] уни-
кає. Нехай зазвичай готує їжу й питво з медом.

6.37 Якщо під час сезону дощів від сильного дощу дуже холодно, для заспокоєн-
ня тілесного повітря повинна прийматися виразно кисла, солона й жирна їжа.

6.38 Задля підтримки вогню [травлення] треба вживати старий ячмінь, пшени-
цю, рис шалі з м’ясом лісових тварин і приготованим (saṁskṛta) супом.

6.39 Нехай п’є [такі спиртні напої, як] мадгвіка (mādhvīka) й арішта (ariṣṭa), чис-
ту дощову воду, воду з колодязя або ставка, прокип’ячену й охолоджену, з невели-
кою кількістю меду.

6.40 [Рекомендовано] розтирання тіла мазями, купання, [носіння] запашних гір-
лянд, [носіння] легкого, чистого одягу. Нехай [людина] під час сезону дощів зали-
шається в сухому [будинку]. 

6.41 Восени частини тіла, які звикли до дощу й холоду, раптом нагріваються со-
нячним промінням, тому пітта зазвичай збуджується.

6.42 Тоді при бажанні вживаються в [належній] кількості їжа й питво, що солод-
кі, легкі, холодні, гіркі й заспокоюють пітту.

6.43 Сказано, що після відходу хмар, [тобто восени], слід їсти перепілок, куріпок, 
баранину, оленину, кролятину, м’ясо антилопи з рисом шалі, ячменем і пшеницею.

6.44 Після відходу хмар [пропонується] очищення кишківника, кровопускання, 
вживання топленого масла з гіркими [травами]. [Приписано] уникати перебування 
на сонці.

6.45 Нехай [людина] уникає жиру, олії, м’яса водяних і болотних істот, лужного, 
сиру, денного сну, східного вітру.

6.46 Нагріта вдень променями сонця, остуджена вночі місяцем, очищена часом і 
знезаражена [зіркою] Канопус (agastya)

6.47 осіння вода, яку називають хамсодака100, кришталево чиста, корисна як не-
ктар для обмивання, пиття й купання.

6.48 Гідні похвали гірлянди [з] осінніх [квітів], чистий одяг і вечірні місячні про-
мені осінньої пори.

6.49 Так, відповідно до [кожної] пори року, описані поведінка й харчування. 
Коли вони годяться [людині] з огляду на їхню звичність, їх називають окасат-
мья101.
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6.50 Хто знає [принцип] узгодження поведінки та харчування, той прагне усуну-
ти хвороби протилежними якостями.

Підсумковий вірш
6.51 У цій [главі з назвою] “Те, що [слід] їсти” розказано про те, що підходить 

людині в той чи інший сезон і що не підходить, та про принципи узгодження.
Так у трактаті Аґнівеші, відтвореному Чаракою, у розділі “Загальні положення” 

закінчується шоста глава, що має назву “Те, що слід їсти”.

1 Пасивний дієприкметник минулого часу saṁhitā (sam √hā) буквально означає “зібране 
докупи”. Самхітами називають збірки гімнів чотирьох Вед, а також низку постведійських 
текстів з йоги та аюрведи. 

2 Окрім значення “життя”, слово āyus може перекладатися більш вузьким терміном “вік” 
(тривалість життя). Тому поняття āyurveda інколи перекладають як “наука про довголіття”. 

3 “Аштанґа-хрідая” цитує “Чарака-самхіту”, а в “Сушрута-самхіті” перераховуються ті 
самі лікарські препарати, що й у “Чарака-самхіті”.

4 Ашвіни (яких звуть Насатья й Дасра) виступають також персоніфікацією світанку й ве-
чірніх присмерків.

5 Бгарадваджі приписується авторство низки гімнів Ріґведи. Також він асоціюється з од-
нією із зірок сузір’я Велика Ведмедиця, яке в Індії має назву Сім Мудреців (saptarśi).

6 Абу Рейхан Біруні вбачає причину цього в тому, що прозовий текст більше спотво-
рюється при переписуванні. Свої слова він підкріплює цитатою з римського лікаря Галена 
(II ст.): “Окремі знаки для міри ваги ліків спотворюються при переписуванні, а також вна-
слідок навмисного спотворення заздрісниками. Тому книги Дамократа про ліки заслугову-
ють, щоб їм віддавали перевагу… оскільки вони написані віршами” [Абу Рейхан Бируни 
1995, 142]. Однак треба враховувати ще й індійську традицію віршування, що базується на 
повазі до найдревніших віршованих творів Індії – Вед, які тривалий час передавалися з по-
коління в покоління не в письмовій, а в усній формі. Також Біруні робить слушне зауважен-
ня: “Метричні твори не вільні від елементів штучності, котрі необхідні для вирівнювання 
розміру, виправлення відхилень і компенсації неповноти, що веде до вимушеного багато-
слів’я. Таким чином, віршована форма творів є однією з причин, які утруднюють вивчення 
індійської літератури” [Абу Рейхан Бируни 1995, 65].

7 У низці випадків (зокрема, з другої половини вірша 25 п’ятої глави по вірш 28) фор-
мальне (по два рядки) розбиття на вірші не збігається з тим, яке мало б бути за змістом. 
Вірш 5.77 складається з трьох, а не двох рядків.

8 Pañcakarma(n) – “п’ять дій” (процедур) аюрведи, що очищають організм: насья (проце-
дура для носа, горла, пазух і голови), терапевтична блювота, очищення тонкого й товстого 
кишківника проносним, клізма, кровопускання (остання процедура в сучасному світі засто-
совується дуже рідко).

9 Початок глави традиційно марковано словом athātas (atha + atas).
10 Бгаґаван – (1) пан; (2) Бог.
11 Брахмачар’я – цнотливість, обітниця утримання від сексу; послушництво, спосіб жит-

тя цнотливого учня.
12 Словом upavāsa може називатися утримання не тільки від їжі, а й від світських утіх.
13 Bhikśu – монах, що живе милостинею.
14 Вайкханаси (vaikhānasa) – лісові пустельники, які перебувають на третій стадії релі-

гійного життя (vanaprasthāśrama).
15 Валакхільї (vālakhilya) – супутники богів, крихітні мудрі істоти завбільшки з палець 

людської руки, здатні літати.
16 Згідно з “Йога-сутрами” (2:32), ніяма – це чистота, вдоволеність, аскетизм, вивчення 

Писання й відданість Богові.
17 Дгарма (релігія), артха (мирське благополуччя), кама (земна любов) і мокша (звіль-

нення душі від поневолення матерією) – чотири традиційних мети життя індуса.
18 Під “трьома частинами”, вочевидь, треба розуміти етіологію, симптоматику й тера-

пію.
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19 Sāmānya (загальне), viśeṣa (особливе), guṇa (якість), dravya (субстанція), karma (дія), 
samāvāya (невіддільна властивість) – шість категорій системи ньяя. Вони пояснені в на-
ступних розділах. Див. також: [Завгородній, Луценко 2006, 103–106].

20 Тут сутри – вид повчальної літератури.
21 Buddhi – “розум”, siddhi – “досконалість”, smṛti – “пам’ять”, medhi – “розважливість”, 

dhṛti – “наполегливість”, kīrti – “cлава”, kṣamā – “поблажливість”, dayā – “співчуття”.
22 Dhārin – “те, що утримує [тіло від розкладання]”; jīvita – “життя”; nityaga – “постій-

не”; anubandha – “те, що триває [в низці втілень]”.
23 Обидва світи – земне життя та посмертне існування.
24 Sāmānya – “спільність”; viśeṣa – відмінність.
25 Tridaṇḍa – “потрійна влада” або потрійний посох монаха в деяких течіях індуїзму.
26 Ефір, повітря, вогонь, вода, земля.
27 Тут маються на увазі такі переліки:

1. Важкість, легкість, холод, жар, масність, сухість, притупленість, гострота, нерухо-
мість, рух, м’якість, твердість, чистота, забрудненість, ніжність, жорсткість, грубість, 
тонкість, в’язкість, текучість.
2. Звук, тактильне відчуття, образ, смак, запах.
3. Бажання, відраза, насолода, страждання, зусилля (prayatna).
4. Вище (para), нижче, сумірність, число, відмінність, відокремленість, обсяг, вико-
нання, повторення.

28 Samavāya – “притаманність”.
29 Тобто субстанція неодмінно має якості. Наприклад, не буває землі без “земляних” 

якостей.
30 На відміну від дії, якість не пов’язана з рухом.
31 Дгату – сім складових тіла: rasa (життєвий сік), rakta (кров), māṁsa (м’язи), medha 

(жир), asthi (кістки), majjā (кістковий мозок), śukra (сім’я).
32 Два вмістилища – тіло й розум.
33 Під “щастям” тут, вочевидь, слід розуміти здоров’я.
34 Доші (doṣa) – три субстанції, що формують біологічний організм: vāta – “фізіологічне 

повітря”, утворене поєднанням ефіру й повітря; pitta – “фізіологічний вогонь”, утворений 
поєднанням вогню й води; kapha – слиз, утворений поєднанням землі й води.

35 Тамас (морок, інертність), раджас (збудження) й саттва (чистота, спокій) – три фун-
даментальні якості Всесвіту.

Doṣa означає також “вада, розлад”, і це дозволяє розуміти цей вірш у тому сенсі, що по-
рушення рівноваги вати, пітти й капхи викликає хвороби тіла, а хвороби розуму з’являються 
через вплив на нього раджасу й тамасу.

36 Самадгі – йогічний транс, глибока медитація.
37 Три інших елементи – ефір, повітря, вогонь.
38 Rocanā – очищена бичача жовч.
39 П’ять металів – мідь, срібло, олово, свинець, залізо. Миш’яки (у двоїні) – “червоний 

миш’як” і “жовтий миш’як” (сульфіди As).
40 Слово śuṅgā може також означати “чашечка квітки” або “ость колоса”.
41 Mahāsnehā – суміш чотирьох видів жиру (див.  1.86).
42 Hastidantī – кротон Роксбурга, Croton oblongifolius Roxb.; haimavatī – аїр, Acorus cala-

mus Linn.; śyāmā – оперкуліна турпетум, Operculina turpethum R. B., чорний різновид; trivṛt – 
оперкуліна турпетум, Operculina turpethum R. B., білий різновид; saptalā – мильні боби, 
Acacia concinna D. C.; śvetanāmā – кліторія трійчаста, Clitoria ternatea Linn., різновид alba; 
pratyakśreṇī – баліоспермум гірський, Baliospermum montanum Muell-Arg.; gavākṣī – коло-
цинт, Citrullus colocynthis Schrad.; jyotiṣmatī – деревогубець волотистий, Celastrus paniculatus 
Willd; bimbī – кокцинія індійська, Coccinia indica W. et A.; śaṇapuṣpī – кроталярія бородав-
часта, Crotalaria verrucosa Linn.; viṣānikā – Helicteres isora Linn.; ajagandhā – Gynadropsis 
gynandra Linn.; dravantī – ятрофа ґлаундерія, Jatropha glandulifera Roxb.; kṣirīṇī – Mimusops 
hexandra Roxb. Ідентифікувати рослину adhoguḍā не вдалося.

43 Śveta – кліторія трійчата, Clitoria ternatea Linn., білий різновид.
44 Śaṅkhinī – канскора хрестоподібна, Canscora decussata Roem. et Sch.; viḍaṅga – ембелія 

смородинова, Embelia ribes Burm.; trapuṣa – огірок, Cucumis sativus Linn.; madana – рандія 
кущова, Randia dumetorum Lam.; dhāmārgava – гарбуз мочальний, Luffa cylindrica Linn.; 
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ikṣvāku – лагенарія звичайна (гарбуз декоративний), Lagenaria siceraria Standl.; jīmūta – 
люфа колюча, Luffa echinata Roxb.; kṛtavedhana – люфа гранчаста, Luffa acutangula Roxb.; 
klītaka – локриця, Glycyrrhiza glabra Linn.

45 Prakīryā – цезальпінія гребінчаста, Caesalpinia crista Linn.; udakīrya – індійський бук, 
Pongamia pinnata Merr.; pratyakpuṣpa – ахірантес шерехатий, Achyranthes aspera Linn.; abhayā – 
терміналія хебула, Terminalia chebula Linn.; antaḥkoṭarapuspī – арґірея гарна, Argyreia specio-
sa Sweet. Назва hastiparṇinī може вказувати на Luffa Foetida Cav. та інші рослини.

46 Kampillaka – малотус філіппінський, Mallotus phillippinensis Muell.; āragvadha – касія 
трубчаста, Cassia fistula Linn.; kuṭaja – райтія антидизентерійна, Holarrhena antidysenterica 
Wall.

47 Āsthāpana – один з різновидів клізми.
48 Sauvarcala – сода, випарена разом з плодами індійського аґрусу (āmalakī, ембліка лі-

карська); saindhava – кам’яна сіль; viṭ – нашатир (хлористий амоній, NH4Cl); aubhida – зем-
ляна сіль. Назви видів солі в різних джерелах можуть не збігатися.

49 Sāmudra – морська сіль. 
50 Kuṣṭha – шкірні хвороби, з проказою включно; kilāsa – різновид лейкодерми.
51 Annapanāvidhi – 27-ма глава цього розділу.
52 Snuhī – молочай олеандролистий, Euphorbia neriifolia Linn.; arka – калотропис висо-

кий, або содомське яблуко, Calotropis procera R. Br. Однозначно ідентифікувати рослину 
aśmantaka не вдалося.

53 Pūtīka – цезальпінія гребінчата, Caesalpinia crista Linn.; kṛṣnagandhā – морінга масля-
ниста, Moringa олійна Lam.; tilvaka – сімплокос гроноподібний, Symplocos racemosa Roxb.

54 Alajī – можливо, запалення ока.
55 Virecana – очищення (особливо кишківника та голови); очищувальна субстанція (особ-

ливо проносне).
56 Шість умістилищ – шість частин рослин, які можна використовувати для віречани.
57 Вочевидь, “Калпа-упанішадою” тут названо “Калпа-стхану” – сьомий розділ “Чарака-

самхіти”.
58 Тобто 133.
59 Тобто 39.
60 Тобто 110. Jīmūta – люффа колюча, Luffa echinata Roxb.; iksvāku – лагенарія звичайна 

(кабак декоративний) Lagenaria siceraria Standl.; dhāmārgava – гарбуз мочальний, Luffa cy-
lindrica Linn.; kuṭaja – голаррена антидизентерійна, Holarrhena antidysenterica Wall.; kṛtaved-
hana – люфа гостроребра, Luffa acutangula Roxb.; trivṛt – оперкуліна турпетум, Operculina 
turpethum R. B.

61 Caturaṅgula – кассія трубчаста, Cassia fistula Linn.; lodhra – симплокос кетяговий, Sym-
plocos recemosa Roxb.; mahāvṛkṣa – молочай олеандролистий, Euphorbia neriifolia Linn.; 
saptalā – мильні боби, Acacia concinna D. C.; śaṅkhinī – канскора хрестоподібна, Canscora 
decussata Roem. et Sch.; dantī – баліоспермум гірський, Baliospermum montanum Muell-Arg.; 
dravantī – Jatropha glandulifera Roxb.

62 Svarasa – сік; kalka – паста; śṛta – відвар, śīta – “холодне”, phāṇṭa – “проціджене”.
63 Bhedanīya – “таке, що сприяє відокремленню [від організму поганих субстанцій]”.
64 В оригіналі використано слово tṛpti, яке означає “задоволеність” або навіть “відраза”. 

Ймовірно, мається на увазі хибне відчуття ситості, відраза до їжі.
65 Anuvāsana – олійна клізма.
66 “Аюрведа-діпіка” Чакрапарні Дати пояснює, що зілля, “яке забарвлює кишківник” 

(purīṣ-virajanīya), – засіб, що виводить з калом надлишкові доші.
67 Див. шостий вірш цієї глави.
68 Слово taṇḍula може вказувати не лише на рис, а й на інші злаки.
69 Kūrcikā й kilāṭa – згущене молоко (можливо, його різновиди).
70 Āmalakī або āmalaka – ембліка лікарська (індійський аґрус), Emblica officinalis Gaertn.
71 Словом jāñgala може називатися не лише оленина, а й м’ясо інших диких тварин.
72 Añjana – сірчиста сурма; використовується в косметиці як чорна фарба для вій та брів.
73 У трактаті XVI ст. “Бхавапракаша” сказано, що rasañjana – це препарат барбарису 

остистого (dāruharidra), але зустрічаються й інші тлумачення, наприклад: примочки з мідно-
го купоросу з куркумою, або з мідної окалини з рослиною амомум, або зі свинцевої руди. 
Гіперсекреторна сльозотеча викликається, очевидно, заради видалення надлишку капхи.
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74 Hareṇukā – горох, Pisum sativum Linn.; priyaṅgu – калікарпа великолиста, Callicarpa 
macrophylla Vahl.; pṛthvīkā – чорний кмин, Nigella sativa Linn.; keśara – мезуя залізна, Mesua 
ferrea Vahl.; nakha – “ніготь” (можливо, назва якоїсь рослини); hrīvera – павонія духмяна, 
Pavonia odorata Willd.; candana – сандалове дерево, Santalum album Lin.; patra – малабарська 
кориця, Cinnamomum tamala Nees et. Eberum.; tvak – коричник цейлонський, Cinnamomum 
zeylanicum Blume., ela – кардамон справжній, Elettaria cardamomum Maton.; uśīra – ветіве-
рія, Vetiveria zizanioides Nash.; padmaka – вишня гімалайська (слива вишнеподібна), Prunus 
cerasoides D. Don.; dhyāmaka – лимонне сорго (індійська лимонна трава), Cymbopogon 
schoenanthus Spreng.; madhuka – мадука індійська Madhuca indica J. F. Gmel.; māṁsī – нард, 
Nardostachys jatamansi DC.; guggulu – миртове дерево, Commifora mukul Engl.; aguru – алой-
не дерево, Aquilaria agallocha Roxb.; nyagrodha – фікус бенгальский, Ficus bengalensis Linn.; 
udumbara – фікус гроноподібний, Ficus racemosa Linn.; aśvattha – фікус священний, Ficus re-
ligiosa Linn.; plakṣa – фікус лакор, Ficus lacor Buch-Ham., vanya – смикавець, Cyperus tenui-
florus Rottb.; sarja – ватерія індійська, Vateria indica Linn., mustā – різновид смикавця, 
Cyperus rotundus Linn.; ṣaileya – пармелія продірявлена, Parmelia perforata Ach.; kamala – ло-
тос горіхоносний, Nelumbo nucifera Gaertn., utpala – латаття біле, Nymphaea alba Linn.; 
śrīveṣṭaka – смола сосни Роксбурга, Pinus roxburghii Sargent.; śallakī – босвелія, Boswellia 
serrata Roxb.

75 “П’є” – вдихає дим.
76 Śaṅkhaka – гострий біль і припухлість у ділянці скронь. Rohiṇi – сильний болючий на-

бряк кореня язика.
77 Те – займенник, яким тексти індуїзму часто називають Вищу Реальність.
78 Вочевидь, мається на увазі, що разом треба зробити дев’ять (тричі по три) вдихів.
79 Ймовірно, третій мундштук має бути довжиною в 36 пальців (24х1,5).
80 Мабуть, мається на увазі, що мундштук зроблено з відрізка стебла бамбука з трьома 

вузлами-колінами.
81 Kola – китайський фінік, Zizyphus jujuba Lam.
82 Тобто навіть у літньому віці волосся не дуже сивіє, голова не тіпається, обличчя не по-

кривається зморшками і т. д.
83 Дарві – барбарис остистий, Berberis aristata Dc.
84 Bala – сіда серцелиста, Sida cordifolia Linn., а також сіда ромбоподібнолиста (Sida 

rhombifolia Linn.).
85 Prapauṇḍarīka – червоний лотос, або нільська лілія, Nymfaea lotus Linn.; sūkṣmailā – 

кардамон справжній, Elettaria cardamonum Maton.; bilva – айва бенгальська, Aegle marmelos 
Corr.; sārivā – індійська сасапаріль, Hemidesmus indicus R. B.; sthirā – десмодіум гангський, 
Desmodium gangeticum DC.; jīvantī – лептаденія сітчаста, Leptadenia reticulata W et A.; pṛś-
niparṇī – урарія смолиста, Uraria picta Desv.; suradāru – кедр гімалайський, Cedrus deodara 
Loud.; śatāvrī – спаржа гроноподібна, Asparagus racemosus Willd.; bṛhatī – паслін індійський, 
Solanum indicum Linn.; vyāghrī – паслін жовтоплідний, Solanum xanthocarpum Schad. et 
Wendel.; surabhī – плюхея гостролиста, Pluchea lanceolata Oliver et Hiern.; padma – лотос го-
ріхоносний, Nelumbo nucifera Gaertn.

86 Pala – 48 мілілітрів.
87 Згідно з “Аюрведа-діпікою” Чакрапані Дати, курс терапії триває тринадцять днів: сім 

днів лікування, що перемежовуються шістьма днями відпочинку.
88 Karañja – індійський бук, Pongamia pinnata Merr.; karavira – олеандр індійський, Nerium 

indicum Mill.; mālatī – аґаносма дихотомічна, Aganosma dichotoma K. Schum.; kakubha – тер-
міналія арджуна, Terminalia arjuna W et A.; asana – терміналія повстяна, Terminalia tomento-
sa W. et A.

89 В Індії зуби традиційно чистять паличкою: кінчик гілочки розжовується, від чого з во-
локон деревини утворюється своєрідна щіточка. 

90 Jātī – мускатний горіх, Myristica fragrans Houtt.; kaṭuka – бамія (окра), Hibiscus abelmo-
schus Linn.; pūga – бетелева пальма, Areca catechu Linn.; kakkola – перець кубеба, Piper 
cubeba Linn.; sūkṣmailā – кардамон справжній, Elettaria cardamonum Maton.; lavaṅga – гвоз-
дика, Syzigium aromaticum Merr. et. L. M., tāmbūla – бетель, Piper betle Linn.; karpūra – кам-
форове дерево, Cinnamomum camphora Nees et. Eberm.

91 Вважається, що на стопах є вихід каналу (nāḍī), пов’язаного із зором. Див. також 
вірш 5.100.

92 Ojas – один з видів тілесної енергії, “сяйво” тіла.
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93 Згідно з космогонією індуїзму епоха калі – останній і найскрутніший із чотирьох ета-
пів існування людства. 

94 В Індії розрізняють шість пір року, які мають такі санскритські назви: шішіра (śiśira) – 
пізня зима, місяці мага (māgha, січень-лютий) і пхалґуна (phālguna, лютий-березень), васан-
та (vasanta) – весна, місяці чайтра (caitra, березень-квітень) і вайшякха (vaiśākha, квітень-
травень), ґрішма (grīṣma) – літо, місяці дж’яйштха (jyaiṣṭha, травень-червень) і ашадга 
(aṣāḍhā, червень-липень), варша (varṣā) – сезон дощів, місяці шравана (śrāvaṇa, липень-
серпень) і бгадрава (bhādrava, серпень-вересень), шярат (śarat) – осінь, місяці ашвіна 
(āśvina, вересень-жовтень) і карттіка (kārttika, жовтень-листопад), хеманта (hemanta) – ран-
ня зима, місяці марґашірша (mārgaśīrṣa, листопад-грудень) і пауша (pauṣa, грудень-січень).

95 Тут “він” – вогонь травлення.
96 Слово rasa можна перекласти не лише як “сік”, але і як “смак”.
97 Облаштування джентаки описано у вірші 14:46 першого розділу.
98 Тут garbha-gṛha – внутрішня кімната будинку.
99 Mantha – суміш; напій з різних компонентів; рідка каша.
100 Haṁsodaka (haṁsa + udaka) – букв. “лебедина вода”.
101 Okasātmya (okas + ātmya) – щось абсолютно звичне організму, таке, що не впливає на 

нього негативно. Традиційно як приклад наводять зміїну отруту, що не шкодить змії.
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РЕЦЕНЗІЇ

Біляєва С. О.

Рецензія на: Фергад Туранли. Козацька доба історії України в 
османсько-турецьких писемних джерелах (друга половина XVI – 
перша чверть XVIII століття). – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська 
академія”, 2016. – 606 с.

Козацька доба віддзеркалює доленосний період цивілізаційного розвитку Украї-
ни. Інтерес до її вивчення особливо відзначився за часів незалежності. При 

цьому неухильно зростає роль нових джерел, зокрема накопичення археологічних 
та пошук архівних матеріалів, залучення друкованих документів, що сприяє знач-
ному розширенню джерельної бази. Особливе значення мають османсько-турецькі 
писемні джерела – внаслідок тривалого періоду сусідства України та північних во-
лодінь Османської імперії, у зв’язку з перебігом подій у східноєвропейському прос-
торі. Проте протягом тривалого часу вони залишалися маловідомими українським 
фахівцям і читачам, не були введені в науковий обіг. До того ж і ознайомлення з до-
робком та ідеями турецької історичної літератури за часів радянської влади було 
далеким від потреб сучасної науки. Отже, звернення Ф. Туранли до конче необхід-
них джерел української історії є надзвичайно актуальним завданням наукових до-
сліджень. Не втручаючись у філологічну та археографічну складову монографії (це 
справа відповідних фахівців), звернемось до деяких історичних аспектів роботи.

За структурою монографія поділяється на дві частини. Найбільший обсяг роботи 
складають розділи, присвячені відображенню в османсько-турецьких джерелах іс-
торії козацтва у хронологічній послідовності історичних подій. Крім того, автор 
приділяє увагу документам, створеним в Україні, Речі Посполитій та Московії, що 
уможливлює порівняльно-історичний аналіз висвітлення та оцінку подій по різні 
боки геополітичного балансу.

Друга частина, “Бібліографія” (за назвою автора), вміщує публікацію декількох 
османсько-турецьких писемних джерел та довідкові матеріали.

Перша частина книги складається зі вступу, шести розділів та висновків. Завдан-
ням монографічного дослідження автор вважає “аналіз відображення історичних 
процесів, які відбувалися на території України” (с. 24), у писемних османсько-
турецьких джерелах. При цьому він наголошує, що останні належать “до іншої, від-
мінної від європейської, а саме середньовічної турецької літературної традиції” 
(с. 24). Метою першого розділу, за визначенням автора, “є обґрунтування методо-
логічно-джерелознавчих засад аналізу тих відображених у відомостях з дослідже-
них нами (Ф. Туранли. – С. Б.) рукописних документів про історичні явища та події, 
які мали місце у взаєминах України козацької доби її історії з Османською держа-
вою та з Кримським ханством упродовж другої половини XVI – першої чверті 
XVIII ст.” (с. 29). Як зазначено Ф. Туранли, з одного боку, він використовує методо-
логію відомого історика-тюрколога Зекі Веліді Тогана (с. 29), а з другого – принци-
пи визначного українського історика Ярослава Дашкевича, за якими необхідно з 
перекладами вміщувати оригінальні тексти (факсиміле або транслітерацію, що дає 
можливість фахівцям перевірити правильність перекладу) (с. 45). На жаль, якщо 
автор викладає досить повно зміст методологічних підходів Я. Дашкевича, то на 
методологію вищезгаданого турецького дослідника є лише бібліографічне посилан-
ня (с. 29).
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Докладно розглянуті питання історіографії, починаючи від праці Дмитра Кан-
темира початку XVIII ст. до сучасних праць істориків Туреччини, України та ін-
ших країн світу. Цілком слушно виглядає загальна характеристика комплексу 
джерел за запропонованою класифікацією: “офіційні документи Османської імпе-
рії, міждержавні угоди, дипломатичне листування, твори державних діячів, літо-
писні пам’ятки” тощо, в яких фігурують і деякі офіційні матеріали (с. 91). На основі 
залучення масиву джерел визначено, де містяться матеріали, потрібні для вивчення 
козацької доби, та яку спрямованість має переважна більшість матеріалів.

Наступним кроком дослідника (розділ 2) є спроба розглянути історичні умови 
створення османсько-турецьких рукописних джерел другої половини XVI – першої 
чверті XVIII ст. та їхній зміст. Автор звертається до загальної історичної характе-
ристики торгових відносин за доби Київської Русі, торгових шляхів та товарів. Це 
питання має велику історіографічну базу, зокрема щодо функціонування шляху “з 
варяг у греки”. Тому зведення торгових відносин Києва лише до транзитного цен-
тру торгівлі хутром занадто знижує справжнє значення міста та Подніпров’я в ціло-
му. На жаль, Ф. Туранли чомусь не посилається і на наші публікації, які стосуються 
торгових відносин Київської Русі, історії Аккермана та Очакова, зокрема на числен-
ні статті та монографічні праці, присвячені історії взаємовідносин слов’янських та 
тюркських світів України XIII–XVIII ст. [Біляєва 2004, 60–66; 2008, 344–351; 
Biliaieva, Ostapchuk 2009, 137–170; Біляєва 2012а, 43–51; 2012б; 2013, 35–40; 2015, 
114–121 та ін.]. Немає посилань і на фундаментальні праці молдовської дослідниці 
М. Шлапак, присвячені Білгород-Дністровській фортеці [Шлапак 2001 та ін.]. Це б 
допомогло уникнути деяких не зовсім правильних тверджень автора. Наприклад, 
він чомусь наголошує на тому, що «об’єднані сили турків і кримського хана Меглі 
Гірая захопили місто Білгород, назвавши його “Аккерман”» (с. 133). Але часам 
Молдавського князівства передував золотоординський Аккерман, що існував на-
прикінці ХІІІ – в середині XIV ст. Деякі неточності є й у висловлюваннях щодо 
Очакова. Автор вказує, що в останні роки XV ст. кримські татари оволоділи містом-
фортецею Очаковом (с. 134). Але Менглі Гірай побудував лише нові укріплення на 
місці Старої фортеці, про яку, на жаль, мало відомо. Швидше за все, мова йде про 
литовське укріплення Дашків. Так чи інакше час заснування міста-фортеці зали-
шається досі остаточно не з’ясованим. Проте існування поселення з міськими риса-
ми матеріальної культури в золотоординський період засвідчують матеріали наших 
розкопок. Що стосується назви Очаків, то вона вперше згадується в московських 
джерелах, у той час як у Кримському ханстві місто відоме під назвою Джан-керман 
[Середа 2015, 6–17].

У наступних підрозділах Ф. Туранли розглядає особливості османсько-турець-
кого літописання середини XVII – першої чверті XVIII ст. та відображення в руко-
писній традиції Високої Порти і Кримського ханства значення “козацького чинника” 
в розвитку військово-політичної ситуації в Північному Причорномор’ї на початку 
XVII ст.

Надзвичайно актуальною є тематика розділу 3, присвяченого відображенню ви-
токів та розвитку українського козацтва в османсько-турецьких писемних джере-
лах. Проте зустрічаються деякі помилки та не зовсім послідовні висновки стосовно 
змісту подій другої половини XVI ст. Особливо це стосується першого підрозділу. 
Так, на с. 193 автор вказує, що ногайці “відокремились в 1261 р. від Золотої Орди 
та на чолі з Чингізханом поширилися на територію від Аральського та Каспійсько-
го морів аж до Буджаку”, але відомо, що Чингізхан помер 1227 р.

На с. 181 Ф. Туранли пише, що “Захоплення Казанського (1552 рік) та Астрахан-
ського ханств (1556 рік) ще більше посприяло посиленню впливу Московського 
царства на південному напрямку”. Проте на с. 195 автор відзначає, що “як союзник 
московського царя Івана IV гетьман Корибут-Вишневецький, очоливши численне й 



Рецензії

168                                                                                                      Східний світ, 2017, № 1–2

боєздатне українське військо, упродовж 1559 року здійснював активні бойові дії 
проти збройних сил Високої Порти, які надали змогу Московії підкорити Казанське 
й Астраханське ханства”. Але ж останні події передували діям Корибута-Вишне-
вецького, на що автор вказував раніше.

У другому підрозділі Ф. Туранли приділяє увагу оцінці Хотинської воєнної кам-
панії та її наслідків за даними османсько-турецьких писемних джерел, посилання 
на які наведені в тексті, зокрема з літопису Мустафи Катіба Челебі.

Цікавими для дослідження взаємовідносин Запорозької Січі з Кримським хан-
ством є матеріали останнього підрозділу. Значною мірою ці питання були предме-
том ретельного вивчення відомого османіста В. Остапчука, з яким нас поєднують і 
досвід перших робіт в Очакові, і багаторічні дослідження в Аккермані, і спільні 
публікації. Треба відзначити, що Ф. Туранли віддає належне його розробкам, а та-
кож роботі К. Фінкель, інших істориків-османістів. Окрім того, він наводить текст 
“Наказу бейлербегові Очакова Ібрагіму”. Це фрагмент-факсиміле оригіналу, транслі-
терація та адаптований текст сучасною турецькою мовою. На жаль, автор не наводить 
переклад тексту українською мовою, а лише його стислий переказ (с. 222–223).

Четвертий розділ монографії присвячений темі історії України періоду правлін-
ня Богдана Хмельницького за даними османсько-турецьких джерел. Ф. Туранли на-
голошує, що із загального обсягу джерельного матеріалу він виокремив “низку ви-
нятково важливих свідчень, які стосуються постаті” (с. 235) гетьмана козацтва. Далі 
автор наводить свідчення різних османсько-турецьких та українських літописних 
джерел з посиланням на власні публікації та історичні праці українських та турець-
ких авторів щодо особистості Богдана Хмельницького, подій національно-визволь-
ної війни. За висновком Ф. Туранли, османсько-турецькі рукописні документи 
“містять інформацію, яка підтверджує факт активізації чорноморського вектору ди-
пломатичної політики Богдана Хмельницького” (с. 263).

Що стосується підрозділу 4.3, то Ф. Туранли подає перелік назв османсько-ту-
рецьких писемних джерел, у яких, за його висновком, “подано важливу інформацію 
про перебіг подій, які стосуються національно-визвольної боротьби українського 
народу, в тому числі й війни проти Речі Посполитої”. На жаль, треба констатувати 
обмаль цитувань самих документів, проте набагато більше посилань на тексти 
українських та деяких європейських писемних джерел. Трохи дивним видається й 
речення, що “свідчення з османсько-турецьких, українських та європейських дже-
рел дають нам підстави зробити висновок про те, що Національно-визвольна війна 
українців під проводом Богдана Хмельницького проти Речі Посполитої спалахнула 
з суттєвих причин, серед яких були…” (с. 268), і далі йде перелік причин, які за-
гальновідомі за багатьма підручниками, не кажучи вже про спеціальні дослідження.

Більш ґрунтовно подається інформація османсько-турецьких джерел стосовно 
Зборівського договору, спільної воєнної акції козацьких і татарських військ 1653 р., 
а також щодо політичного союзу Війська Запорозького та Кримського ханства, його 
значення в історії України. Ф. Туранли цілком слушно підкреслює негативну роль 
Переяславської угоди 1654 р. у взаємовідносинах Кримського ханства, Високої 
Порти і Української козацької держави (с. 285).

Динамічний та цікавий розділ 5 присвячений аналізу розвитку відносин Україн-
ської держави і Високої Порти в 1657–1676 рр. за османсько-турецькими джерела-
ми та працями переважно турецьких істориків. Одним з важливих джерелознавчих 
моментів є розгляд Ф. Туранли османсько-турецьких писемних документів, вико-
ристаних у праці турецького історика Ісмаїла Гакки Узунчаршили, стосовно діяль-
ності та постаті Івана Брюховецького та активізації чорноморського вектора щодо 
встановлення українсько-турецьких міждержавних відносин (с. 301–303). Надзви-
чайно важлива інформація османсько-турецьких літописців використана автором у 
висвітленні ставлення уряду Високої Порти до України, намагань переконати Річ 



Рецензії

The World of the Orient, 2017, № 1–2                                                                                      169

Посполиту відмовитись від агресивних планів щодо Української козацької держави 
(с. 324). У цьому ж ракурсі вказується на відображення в османсько-турецьких дже-
релах Кам’янецького походу 1672 р. Аналіз османсько-турецьких джерел та праць 
турецьких істориків привів автора до висновку, що “політика Високої Порти цього 
періоду сприяла запобіганню експансії як Речі Посполитої, так і Московського цар-
ства стосовно України. А отже, і політичному об’єднанню українських земель у 
межах єдиної держави” (с. 347).

Шостий розділ монографії має назву “Османсько-турецькі писемні джерела з іс-
торії України останньої чверті XVII – першої чверті XVIII ст.”. Проте автор вважає, 
що метою цього розділу “є інтерпретація інформації з османсько-турецьких пи-
семних джерел, в якій відображено основні аспекти та історичні наслідки окремих 
подій розглянутого історичного процесу” (с. 348). На наш погляд, інтерпретація 
джерел є іншим, самостійним завданням досліджень і не входить до суто джерело-
знавчої тематики. За даними османсько-турецьких джерел, Ф. Туранли стверджує, 
що відносини Високої Порти з Пилипом Орликом, гетьманом у вигнанні, свідчать 
про його підтримку з боку Османської держави. Водночас автор трактує їх як від-
носини між Османською імперією і Гетьманською Україною, але, на жаль, Пилип 
Орлик на той час не мав реальної влади у країні.

У цілому складається враження, що не лише шостий розділ, а й інші розділи мо-
нографії мають значну інтерпретаційну складову. Практично в першій частині ми 
маємо викладення історії козацької доби в Україні з використанням відображення по-
дій в османсько-турецьких джерелах, джерелах іншого походження та історіографії.

Висновки роботи складаються з двох частин. У першій викладаються основні 
прикінцеві положення розділів. У другій – репрезентовані автором “результати про-
ведених джерелознавчих студій” (с. 431).

Щодо першої частини, то, як вважає Ф. Туранли, джерелознавчий аналіз осман-
сько-турецьких документів дозволяє визначити основні етапи політичних змін у 
взаєминах Високої Порти та козацько-гетьманської України, які мали тенденцію від 
воєнної активності Війська Запорозького стосовно Османської імперії у другій по-
ловині XVI ст. до “виникнення передумов формування українськокозацького-крим-
ськотатарського союзу” в перші десятиріччя XVII ст. (с. 427). З перетворенням За-
порозької Січі у другій чверті XVII ст. на потужну військову силу з нею змушена 
була рахуватися Османська імперія, яка бачила в постаті Богдана Хмельницького 
надійного союзника Високої Порти і Кримського ханства, що, нарешті, привело до 
створення тривалого союзу України з Високою Портою і Кримським ханством. За 
висновком автора, джерелознавчий аналіз отриманої інформації свідчить про збере-
ження прихильного ставлення до Української держави з боку Порти та Кримського 
ханства, незважаючи на підписання Березневих статей (с. 429).

У другій половині XVII ст. відбувається активізація зусиль гетьмана Петра До-
рошенка, результатом чого “стало встановлення протекторату Високої Порти над 
Україною” (с. 430). На думку Ф. Туранли, “в турецькій історіографії наголошується 
на спільності інтересів Високої Порти й козацько-гетьманської України” (с. 431). 
«Натомість українська історіографія, особливо радянського періоду, однозначно 
трактувала політику Османської імперії як агресивну, а історичний період, який 
тривав упродовж означеної історичної доби, – як “Руїну”» (с. 431). Підтримка ко-
зацької України з боку Високої Порти тривала і надалі – в перші десятиліття 
XVIII ст. Таким чином, за висновками Ф. Туранли, концептуальна позиція щодо 
України як союзника в боротьбі з Московією та Річчю Посполитою доволі чітко 
простежується з джерелознавчого аналізу османсько-турецьких джерел.

Що стосується другої частини висновків, то в них, на думку автора, перелічені 
результати проведених джерелознавчих студій, а саме: 1) “практично застосована 
методологія дослідження інформації з османсько-турецьких писемних джерел з 
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одночасним виконанням перекладів текстів відповідних документів українською 
мовою”; 2) “обґрунтовано причинні зв’язки між окремими історичними подіями, 
їхньою сукупністю та систематичним розташуванням в літописних джерелах, а та-
кож уточнено об’єктивні ознаки достовірності отриманої інформації”; 3) “встанов-
лено час написання досліджених нами рукописних джерел за календарем Гіджри, 
а також його адекватний перерахунок згідно з літочисленням за Різдвом Христо-
вим”; 4) “доведено репрезентативність, автентичність, достовірність історичних 
подій, зафіксованих у залучених нами писемних джерелах, і розкрито значення їх-
нього інформаційного потенціалу…”; 5) “на підставі нововиявлених документаль-
них джерел встановлено основні мотиви, якими керувалися політичні кола Високої 
Порти та Кримського ханства в своїй політиці стосовно Війська Запорозького…” 
6) “вперше досліджені нами рукописні документи отримали свою історичну та пра-
вову оцінки, що дало змогу підтвердити нормативно-правову природу укладених 
відповідних міжнародних угод” (с. 432).

Що стосується першого пункту, то було б варто приділити більшу увагу саме пе-
рекладу документів українською мовою. П’ятий пункт стосується першої частини 
роботи і практично викладений у попередніх висновках до розділів.

Можливо, також було б варто не лише подати відображення цього періоду в 
османсько-турецьких писемних джерелах, а й повноцінно репрезентувати самі дже-
рела за певною класифікацією, турецько-османською мовою з транслітерацією та 
перекладом на українську мову, відповідним науковим апаратом, що дозволило б 
розширити межі користування джерелами широкому загалу науковців та читачів. 

Слід зазначити, що поява нової тюркологічної праці, якою стала монографія 
Ф. Туранли, звернення до османсько-турецьких документів, що стосуються подій 
козацької доби в Україні, часткова або повна публікація джерел, їхня інтерпретація 
сприяють збільшенню потенціалу здобуття наукових знань та уможливлюють по-
дальший прогрес вивчення історії взаємин України та Туреччини.
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Ю. Ю. Завгородній
 

ПЕРІОДИЗАЦІЯ ТА ІСТОРІОГРАФІЯ
ІНДІЙСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ:

ТАКІ РІЗНІ І ТАКИ НЕОБХІДНІ
Рецензія на: Periodization and Historiography of Indian Philosophy / Ed. by Eli 

Franco. – Wien: Sammlung de Nobili – Arbeitsgemeinschaft für Indologie und 
Religionsforschung, 2013. – viii, 388 p.

“Періодизація й історіографія індійської філософії” – це охайно виданий збір-
ник статей, який підсумовує один з останніх проектів професора Елі Франко, 

директора Інституту Індії та Центральної Азії Лейпцизького університету. До книж-
ки увійшли доопрацьовані доповіді, свого часу виголошені на XIV Всесвітній сан-
скритологічній конференції в Кіото у вересні 2009 року. Збірник містить передмову, 
дванадцять статей, кілька покажчиків: загальний, санскритської термінології, цито-
ваних санскритських текстів зі збереженням нумерації та дані про залучених авто-
рів, включно з їхніми електронними адресами. 

Для розкриття непростої й енциклопедичної теми з історії індійської філософії 
професор Е. Франко об’єднав фахівців із відомих університетів та наукових уста-
нов Західної Європи, США та Японії: École pratique des hautes étude, Université de 
Lausanne, School of Oriental and African Studies, Österreichiche Akademie der Wissen-
schaften, Cambridge University, Universität Wien, Cornell University, Shinshu University, 
Stockholm University, Harvard University, Centre National de la Recherche Scientifique. 
І хронологічне, і тематичне охоплення наявних статей якщо не максимальне, то до-
сить широке. У першому випадку вони торкаються часового діапазону від станов-
лення індійської філософії до початку ХХІ ст. з наголосом на періоді від перших 
століть до н. е. до орієнтовно ХІІ ст., у другому – зосереджені на різних школах ін-
дуїстської філософії (санкх’ї, йозі, ньяї, вайшешиці, мімансі, веданті, кашмірському 
шиваїзмі), а також буддійській і джайнській думці. Більшість статей вирізняє скру-
пульозний і належно аргументований виклад, який спирається на репрезентативне 
коло індійських першоджерел і дослідницької літератури.

З наявних статей у книзі пропоную зупинитись тільки на тих, які, на мою дум-
ку, найважливіші з огляду на становлення (відновлення після 1930-х років) про-
фесійного інтересу до індійської релігійно-філософської думки в сучасній вітчиз-
няній науці.

Збірник відкриває ключова і панорамна стаття Е. Франко “Про історіографію і 
періодизацію індійської філософії” (р. 1–26) з додатком-оглядом, присвяченим ви-
світленню періодизації індійської філософії в чотирьох японських виданнях, які 
вийшли в період між 1932 і 1992 роками (р. 26–31). Додаток-огляд підготовлено 
Ш. Моріямою (Shinshu University, Japan). Матеріал у статті структуровано. Вона 
складається із семи окремих пунктів. Публікація завершується спільним списком 
скорочень з бібліографією.

Стаття розпочинається зі своєрідних методологічних настанов і міркувань авто-
ра. Насамперед він звертає увагу на той факт, що, на відміну від усталеної періоди-
зації і термінології західної філософії (тобто досократики, еллінізм, Середньовіччя, 
Ренесанс, модерна філософія), серед дослідників індійської думки не існує згоди 
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щодо її періодизації. Проте це слушне міркування зазвичай залишається поза ува-
гою не тільки дослідників європейської, а й навіть індійської філософії. 

Е. Франко розглядає п’ять відомих варіантів періодизації індійської філософії 
від кінця ХІХ – початку ХХ ст. до кінця ХХ ст., які належать не неіндологічним 
спробам періодизації індійської філософії, а її професійним дослідникам: Паулю 
Дойссену, Еріху Фрауваллнеру, Вальтеру Рубену, Мадлен Біардо та Джону Плотту 
разом із Джеймсом Дуліном і Полом Мейсом. 

Як переконливо показує автор, кожна з названих спроб характеризується своєю 
специфічною зумовленістю, й її необхідно помічати. Фактично періодизація – це 
макрозріз, своєрідний маркер, який засвідчує бачення дослідником всього феноме-
ну індійської філософії і є надзвичайно важливою складовою історико-філософсь-
кого процесу.

Свій виклад професор Франко розпочинає з періодизації Пауля Дойссена (1845–
1919), викладеної ним у семитомній “Загальній історії філософії” (1894–1917), за 
якою всю індійську філософію можна розділити на три частини: 1) загальний вступ і 
філософію Вед до упанішад, починаючи від 1900 р. до н. е.; 2) філософію упанішад, 
закінчуючи 500 р. до н. е., і 3) постведійську філософію індійців від 500 р. до н. е. до 
1500 р. Залучає Е. Франко і невелику роботу “Нарис індійської філософії” (1907)1. 
У нарисах Дойссен також виділяє три етапи в історії індійської філософії і пов’язує 
кожен із них із конкретним географічним регіоном: період Ріґведи – з Пенджабом, 
пізніший період Вед, насамперед упанішади, – з рівниною Ґанґи, третій і останній, 
який ще називається періодом сутр і відомий тим, що в ньому жили Будда 
Шак’ямуні і Джина Магавіра, – з Декканським плоскогір’ям. Як зауважує Е. Фран-
ко, періодизації Дойссена властива не тільки хронологічна обмеженість, бо вона не 
сягає пізніше XVI ст., а й відсутність історичного (точніше, історико-філософського) 
розвитку в межах окреслених періодів. Вбачає він і вплив на періодизацію Дойс-
сена, особливо на третю її частину, доксографічного трактату “Сарва-даршана-
самґраги” (sarva-darśana-saṃgraha), який багато в чому ліг в основу роботи німець-
кого філософа. Окрім того, Е. Франко вважає, що індійську філософію Дойссен 
викладає у специфічний спосіб, вбачаючи відображення однієї великої ідеї в упані-
шадах, Біблії і філософії Шопенгауера, якою був захоплений. Відтак індійська фі-
лософія постає у вигляді етичного чи альтруїстичного монізму. На думку Е. Франко, 
виклад індійської філософії Дойссена порушує два цікавих та актуальних питання: 
1) чи необхідно здійснювати опис індійської філософії, маючи етичне бачення; 
2) чи може історія індійської філософії бути написаною у вигляді хронологічного 
чи систематичного викладу.

Звертаючись до періодизації індійської філософії Е. Фрауваллнера (1898–1974), 
Е. Франко починає з того, що побіжно зауважує про його непрості стосунки з 
націонал-соціалізмом. Роботи, в яких Фрауваллнер докладно викладає періодиза-
цію індійської філософії, були ним видані в нацистській Німеччині: “Арійська 
cкладова індійської філософії” (1939) та “Значення індійської філософії” (1944). В 
індологічних історико-філософських публікаціях 1950-х років Фрауваллнер до них 
повертатиметься, але вже побіжніше. Всю індійську філософію він поділяє на два 
періоди: арійський та не-арійський. Перший період починається у ведійські часи, 
досягає свого піку в першій половині І тис. н. е. з появою філософських систем і за-
вершується занепадом наприкінці цього ж тисячоліття. Другий період починається 
з філософії Шанкари і триває до XVIII ст., коли завдяки знайомству із західними 
ідеями завершується властивий індійській філософії розвиток. Різниця між двома 
періодами, за Фрауваллнером, принципова і полягає в тому, що на зміну старим 
атеїстичним школам (санкх’ї, вайшешиці, локаяті, буддизму і джайнізму) приходять 
теїстичні (вайшнавські та шайвістські). Якщо перші були результатом творчості 
аріїв, то останні – неарійських народів. 
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Для Е. Фрауваллнера індійська філософія не так поступається європейській, як 
їй сумірна, бо їм обом властивий науковий характер, який, у свою чергу, ґрунтується 
на cпільній расовій основі. Натомість китайську традицію він позбавляє науковості. 
Як позбавляє науковості неарійські населення Індії, завдяки якому відбуваються 
поступове придушення і маргіналізація старих філософських систем. Індійська фі-
лософія для нього – це типова творчість арійського народу (“Volk”). 

Специфічна періодизація індійської філософії Е. Фрауваллнера знаходить засу-
дження у Е. Франко, який вважає її “морально нікчемною і фактично хибною”. 
Cеред його аргументів, наприклад, наявність в індійському епосі “Магабгараті”, 
який, за Фрауваллнером, належить до класичного періоду, не тільки імовірно арій-
ських шкіл санкх’ї і вайшешикі, а й відчутної ролі Вішну та Крішни. Застосування 
таких характеристик, як “науковий”, “без пресупозиційний”, “атеїстичний”, у зви-
чайному для нас значенні щодо індійської філософії раннього і класичного періодів 
також навряд чи є прийнятним. 

Найбільш інтригуючими міркуваннями Е. Фрауваллнера про періодизацію ін-
дійської філософії, як пише Франко, є його судження про те, що друга половина 
І тис. н. е. для індійської філософії є періодом занепаду, “періодом логіко-епісте-
мологічної спекуляції”. Але саме в цей-таки час індійська логіка набуває бурхливо-
го розвитку: активно працюють такі видатні індійські логіка та філософи, як Діґна-
ґа, Прашастапада, Уддйотакара, Прабгакара, Кумарила, Дгармакірті та багато інших. 
Пояснення цієї контроверсійної позиції німецького історика філософії Е. Франко 
вбачає в тому, що Фрауваллнер справжньою філософією вважав систематичну ме-
тафізику.

Спираючись на порівняльний текстологічний аналіз роботи “Література давньої 
Індії” відомого німецького індолога Германна Ольденберга (1854–1920) з роботами 
Е. Фрауваллнера, Франко робить висновок про її безпосередній вплив на форму-
вання расового підходу. Так, якщо Дойссен у своїх індологічних розвідках перебу-
вав під впливом неіндолога Шопенгауера, то Фрауваллнера надихав класичний 
індолог Ольденберг. 

Наступна періодизація належить Вальтеру Рубену (1899–1982), ще одному ні-
мецькому історику індійської філософії, який, на відміну від Фрауваллнера, будучи 
євреєм за походженням і марксистом за переконаннями, був змушений емігрувати з 
нацистської Німеччини: спочатку до Туреччини, а згодом до Чилі. Свою наукову 
кар’єру він завершує найвідомішим індологом Німецької Демократичної Республі-
ки (НДР).

Е. Франко докладно, крок за кроком знаходить і аналізує усі варіанти періоди-
зації індійської філософії, які зустрічаються в роботах Рубена: від перших фраг-
ментарних спроб у 1954 р. і до останньої всеохопної – в 1971 р. Марксистське 
забарвлення надзвичайно помітне вже в перших спробах дослідника. Наприклад, 
Рубен закидає західним дослідникам йоґи, що замість того, аби збагнути її внутріш-
ній досвід, вони віддають перевагу вивченню її руйнівного впливу на мільйони ін-
дійських робітників і дрібних буржуа. 

Завершальна періодизація індійської філософії В. Рубена викладена в роботі 
“Розвиток філософії в Давній Індії” (1971) і складається з шести етапів: 1) міфоло-
гія Ріґведи (1200–900 рр. до н. е.); 2) виникнення філософії в упанішадах (900–
500 рр. до н. е.); 3) виникнення найдавнішої класичної філософії природи / натур-
філософії (550–325 рр. до н. е.); 4) дозрівання натурфілософії в Маур’я період 
(325–236 рр. до н. е.); 5) поява головних філософських систем (236 р. до н. е. – 
300 р. н. е.); 6) розвиток епістемології (300–500 рр.). Починаючи з VI ст., в резуль-
таті виникнення феодалізму індійська філософія, як вважає Рубен, припиняє свій 
розвиток. Власне, вся історія індійської філософії найтіснішим чином обумовлена 
суспільними соціально-економічними умовами: від відсутності земельного воло-
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діння в перший період до феодальної стагнації в останньому. Марксистський со-
ціально-економічний детермінізм В. Рубен застосовує не тільки до давньоіндій-
ської, а й до давньогрецької філософії. Згідно з марксистським істориком філософії, 
філософія як така виникає не завдяки здивуванню, а завдяки тому, що з’являються 
експлуатація, держава і законодавство. 

Всі відомі школи індійської філософії В. Рубен поділяє на наукові, які більшою 
або меншою мірою тяжіють до матеріалізму, та ідеалістичні. До перших потрапляє 
вайшешика, ньяя, санкх’я, ранній буддизм, джайнізм, один із варіантів міманси і 
навіть йоґа. До других – буддійські школи мадг’ямака й йоґачара, а також веданта. 
Симпатії Рубена беззастережно на боці наукових філософських шкіл. Звільнення, 
як один із найвищих сотеріологічних ідеалів традиційного індійського суспільства, 
він категорично не сприймає, як і ірраціональну інтуїцію йоґи.

Перед тим як перейти до періодизації індійської філософії Мадлен Біардо (1922–
2010), Е. Франко відзначає, що її варіант не такий відомий. Проте роботу, в якій на-
водиться періодизація Біардо, а це – “Філософія Індії” (1969), він називає блиску-
чою й оригінальною. У статті також вказується, що авторка є католичкою і плекала 
геґельянські та марксистські ідеї (“even entertained Hegelian or Marxist ideas”).

М. Біардо виділяє чотири періоди в історії індійської філософії: 1) виникнення 
систем філософської думки – від їхніх витоків до V ст. н. е.; 2) зникнення буддиз-
му – від Діґнаґи до Рамануджи (кінець V–XI ст.); 3) індуїзм у пошуках власної фі-
лософії – від часів Рамануджи до XVI ст.; 4) починаючи з XVI ст., індійська філо-
софія втрачає творчий імпульс. Професор Франко пише про три риси, які характе-
ризують періодизацію французької дослідниці. Це – вплив відомої роботи Луї 
Дюмона (1911–1998) “Людина ієрархічна”; сприйняття індійської традиції з емічної 
й етичної перспективи та епістемологічне забарвлення, сформоване під впливом ін-
дійського середньовічного мислителя Бгартригарі та веданти. 

Розвиваючи тезу Л. Дюмона про відсутність індивідуальності у варно-кастовому 
індійському суспільстві, М. Біардо говорить про мінімальну імовірність стати філо-
софом в Індії з власного покликання. Очевидно, підкреслює Е. Франко, ця теза 
сформована під впливом знайомства насамперед із брагманічною індуїстською 
думкою, а не неортодоксальною буддійською, джайнською, тим більш школи чар-
ваків. Проте саме в останніх школах можна було зустріти представників різних 
верств індійського суспільства. Водночас школу чарваків Біардо взагалі не вважає 
філософською.

Стислий огляд поглядів М. Біардо на індійську філософію, до яких переходить 
Е. Франко, засвідчує, що дослідниця спиралась на ключові положення, властиві 
традиційному індійському суспільству. Так, вона вважала, що Індії не властива іс-
торія. При цьому, вкрай прикметно, Біардо посилалась на академічну індологію: 
“Це загальне місце в індологів, що індійська думка, як, власне, [індійські] соціальні 
та економічні утворення, є без історії”’ (р. 18). Відсутність історії в традиційній 
Індії М. Біардо транслює і на відсутність історичного мислення2.

Серед інших положень французької дослідниці, на які звертає увагу Е. Франко, 
це її спостереження про те, що індійським мислителям властиві не так два види піз-
нання, як дві різні сфери: видима і невидима. Відповідно, взаємодія з першою від-
бувається завдяки сприйняттю, тоді як з другою – завдяки Одкровенню. На її думку, 
раціональність та “людська природа”, ключові для європейської думки, не є такими 
в індійській філософії.

Останній варіант періодизації, який зустрічається у статті Е. Франко, належить 
Джону Плотту (?–1990) і підготовлений ним разом із Джеймсом Дуліном та Полом 
Мейсом для амбітного, проте не завершеного видання “Глобальна історія філосо-
фії” (1989)3. Професор Франко окремо зупиняється на біографії Дж. Плотта, яка 
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допомагає краще зрозуміти, чим був обумовлений його задум всеохопного історико-
філософського проекту. Так, Плотт здобув вищу освіту в університетах США, за-
хистив Ph. D. в Індуїстському університеті у Варанасі, брав участь у протестах 
проти війни США у В’єтнамі, виступав за мир у всьому світі, міжкультурний діалог 
та глобальне вивчення історії філософії. Періодизація Плотта цікава насамперед 
тим, що вона не виділяє окремо індійську чи якусь іншу регіональну історію філо-
софії, а пропонує універсальний підхід для всіх відомих варіантів історії філософії. 
На думку Е. Франко, періодизація Плотта містить кілька переваг: по-перше, вона 
більш виважена й адекватна в порівнянні з відомими постгеґельянськими чи по-
стмарксистськими періодизаціями; по-друге, більш тісно ув’язує світову історію 
філософії зі світовою історією; по-третє, вказує та пояснює складні моменти, влас-
тиві спробам періодизації світової історії.

Періодизація Плотта і його колег складається із шести великих періодів: 
1) вісьового (750–250 рр. до н. е.);
2) ханьсько-елліністично-бактріанського (250 р. до н. е. – 325 р. н. е.); 
3) патристики та сутр (325–800 рр.);
4) схоластики (800–1350 рр.);
5) зустрічей (1350–1850 рр.);
6) тотальної зустрічі (XIX та XX ст.).
Е. Франко не пропонує докладного огляду періодизації Плотта. Таким чином, 

читач залишається непроінформованим щодо специфіки представлення індійської 
філософії в глобальній історико-філософській ретроспективі. 

Водночас він звертає увагу на два важливі теоретичні судження Плотта. Перше з 
них – “Без періодизації ми не можемо історизувати взагалі” – Франко вважає хиб-
ним, окрім випадку, якщо розглядати поняття “історизування” в дуже вузькому 
сенсі. Натомість друге – “Ми повинні мати метафізику за будь-якою наукою періо-
дизації” – слушним. Те, що Е. Франко наводить саме ці дві цитати Дж. Плотта, свід-
чить, що він не тільки не абсолютизує періодизацію в історико-філософських 
дослідженнях, а й визнає її зв’язок із граничними засадами людського буття. 

Наприкінці статті Е. Франко пропонує власну періодизацію історії індійської фі-
лософії, яка складається з трьох великих періодів: 1) до Диґнаґи; 2) між Диґнаґою 
та Удаяною і 3) нав’я ньяї. Перший період професор Франко називає онтологічним, 
другий – епістемологічним, він же золота доба індійської філософії, третій – харак-
теризується розвитком нав’я ньяї (фактично логіки) і поступовим зникненням буд-
дизму зі сцени індійської філософії. Змагання між буддійськими і брагманічними 
школами філософії Франко вважає однією з наскрізних особливостей історії індій-
ської філософії. Як попередні, так і свою періодизацію він вважає не останньою і 
беззастережною спробою, а такою, що неминуче передбачає і залежить від пер-
спективи.

Додаток до статті заслуговує на окрему увагу, бо він пропонує унікальну можли-
вість ознайомитися з япономовними варіантами періодизації індійської філософії. 
На превеликий жаль, про японську індологію в Україні майже нічого невідомо, 
тому огляд запропонованих періодизацій сприятиме поліпшенню ситуації, хоча б у 
цьому конкретно взятому важливому питанні.

Періодизація індійської філософії Хакудзю Уі (Hakuju Ui), викладена в “Історії 
індійської філософії” (1932), складається зі вступу і трьох періодів та охоплює час 
від 800 р. до н. е. по 800 р. н. е. Додаток розглядає індійську філософію після 800 р. 
Самгіти і брагмани вважаються передфілософськими текстами. Найбільша увага 
приділяється історії буддійської філософії, зокрема таким мислителям, як Наґар-
джуна, Майтрейя, Асанґа, Васубандгу. Перший період вважається підготовчим. 
Другий період (350 р. до н. е. – 150 р. н. е.) – чи не найважливіший. Саме в цей час 
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дозрівають ключові ідеї індійської філософії. У третій період (150–800 рр.) Індія 
стає буддійською країною. Індійська філософія після 800 р. вже переважно індуїст-
ська, доксографічна та коментаторська.

Книга Енсьо Канакури (Enshō Kanakura) “Історія індійської філософії” (1962) 
представлена одним стислим абзацом. Її автор звертає увагу на принципову різни-
цю між історією західної й індійської філософій. Якщо в першому випадку анти-
чний, середньовічний і модерний періоди відокремлені, то у другому – різні періоди 
гармонійно об’єднані. 

У книзі “Історія індійської філософії” Кьосеі Хаясіма (Kyōsei Hayashima), Дзікі-
до Такасакі (Jikidō Takasaki), Мінору Хара (Minoru Hara) і Сенґаку Маеда (Sengaku 
Mayeda) пропонують докладну періодизацію індійської філософії. Вона складаєть-
ся з трьох великих частин, кожна з яких охоплює великий часовий період. Перша 
частина “Давня доба” охоплює період із 1200 р. до н. е. по 600 р. Автори вважають, 
що філософія зустрічається вже у Ведах. Окрема увага приділяється філософії зви-
чайних / пересічних людей в індійському епосі і пуранах. У період між 120–600 рр., 
тобто часи династій Кушан – Ґуптів, виникли усі головні філософські школи. Друга 
частина “Середньовічна доба” охоплює період із 600-го по 1800 р. Зокрема, в ній 
розглядається філософська думка шайвізму, тантризму і вайшнавізму, а також ін-
дійський розвиток іноземного мислення. У цей час припиняється оригінальний фі-
лософський розвиток. Відбувається помітний вплив ісламу на індуїстську думку і 
культуру. Третя частина “Модерна і сучасна доба” розпочинається з 1800 р. У ній 
розповідається про філософські рухи у Британській Індії, а також про сучасні рухи 
в індійській філософії і буддійські рухи в Південно-Східній Азії. Автори звертають 
увагу на наступні чотири фактори, які вплинули на формування модерної думки Ін-
дії в колоніальний період: 1) модернізація індуїзму; 2) націоналізм; 3) відродження 
старої традиції та 4) ворожнеча між індусами і мусульманами. У незалежній Індії 
вони виділяють чотири напрямки: 1) традиційну індійську філософію, включаючи 
нав’я-ньяю; 2) порівняльну філософію; 3) аналітичну філософію і філософію мови 
та 4) феноменологію й екзистенціалізм. Марксистська філософія не знайшла послі-
довників серед академічних філософів4.

Мусасі Татікава (Musashi Tachikawa) в “”Індійській філософії для початківців” 
(1992) виділяє шість етапів в історії індійської філософії. Його періодизація – одна 
з найвсеохопніших і складається з шести періодів, які охоплюють: 1) добу цивілі-
зації річки Інд (2500–1500 рр. до н. е.); 2) добу панування брагманів (1500–500 рр. 
до н. е.); 3) добу неортодоксальних шкіл, наприклад буддизму (500 р. до н. е. – 
600 р. н. е.); 4) добу піднесення індуїзму (600–1200 рр.); 5) добу індуїзму під іслам-
ським пануванням (1200–1800 рр.) та 6) добу відродження індуїзму (від 1800 р.). 
М. Татікава вважає, що філософія з’являється в упанішадах, тобто у другій поло-
вині другого періоду. У Ріґведі філософія зустрічається тільки в одному гімні (оче-
видно, це Х. 129). З усіх індуїстських філософських шкіл веданта визнається 
найвпливовішою. Після 1200 р. розвиток індійської філософії припинився. Історію 
індійської філософії Татікава розглядає як конфлікт між арійською і неарійськими 
культурами. Якщо арійська культура переважала у 2, 4 і 6 періодах, то неарійські 
культури – відповідно у 1, 3 і 5. Весь цей час між ними тривав процес взаємовпли-
вів, адаптації та асиміляції.

Поза сумнівом, щойно розглянута стаття Е. Франко є вкрай корисною, вона на-
дає читачу гарну можливість створити необхідні уявлення про ключові підходи до 
періодизації індійської філософії, наявні у світовій індології за останні сто років, як 
і зрозуміти суб’єктивність будь-якої періодизації. Однак внесок професора Франко 
в дослідження індійської релігійно-філософської думки у самій книзі помітний не 
тільки з його статті “Про історіографію і періодизацію індійської філософії” ще і 
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тому, що сам збірник виходить за його редакцією. Е. Франко – один із найцитовані-
ших сучасних авторів у збірнику. Майже в усіх наявних статтях зустрічаються по-
силання на видані ним раніше роботи. 

Звісно, в статті існують і місця, які викликають питання. Це, наприклад, відсут-
ність прикладів періодизацій індійських, східноєвропейських та російських істори-
ків індійської філософії5. Пояснень їхньої відсутності, як і присутності наявних у 
статті періодизацій ми не знаходимо. Також у статті не пояснюється верхня хроно-
логічна межа. Чому, наприклад, до уваги не беруться роботи, які вийшли після по-
чатку 1990-х років?

Враховуючи дедалі зростаючий інтерес до філософії йоґи в Україні, стаття 
“Стисла історіографія філософії класичної йоґи” (р. 53–90) Філіппа Мааса (Philipp 
A. Maas) із Віденського університету безперечно важлива. Матеріал статті структу-
ровано: вона складається зі вступу, двох розділів і висновків.

Свою статтю П. Маас розпочинає із загального вступу, в якому відразу ж вказує 
на неабияке зацікавлення йоґою в сучасному світі, відносячи його до характеристик 
глобального світу (“the global yoga boom”) (р. 53). Окремо автор звертає увагу на ті 
істотні зміни, які відбулись у переосмисленні йоґи в Британській Індії. Так, у 
ХІХ ст. завдяки поєднанню кількох чинників: власне індійської йоґічної традиції, 
європейської гімнастики і бодібілдінгу, а також впливам індійського націоналізму і 
політичного індуїзму формується сучасна, орієнтована на асани, йоґа. Наприкінці 
ХІХ ст. свою власну філософію йоґи розвиває Вівекананда. У 1896 р. він видає 
“Раджа йоґу”, а також оригінальний текст “Йоґа-сутр”’ на деванаґарі зі своїм ко-
ментарем. Як пише Маас, у цьому коментарі Вівекананда цілковито виокремив 
“Йоґа-сутри” з властивого йому культурного й історичного контексту. Тим самим 
було закладено прецедент на майбутнє. 

Далі у статті характеризуються приклади звернення до філософії йоґа даршани 
П. Дойссена, Т. Кольбрука, Д. Ґ. Вайта, кожен з яких заклав певну специфіку, вклю-
чаючи й помилкову, у сприйняття цієї школи в індологічному світі. Наприклад, досі 
залишається актуальним висновок про те, що всьому філософськи значущому йоґа 
даршана зобов’язана філософії іншої школи – санх’ї. Усе відмінне від санх’ї у йозі 
вважається неважливим. Окремо Маас наголошує на суперечливих процесах, з яки-
ми зіштовхнулось дослідження філософії йоґи: негативним описам йоґів першими 
європейськими мандрівниками, як і негативним поглядам європейських дослідни-
ків на практику гатха-йоґи, протиставлялося захоплення йоґою теософськими й 
езотеричними колами. Але останні увагу звертали не так на філософію йоґи, як на 
її культурні й історичні особливості. Щоб сприяти подальшим виваженим і плідним 
дослідженням філософії йоґи, автор статті звернув увагу на одне з ключових пи-
тань цієї школи. Так, П. Маас висловлює головну мету статті, яка полягає в тому, 
аби повернутися до питання про авторство йоґа-шастри (тобто сутр і головного ко-
ментаря на них, бгаш’ї) Патанджалі. 

У розділі “Патанджалі й авторство йоґа-шастри Патанджалі” автор статті аналі-
зує приклади як індійських філософських текстів, так і арабських, які свідчать на 
користь того, що автором сутр і бгаш’ї була одна особа, тобто Патанджалі. Залучені 
П. Маасом санскритські тексти: коментар Вришибгадеви (бл. 650 року) на “В’як’я-
падію” Бгартригарі, в якому зустрічається найраніша згадка йоґа-шастри Патан-
джалі, “Шишупалавадга” Маґги (бл. 750 року), безіменні двадцать п’ять ману-
скриптів свідчать про те, що автором йоґа-шастри був Патанджалі. На користь 
Патанджалі, як одного автора сутр і бгаш’ї, свідчать і арабські джерела (наприклад, 
“Індія” аль-Біруні (1030 р.). Окремо Маас наголошує на кількох текстологічних 
фактах XI ст., в яких Патанджалі вважався автором робіт з граматики, йоґи і меди-
цини. Проте, починаючи з більш пізнього доксографічного тексту “Сарвадаршана-
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самґраги” Мадгави-Відьяраньї (бл. XIV ст., згідно з Гальбфассом), почала неви-
правдано переважати точка зору про Патанджалі – автора сутр і В’ясу – автора 
бгаш’ї, яка й була сприйнята індологічною спільнотою.

Наступний розділ “Історія індологічного дослідження йоґа-шастри Патанджалі” 
розпочинається зі згадки про публікацію Т. Кольбрука “Про філософію індусів. 
Частина 1. Санкх’я”, в якій англійський індолог називає окремо “Йоґа-сутру” і 
“Йоґа-бгаш’ю”. Автором останнього тексту в нього виступає В’яса. Далі П. Маас 
робить огляд ключових видань “Йоґа-сутри”, починаючи з видання Баллантайна 
(1852), а також академічних досліджень, повністю чи частково присвячених йозі 
(наприклад, роботи Ґарбе, Мюллера, Дасґупти, Сенара, де Ла Валле-Пуссена, 
Фрауваллнера).

При цьому деякі міркування автора статті вказують на актуальні напрямки мож-
ливих подальших досліджень йоґи. Це, зокрема, глибокі дослідження взаємодії між 
класичною йоґою і буддизмом, як і між йоґою та джайнізмом. Водночас його думка 
про те, що “Еліаде особливо не цікавився філософією йоґи, про яку він думав, що 
все вже було сказано Дасґуптою”, нам видається щонайменше дискусійною. 

Високо оцінює П. Маас вихід повного видання “pātañjalayogaśāstravivaraṇa” ко-
ментаря “Йоґа-сутри” з бгаш’єю (скорочено відоме як vivaraṇa) у 1952 р. в Мадра-
сі завдяки Полакаму Шри Рамі Шастрі та С. Р. Крішнамурті Шастрі. За значущістю 
для інтерпретації йоґа-шастри Патанджалі автор статті порівнює це видання з 
“Юктидипікою” (yuktidīpikā) для розуміння філософії “Санкх’я-карик” (sāṅkhya 
kārikās). Чимало уваги Маас приділяє дискусії щодо датування vivaraṇa (Галь-
бфасс, Рукмані). 

По-своєму змістовно і цікаво у статті викладається складне питання впливу йоґи 
на Шанкару (Гакер, Гальбфасс).

Також високої думки Маас про видання дослідження “Структура йоґічної меди-
тації” Обергаммера (1977), в якому автор виділяє чотири види медитації. 

Завершується другий розділ міркуваннями автора статті щодо перспективних 
текстологічних та історико-філософських досліджень йоґа-шастри Патанджалі і фі-
лософії йоґи. У першому випадку П. Маас спирається на текстологічно-генеалогічні 
дослідження максимально усіх дотичних індійських манускриптів, написаних різ-
ними мовами, а в другому – пропонує максимально розширити текстологічну базу 
залучених текстів інших даршан: ортодоксальних і неортодоксальних.

Із висновками П. Мааса складно не погодитись. Так, коли він стверджує, що “на-
віть після двохсот років обізнаності індологічні дослідження класичної йоґи досі 
перебувають у зародковому стані” (р. 80), з’являється надія на можливість долучи-
тись до нових відкриттів у цій науковій царині. Його наголос на подальших всебіч-
них і стійких міждисциплінарних дослідженнях відповідає сучасним світовим ме-
тодологічним тенденціям.

Cтаття “Внесок недвоїстого кашмірського шиваїзму в дебати про дживанмукті: 
тематична точка зору на питання періодизації” (р. 307–326) Лін Банса-Будон 
(Lyne Bansa-Boudon) зі Школи вищих студій у соціальних науках цікава тим, що тор-
кається одного, але ключового метафізично-сотеріологічного питання для індій-
ської філософії у площині окремо узятої течії. Автор розглядає, як трансформується 
поняття “звільнений за життя” (jīvanmukti) від тантричних й аґамічних текстів двох 
шкіл, спанди і пратья-бгіджни до творчості Абгінаваґупти (950–1020 рр.) включно. 
Може здатися дивним, але конкретних текстологічних досліджень, присвячених 
проблемі звільнення в тій чи іншій індійській даршані (школі), не так вже й багато. 
Більшість з існуючих публікацій розглядають звільнення в адвайта-веданті. Про це, 
зокрема, свідчить бібліографія до статті Банса-Будон6.

Автор статті висуває і розвиває тезу про те, що одне з перших доктринальних 
обґрунтувань поняття дживанмукті відбулось у кашмірському шиваїзмі (trika, 
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трика), як і перші випадки вживання таких ключових слів, як “дживанмукті” і 
“дживанмукта”, також зустрічаються в ранніх шайвістських текстах не пізніше 
Х ст. (наприклад, “niśāṭana”, “kularatnamālā”, “kālikākrama”) і мають свою історію, а 
відтак заслуговують на докладне вивчення. Надалі це поняття закріплюється, і вже 
у трактатах Утпалавайшнави (IX–X ст.) і Кшемараджи (Х–ХІ ст.) дживанмукті стає 
реальним суб’єктом. Його можуть називати “володарем колеса енергій”. У трактаті 
“tantrāloka” Абгінаваґупти зустрічається таке розуміння звільненого за життя: «Як 
тільки вплив невігластва на розум зникає завдяки правильному знанню, “звільнен-
ня за життя” з’являється на долоні» (р. 317).

Окрему увагу автор приділяє спільним місцям кашмірського шиваїзму з іншими 
ортодоксальними даршанами. Наприклад, спільною позицією трики і санкх’ї є те, 
що обидві школи шляхом до звільнення вважають не ритуал, а знання, що розріз-
нює, тобто віджняну (vijñāna). Натомість визнання “блаженства” (ānanda) спорід-
нює кашмірський шиваїзм з адвайта-ведантою і відрізняє від санкх’ї.

Наприкінці статті Л. Банса-Будон висловлює кілька узагальнюючих думок. Зо-
крема, автор пише про те, що кашмірський шиваїзм розвиває оригінальне вчення 
про звільнення. Це підтверджується положенням, що звільнення залишається недо-
сяжним без śaktipāta, тобто “низхідних енергій”, милості, благодаті Господа Шиви. 
“Саме це підпорядкування звільнення Божій благодаті <…> становить першість 
шляху шайвізму в порівнянні з іншими системами” (р. 321). Нам узагальнення в на-
веденій цитаті видається перебільшенням. Безперечно, докладно виписана енергій-
ність – одна з чільних складових трики, проте важливу роль у досягненні вищого 
сотеріологічного ідеалу відіграє Господь, як, власне, й енергії, наприклад, і у вай-
шнавізмі.

Якщо зупинитись на загальних зауваженнях, властивих виданню, то більшість 
наявних у книжці недоглядів належить до технічних. Так, зустрічаються випадки, 
коли санскритські слова набрані Sanskrit Roman з помилками (р. 55), посилання в 
тексті статті можуть бути відсутніми у списку скорочень і бібліографії (наприклад, 
Killingley: 1977: 24–6, р. 153), замість 163 сторінки додатково вставлена сторінка 
171. Не до кінця укладений покажчик. Наприклад, у ньому відсутня назва відомого 
тексту ātmabodha, не згадується К. Реґамей (C. Regamey), не повністю вказуються 
випадки вживання слова “звільнення” (liberation), інше слово, яким позначається 
звільнення у статтях (salvation), у покажчику відсутнє. Викликає щире здивування 
той факт, що в покажчику не зустрічається прізвище Е. Франко, хоча в різних 
статтях його згадують загалом понад два десятка разів. Окрему увагу привертає 
непропорційний обсяг статей: від неповних семи (Й. Бронкхорст. “Періодизація ін-
дійських онтологій”) до понад ста (В. Ельтшінґер. “Буддійський езотеризм та епіс-
темологія: два нововведення шостого століття як буддійська відповідь соціальним і 
релігійно-політичним трансформаціям”). 

Хочеться сподіватися, що пройде не так багато часу і власні наукові міжнародні 
видання, присвячені дослідженню історії індійської філософії, з’являться в Україні. 
На цьому шляху збірник “Періодизація й історіографія індійської філософії”, вида-
ний професором Е. Франко, є гарним дороговказом. 

1 Як ця періодизація П. Дойссена, так і наступні варіанти інших індологів багато в чому 
застарілі (так чи інакше). Не всі їхні міркування відповідають сучасному стану досліджень 
індійської філософії. Ми цього свідомі і рухаємося за викладом Е. Франко, який віддає пе-
ревагу викладу інших концепцій перед їхньою критикою.

2 Е. Франко робить спеціальну примітку щодо загального місця у французькій індології 
стосовно відсутності історії в традиційній Індії. Зокрема, він цитує важливу думку відомо-
го французького індолога Сільвена Леві (1863–1935): “LʼInde n’a pas d’histoire” (р. 18). 
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Франко вважає, що Біардо помилялась, коли стверджувала, що традиційна Індія не мала 
власної історії. Потрібно говорити про те, що давні індійці не володіли своєю власною іс-
торією, хоча й мали її. Як припускає Франко, саме так і вважав Леві. Зауважимо, що на по-
чатку 1920-х років С. Леві відхилив дослідження Рене Ґенона (1886–1951) “Загальний 
вступ у дослідження вчень індуїзму”, подане ним як дисертація для захисту. Відхилив 
тому, що робота Ґенона не містила достатнього історизму та історичної критики. Див.: 
[Sedgwick 2004, 22].

3 Встигло вийти тільки п’ять томів, які охоплюють період від вісьової доби до схолас-
тики.

4 Візьмемо до уваги, що у Радянському Союзі видавали роботи індійського історика фі-
лософії Дебіпрасада Чаттопадг’яї, якого вважали “крупним індійським істориком-марксис-
том”. Див.: [Чаттопадхьяя 1966; 1973].

5 Питання періодизації індійської філософії потрапляло в поле зору наших досліджень. 
Якраз аналізувались відсутні у Е. Франко варіанти, зокрема індійські, чеські і російські [За-
вгородній  2013].

6 Див. також нашу розвідку: [Завгородній].
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І. Ф. Черніков

Рецензія на: А. Ю. Кримський. Бібліографічний покажчик / Упо-
ряд.: О. Д. Василюк, Ю. М. Кочубей. – К.: Інститут сходознавства 
ім. А. Ю. Кримського, 2016. – 276 с. 

Особливості географічного й геостратегічного розташування та історичного роз-
витку України зумовили протягом століть її досить жваві та різнобічні взаємини 

з народами Сходу, виникнення і подальший розвиток на українському терені науки 
орієнталістики.

Гебраїстика, ісламознавство та тюркологія в Києво-Могилянській академії 
(XVII ст. – поч. XIX ст.); вивчення стародавнього Сходу, санскритологія й арабісти-
ка в Київському університеті; гебраїстика, арабістика, індологія, китаєзнавство в 
Харківському університеті; тюркологія, іраністика та ісламознавство у Львівському 
університеті; тюркологія, арабістика, історія країн Північної Африки, іраністика в 
Одеському Рішельєвському ліцеї (1817–65), перетвореному згодом в університет; 
функціонування в 1926–1931 pp. Всеукраїнської наукової асоціації сходознавства 
(ВУНАС) – переконливе тому свідчення.

Симптоматично, що одним із фундаторів Української академії наук (УАН), яка 
незабаром відзначатиме свій 100-річний ювілей, був її перший неодмінний секре-
тар (головний учений секретар) Агатангел Юхимович Кримський (1871–1942), па-
тріарх вітчизняної орієнталістики, автор понад 1000 різноманітних наукових праць 
з історії й культури країн Близького і Середнього Сходу, талановитий літератор, 
у якого є чимала письменницька спадщина, в тому числі численні переклади, ши-
роковідома поетична збірка “Пальмове гілля” тощо. Помітним є також його внесок 
в україністику.

Відчутним імпульсом до активного перевидання творів Агатангела Кримського 
значною мірою стали його ювілеї – 100-річчя, 120-річчя та його 140-річчя від дня 
народження (1971, 1991, 2011 pp.).

Вихід у світ 2016 p. Бібліографічного покажчика А. Ю. Кримського безпосеред-
ньо пов’язаний зі 145-ю річницею від дня його народження.

Безперечна заслуга упорядників покажчика – наукових співробітників Інституту 
сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України, кандидата історичних наук 
О. Д. Василюк та кандидата філологічних наук Ю. М. Кочубея, – полягає в тому, 
що, використавши досвід своїх попередників та розподіливши за хронологічно-те-
матичним принципом силу-силенну залучених опублікованих праць академіка (а їх 
у Бібліографічному покажчику названо 1212), вони розгорнули, по суті, велетен-
ську панораму розвитку українського сходознавства від його витоків і практично до 
теперішнього часу.

Особливістю більш-менш значних наукових праць Агатангела Кримського є те, 
що насамперед історія і література, історія й писемність, історія та культура тюрко-
мовних та інших народів досліджувались ним як невід’ємні компоненти у щільно-
му їхньому взаємозв’язку.

Зрозуміти це, безперечно, можливо, адже А. Ю. Кримський, крім Лазаревського 
інституту східних мов, закінчив історико-філологічний факультет Московського 
університету, де ці дві дисципліни методологічно вивчались як єдине ціле. Не слід 
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також забувати і про його досить виразний хист та прямо-таки непересічні здібності 
до художньої творчості. Адже Агатангел Юхимович був не тільки вченим, а й пись-
менником. Ось чому його книги набули такого широкого резонансу. Говорячи про 
особливості фундаментальних праць А. Ю. Кримського з тюркології, арабістики та 
іраністики, видатний український сходознавець Андрій Ковалівський (1895–1969) 
зазначав, що готувались вони як підручники або посібники для студентів. Однак та-
кими вони, природно, не були, оскільки жоден студент не міг практично доскональ-
но засвоїти силу-силенну матеріалів, які містяться в них, та й сама побудова цих 
книг є такою, що той матеріал, скоріше, допомагав знайти шлях до подальшого 
осмислення того чи іншого питання [Ковалівський 1974, 144].

Творча лабораторія академіка А. Ю. Кримського є унікальною, вона безперечно 
заслуговує на глибоке вивчення та осмислення. Насамперед слід підкреслити, що 
вчений з величезною повагою ставився до ймовірності і точності історичного факту, 
події, явища. А. П. Ковалівський пояснює, що цілковита вимогливість Агатангела 
Юхимовича навіть до дрібної неточності була обумовлена передусім його феноме-
нальною пам’яттю. “Він завдяки своїй пам’яті бачив помилку не тільки щодо будь-
якого нового видання, а й по відношенню до праці, відомої тільки в рукопису. Він 
виправляв назву, дату видання, іноді навіть сторінку” [Ковалівський 1974, 144].

Автор передмови покажчика, стислої за обсягом, але ґрунтовної за своїм задумом 
та високопрофесійної за виконанням, Оксана Василюк зауважує, що за основу й зра-
зок для цього видання правив Бібліографічний покажчик А. Ю. Кримського (1889–
1971) / Відповідальний редактор О. Є. Засенко. – К.: Наукова думка, 1972. – 168 с.

“Готуючи бібліографічний покажчик, – зазначає О. Д. Василюк, – упорядники ста-
вили за мету якомога повніше представити всі праці А. Ю. Кримського та роботи 
про нього, що виходили друком, починаючи з 1889 року й до сьогодення, особливо 
опубліковані після 1971 року та за кордоном” (с. 5).

Від себе додам: вкрай важливо прискорити процес пошуків в архівах нових, ще 
не опублікованих рукописів наукових праць А. Ю. Кримського, з тим щоб все ж 
таки в найближчому майбутньому подарувати широкому загалу повне зібрання тво-
рів нашого співвітчизника, геніального українського сходознавця зі світовим ім’ям.

Важливою складовою представлених публікацій А. Ю. Кримського є його епіс-
толярна спадщина [див.: Епістолярна спадщина… I–II, 2005]. Адже впродовж свого 
життя він постійно листувався, наприклад, з І. Я. Франком (1856–1916), Лесею 
Українкою (1871–1913), П. Г. Житецьким (1837–1911), І. Ю. Крачковським (1883–
1951), В. І. Вернадським (1863–1945), В. Ф. Міллером (1948–1913), Ф. Е. Коршем 
(1843–1915) та іншими яскравими особистостями.

На наш погляд, варті всілякого схвалення представлені в Бібліографічному по-
кажчику нові рубрики. Саме завдяки цим рубрикам створюються сприятливі умови 
для широкого ознайомлення орієнталістичної громадськості з новими надходжен-
нями з цієї тематики, що поповнюють бібліотеки і книжковий ринок як нашої дер-
жави, так і зарубіжних країн.

Видання “А. Ю. Кримський. Бібліографічний покажчик”, підготовлене Інститу-
том сходознавства, по праву можна вважати доленосною енциклопедією вітчизня-
ної орієнталістики, воно є цінним та актуальним.
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ХРОНІКА

ПРезеНтАцІя КНиги “ДОКтОР БАБАсАХеБ АмБеДКАР”
у ПеРеКлАДІ уКРАїНсьКОю мОвОю

(Київ, 1 березня 2017 р.)

1 березня 2017 р. в Інституті міжнародних відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка відбулася презентація книги “Доктор Баба-

сахеб Амбедкар” – біографії відомого індійського громадського діяча, творця Кон-
ституції Республіки Індія і борця за права недоторканних. Автор біографії – Васант 
Мун, переклад на українську мову (з англійської) зробила Олена Анатоліївна Бор-
діловська, доцент Інституту міжнародних відносин. Книга вийшла у видавництві 
“Бланк-пресс”, видання здійснено за фінансової підтримки Посольства Республіки 
Індія в Україні. На презентації виступив Надзвичайний і Повноважний Посол Рес-
публіки Індія в Україні Манодж Кумар Бгарті, якій надав коментарі до докумен-
тального фільму про життя та діяльність Б. Р. Амбедкара. Своїми враженнями від 
знайомства з досвідом конституційної діяльності в Індії поділився професор 
М. М. Гнатовський, доцент Інституту міжнародних відносин. Також під час заходу 
голова Всеукраїнської асоціації індологів О. І. Лукаш розповіла про цілий ряд ціка-
вих заходів, присвячених видатному індійському діячеві.

2016 рік у Республіці Індія було оголошено Роком Амбедкара – на честь 125-річ-
чя від дня народження та 60-річчя смерті вченого-економіста і юриста, політика, 
борця за права людини Бгімрао Раджі Амбедкара. Після здобуття Індією незалеж-
ності в 1947 р. він увійшов до складу першого кабінету міністрів, дістав посаду 
міністра юстиції і голови комітету з підготовки Основного закону країни. Тож Ам-
бедкар знаний передусім як творець найбільшої у світі за обсягом Конституції, з 
детально розробленими принципами захисту прав людини. Можна вважати, що 
саме його заслугою є відображення в Конституції Індії принципів рівності і люд-
ської гідності, які чітко кореспондуються з положеннями Декларації прав людини 
ООН. Це й не дивно, адже все своє життя він поклав на те, щоб такі принципи на-
решті запанували в його улюбленій Індії.

Назва книги досить символічна: доктор Амбедкар – так офіційно зверталися до 
нього співвітчизники, аби підкреслити його вченість і здобуті наукові ступені (Ко-
лумбійського університету і Лондонської школи економіки); Бабасахеб – так в Індії 
звертаються до людей, яких люблять і поважають.

Щоб осягнути геній доктора Б. Р. Амбедкара, мабуть, треба якщо не народитися 
індійцем, то принаймні бути знайомим з особливостями індійських соціальних тра-
дицій. Інакше важко збагнути, що людина інколи не може претендувати в житті ні 
на що, оскільки від народження має дуже низький соціальний статус, який фактич-
но неможливо змінити. Адже такою є система варново-кастової організації індій-
ського суспільства: що вже говорити про здійснення великих мрій, коли ніхто навіть 
не дасть тобі склянку води і не дозволить сісти поруч, бо ти народився на най-
нижчому суспільному щаблі. Звичайно, життя змінюється, і навіть у такій тради-
ційній країні, як Індія, люди, відомі нам як недоторканні, сьогодні вже мають 
набагато більше можливостей. Але Б. Р. Амбедкар з’явився на світ саме в такій 
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родині наприкінці ХІХ сторіччя, коли сила звичок і соціальної градації була над-
звичайно міцною. Щоб її здолати, він усе життя боровся – за своє право вчитися, 
викладати і працювати на благо батьківщини. Більш того, він волів бачити поруч із 
собою інших представників пригноблених верств населення, тож своїм прикладом 
намагався пробудити в них гідність і самоповагу.

Він став першим вихідцем з такого середовища, який зміг здобути повноцінну 
освіту: спочатку закінчив середню школу (1908), потім коледж у Бомбеї (1912), за-
вдяки гранту від прогресивного правителя Бароди (територія сучасного штату Ма-
хараштра) пізніше поїхав вчитися до США, де закінчив університет (1916), потому 
навчався у Британії, де здобув ступені бакалавра (1921) і доктора наук (1923), діс-
тав право на роботу адвокатом. Цей випадок був унікальним для тогочасної Індії: 
долаючи усі складнощі і забобони, хлопець, якому не дозволялося в школі навіть 
сидіти поруч з іншими учнями, здобув освіту, яка дозволила йому боротися за пра-
ва інших, подібних до нього за походженням.

Повернувшись до Індії, він працював адвокатом і викладав у Бомбейському ко-
леджі, долучився до соціальних проектів. За його ініціативою було проведено де-
кілька громадянських кампаній щодо допуску недоторканних в індуїстські храми. 
Амбедкар вважав, що поруч із боротьбою за незалежність нагальним питанням є 
реформація суспільного устрою країни, адже “політична тиранія – ніщо в порівнян-
ні з соціальною”, за його словами. Він це знав із власного досвіду, оскільки від на-
родження відчував, яким ярмом може бути соціальна градація, у випадку Індії – 
кастова. Він вперше в Індії зробив спробу об’єднати представників нижчих верств 
суспільства: 1936 р. створив Незалежну робітничу партію, а в 1942 р. – Федерацію 
зареєстрованих каст. Також у 1936 р. разом з Махатмою Ганді добився спеціальної 
квоти в Законодавчих зборах Індії для представників нижчих каст, а замість терміна 
“недоторканні” за ініціативою Ганді був введений до обігу термін “харіджани” – 
“божі люди”. Сам Амбедкар вживав інший термін – “даліти”, тобто “пригноблені”, 
і взагалі мав багато розходжень з “батьком нації” М. К. Ганді (до речі, він не нази-
вав його Махатмою, а звертався просто “містер Ганді”). Зокрема, Амбедкар бачив 
майбутнє Індії як прогресивної, індустріально розвинутої країни і зовсім не ідеалі-
зував індійську сільську общину, як це робив Ганді. До того ж він волів позбавити-
ся від ярма кастової системи, тоді як Ганді закликав лише до її реформування.

Бабасахеб Амбедкар залишив великий науковий спадок, серед його книг такі різ-
номанітні праці: “Проблеми рупії”, “Еволюція провінційних фінансів у Британській 
Індії”, “Касти в Індії”, “Штати і меншини”, “Загадки індуїзму”, “Недоторканні: тези 
про походження”, “Роздуми про Пакистан”, “Будда і його дгамма” та ін. Він праг-
нув справжніх змін у всьому, волів бачити свою країну незалежною від британців, 
вільною і такою, де люди різних віросповідань, чоловіки і жінки матимуть рівні 
можливості і зможуть бути щасливими.

На жаль, не всі його мрії здійснилися. Індія стала незалежною державою, що 
керується детально розробленою Конституцією, проект якої представив доктор 
Амбедкар. Проте втілити в життя принципи Конституції виявилося справою не-
простою. Розчарований у тому, що кастеїзм і ортодоксальні підходи не хочуть іти 
так швидко із життя, Амбедкар прийняв рішення перейти в іншу релігію, також на-
роджену на індійській землі, – буддизм. Учення Будди здавалося йому привабливим 
передусім тому, що члени общини-дгамми почуваються тут рівними, на відміну від 
індусів, розділених кастами. За декілька місяців до своєї смерті разом із дружиною 
і сотнями тисяч своїх послідовників Б. Р. Амбедкар здійснив церемонію переходу 
до буддизму, намагаючись у такий спосіб утілити свою мрію про рівність і повагу 
до прав людини.
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У 1990 році уряд Індії визнав неоціненний внесок доктора Амбедкара в розбу-
дову сучасної демократичної країни, якою є Республіка Індія сьогодні: його було 
нагороджено найвищою державною відзнакою країни – Бгарат Ратна (“Індійський 
скарб”).

Книга розрахована передусім на читача, який хоча б коротко знає історію Індії і 
принаймні в загальних рисах розуміється на особливостях індійської культури. 
Для тих, хто буде вперше знайомитися з індійською специфікою, перекладач нама-
галася зробити примітки і пояснення. Можна тільки додати, що в книзі збережено 
авторську стилістику і підхід до викладення матеріалу, а також усі традиційні для 
індійців терміни.

О. А. Борділовська
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Міжнародна наукова конференція
“XX СХодоЗнавЧі ЧИТання а. крИМСЬкоГо
до 145-річчя від дня народження а. Ю. кримського

та 25-ї річниці інституту сходознавства
ім. а. Ю. кримського нан україни”

(київ, 17–18 червня 2016 р.)

17–18 червня 2016 р. в Інституті сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН Ук-
раїни в Києві відбулася ювілейна щорічна Міжнародна наукова конференція 

“ХХ Сходознавчі читання а. кримського”, присвячена 145-річчю від дня наро-
дження видатного вченого-сходознавця Агатангела Юхимовича Кримського (1871–
1942) та 25-річчю названого на його честь Інституту сходознавства НАН України.

Урочисте відкриття ХХ читань проходило в актовому залі. Вітаючи учасників 
зібрання, директор Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України 
О. В. Богомолов насамперед окреслив те значення, яке для української орієнталіс-
тики має постать Агатангела Юхимовича Кримського, котрий у своїх наукових пра-
цях порушував непрості питання історії, філології, релігії Сходу, намагаючись дати 
на них конструктивні відповіді. Він коротко зупинився на здобутках очолюваного 
ним Інституту, співробітники якого гідно продовжують справу визначного науков-
ця. Далі в рамках пленарного засідання відбулася презентація монографії Олексан-
дра Середи “османсько-українське степове порубіжжя в османсько-турецьких 
джерелах XVIII ст.”. Передаючи слово для доповіді О. Г. Середі, О. В. Богомолов 
зазначив, що підготовка такого видання потребує копіткої роботи та глибоких знань, 
що повною мірою притаманне сучасним українським орієнталістам, у тому числі 
присутнім. У свою чергу О. Г. Середа розповів, що в його історико-документаль-
ному дослідженні вперше запропоновано широке коло османсько-турецьких дже-
рел з історії Півдня України. Зокрема, залучено понад тридцять різних за обсягом і 
змістом османських документів, які дають можливість відтворити уявлення про 
османсько-українські взаємини початку XVIII ст.; долю козацтва під османсько-
кримською протекцією; заселення і міграційні процеси в Буго-Дністровському ме-
жиріччі; адміністративно-територіальні утворення очаківської землі; широке коло 
соціально-економічних аспектів життєдіяльності населення регіону. Видання роз-
раховано на істориків, науковців, студентів, викладачів вищих навчальних закладів, 
всіх, хто цікавиться історією України й Туреччини в цілому, а також на тих, хто до-
сліджує краєзнавчі сторінки історії Буго-Дністровського межиріччя зокрема. Книга 
була видана під грифами Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН Украї-
ни та Стамбульського університету “29 травня”, підтримку надало Генеральне кон-
сульство Республіки Туреччина в Одесі. На презентації виступили також інші 
співробітники Інституту та запрошені колеги.

Продовжилася робота читань засіданнями секцій: “Джерелознавство”, “Історіо-
графія”, “Народи і держави Євразійського степу”, “Кавказознавство”, “Мови та 
літератури народів Сходу”, “Релігії та філософські вчення Сходу”, “Проблеми мо-
дерного Сходу (ХХ – початок ХХІ ст.)”, “Когнітивно-семантичні підходи у вивченні 
східних мов”.

Однією з найбільш представницьких була секція “джерелознавство” на чолі з 
Ю. І. Петровою та М. О. Тарасенком. Першою виступила К. Ю. Бауліна на тему 
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“Божественність походження царської влади Ахеменідів у текстах гробниці Дарія з 
комплексу Накше-Рустам”. Наступні доповіді виголосили: І. М. Дрига – “Караман-
лійський заповіт митрополита Ігнатія”; М.  В.  Ковальчук – “Соціально-правовий 
статус селянина Османської імперії XVI ст. за даними канун-наме”; Ю. І. Петрова 
(співавтор В. Г. Ченцова) – «О датировке киевского списка “Путешествия патриар-
ха Макария”»; Я. В. Пилипчук – “Українські козацькі літописи як джерело з історії 
калмиків”; В. В.  Приймаченко – “Поділ книг Септуагінти між перекладачами і 
псевдо-Арістей”; Н.  С.  Сейтяг’яєв –  «Стамбульская рукопись “Истории Челеби 
Акая”»; М.  О. Тарасенко –  “Поховальні папіруси єгиптянки Несітауджатахет”; 
Ф. Ґ. Туранли –  “Відомості з османсько-турецьких писемних джерел про Україну 
середини XVII століття”; Я. О. Федорук –  «Стаття Василя Дубровського “Богдан 
Хмельницький і Туреччина (З приводу статей проф. Яна Рипки)”: фрагменти з архі-
ву», В. В. Черноіваненко “Гомоеротичні мотиви в юдейській пізньоантичній літе-
ратурі (на матеріалі кількох пасажів із Єрусалимського і Вавилонського Талмудів)”. 
Презентацію, підготовлену казанськими науковцями Р. М. Валєєвим, В. Н. Тугу-
жековою, Ю. А. Мартиновим та М. С. Мінєєвою, “Путешествие Н. Ф. Катанова в 
Сибирь, Восточный Туркестан и его рукописные дневники (1889–1892 гг.)” пред-
ставила київська колега.

Як завжди, жваві дискусії розгорнулися на секції “Мови та літератури народів 
Сходу”. Хоча цього року вона була представлена меншою кількістю учасників, це 
суттєво не вплинуло на її насиченість. Доповідь “Єврейські рукописи: списки та 
каталоги з відділу фонду юдаїки ІР НБУВ” виголосив голова секції О. О. Хамрай. 
Також були оприлюднені результати досліджень: “Система аруду в арабській, 
тюркській та кримськотатарській класичній поезії” (М. В. Бастун); “Библейские 
патриархи и пророки в средневековой персидской литературе” (А.  І. Колєсніков); 
“Islamic Enlightenment in Maghreb and its impact on the Arabic Poetry” (С. В. Рибал-
кін); “The Multidimensionality of Predicates in Japanese” (І. М. Юдкін-Ріпун).

Плідно працювали і дві секції, на яких головував О. Б. Бубенок: “народи і дер-
жави Євразійського степу” та “кавказознавство”. На першій були заслухані до-
повіді: “Обрядовий хліб у культурі маріупольських греків” (М.  А.  Араджионі); 
«“Рибне місце” чи “Долина троянд”: матеріали до вивчення Баликлея» (О. В. Бі-
лецька); “Формування східноєвропейських осередків османської культури напри-
кінці XV – в першій половині XVI ст.” (С. О. Біляєва); “Битва на Калці 1223 р.: пе-
ремога монголів та провал їхньої воєнної кампанії” (О. Б. Головко); «“Капыхалки” 
в социальной структуре мусульманской знати Крыма» (О. С. Мавріна). На другій 
виступали: О. Б. Бубенок – “Аланская проблема в исследованиях Б. А. Калоева 
(к 100-летию со дня рождения)”; Н. М. Зуб (Руденко) – “Административные ссыль-
ные с Кавказа на землях Украины (ІІ пол. ХІХ в.)”; Мустафазаде  Тофіг  Теююб 
огли “Проект российского правительства по созданию на Южном Кавказе хрис-
тианских государств (І пол. 80-х гг. XVIII в.)”.

На секції “Проблеми модерного Сходу (ХХ початок – ХХі ст.)”, яку очолила 
І. В. Отрощенко, цікаві доповіді виголосили: М. Г. Литвиненко (“Курди в сучас-
них воєнних конфліктах на Близькому Сході”); В. М. Мельник (“Геополітична геге-
монія Індії в Бутані: економіко-правові аспекти”); І.  В. Отрощенко  (“Контакти 
СРСР та Монголії з мусульманськими повстанськими осередками Ганьсу та Сінь-
цзяну наприкінці 1920-х – на початку 1930-х років”); О. І. Ремарович (“Світсько-
релігійна співпраця в уряді Держави Ізраїль: політика блоку Лікуд у 1977–
1981 роках”); В. Г. Ціватий (“Турецкая Республика в условиях полицентричного 
мира: институциональные дилеммы внешней политики и дипломатии ХХІ века”); 
Б. П. Яценко (“Японія в геополітичній системі Східної Азії”). 

Модераторами секції “історіографія” стали Ю. М. Кочубей та В. С. Рибалкін. 
Свої доповіді представили:  В.  С.  аксьонов,  С.  В.  Євсеєнко,  В.  М.  Ряполов – 
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“Александр Александрович Тортика (1967–2015): выдающийся исследователь ис-
тории Хазарского каганата, археолог и педагог”; Р.  М.  Валєєв, О. Д.  Василюк, 
Т. І. Зяппаров – “Эпистолярное наследие А. Е. Крымского: переписка украинских и 
российских востоковедов на рубеже эпох”; С. В. Вівчар – «Співпраця Агатангела 
Кримського та Івана Франка в журналі “Житє і слово”»; Ю. М. Кочубей – “В. В. Ду-
бровський – дослідник тюркських народів колишнього СРСР”; А. С. Макаревич – 
“Вакф в Османській імперії у світлі турецької історіографії”; В. С. Рибалкін – 
“Арабська археографія в колі наукових інтересів А. Ю. Кримського”; І. В. Ярем-
чук – “Китаїстика у Львівському національному університеті імені Івана Франка”.

Цього року в програмі читань з’явилася нова змістовна секція “когнітивно-
семантичні підходи у вивченні східних мов”. Проходила вона під головуванням 
О. В. Мазепової та Г. М. Яворської. Найактуальніші проблеми сьогодення були ви-
світлені в доповідях: О.  В.  Богомолова – “Між інновацією та традицією: ідеї та 
смисли єгипетської Арабської весни”; Є. В.  Гобової – “Місцева ідентичність та 
зображення материкового Китаю в пресі Тайваню”; О. В. Мазепової – “Перська 
система ввічливості ta’ārof: провідні комунікативні стратегії й тактики”; В. А. Му-
сійчук –  “Концептуальні метафори КИТАЙ – ДРУГ vs. КИТАЙ – ВОРОГ у в’єт-
намському медіа-дискурсі”; Г. М. Яворської – “ВІЙНА: прототип та концептуальні 
метафори”. Окремою сторінкою програми стала лекція А. Бондаренка “Машинний 
аналіз тексту. Популярні алгоритми 2016 р.”.

Велике зацікавлення учасників викликали доповіді на секції “релігії та філо-
софські вчення Сходу” (головували В. О. Кіктенко та Д. А. Радівілов). На ній ви-
ступали: О. М. Бібік – “Сакура в історії японської культури: міфологічне, релігійне 
та фольклорне наповнення образу”; С. В. Капранов – “Окава Сюмей і паназійська 
ідея”; В. О. Кіктенко – “Свідомість як абсолютний суб’єкт у китайській філосо-
фії”; Д. Є. Марков – «Сваямбху Пурана і реформа непальського буддизму у XV ст.: 
“непалоцентризм” і переосмислення свого простору в середньовічному Непалі»; 
О. Д. Огнєва – “Символіка ступ на танках у традиції тибетського буддизму (на при-
кладі танки з Музею мистецтв ім. Богдана і Варвари Ханенків, Київ)”; В. М. Під-
войний – “Сакральні виміри творчості Абу аль-Хасана Харакані”; Д. А. Радівілов – 
“Ібадитська збірка хадисів: питання автентичності тексту”; Я. О. Спічек – “Шаман-
ська ґенеза даосизму”; І. П. Юзвяк –  “Релігійні терміни грецького походження в 
генезисі гагаузької релігійної термінології”; А.  Б. Шарафутдінов –  “Філософія і 
релігія Давнього Китаю та синергетика і соціоніка в Україні”.

Програма читань була дуже насиченою. Тези доповідей склали збірку, що ви-
йшла до відкриття конференції. До неї ввійшло 60 публікацій. Робочими мовами 
заходу були українська, російська та англійська. У читаннях взяли участь дослід-
ники з низки держав (України, Росії, Туреччини, Азербайджану, Франції, Білорусії, 
Польщі, Киргизcтану). Доповіді стосувалися найрізноманітніших сфер орієнталіс-
тики. Можна констатувати, що формат конференції, який охоплює різні аспекти 
сходознавства, виправдовує себе. І це знову довели XХ Сходознавчі читання 
А. Кримського, присвячені ювілею видатного сходознавця та ювілею названого на 
його честь Інституту. Цей черговий захід ще раз продемонстрував, що Читання 
А. Кримського на сьогодні є наймасштабнішим форумом сходознавства на терито-
рії України.

О. Д. Василюк
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ПреЗенТація МоноГрафії ферГада ТуранлИ
“коЗацЬка доба іСТорії українИ

в оСМанСЬко-ТурецЬкИХ ПИСеМнИХ джерелаХ
(друГа ПоловИна XVI – Перша ЧверТЬ XVIII СТоліТТя)”

(київ, 16 травня 2017 р.)

7 квітня 2017 р. виповнилося 98 років із дня народження іноземного члена НАН 
України, видатного орієнталіста, першого директора Інституту сходознавства 

ім. А. Ю. Кримського НАН України Омеляна Йосиповича Пріцака (1919–2006).
16 травня 2017 р. в Американській бібліотеці ім. Віктора Китастого Національ-

ного університету “Києво-Могилянська академія” відбулася лекція під назвою “Ві-
дображення в османсько-турецьких рукописних документах історичних подій в 
Україні (друга половина XVI ст. – перша половина XVII ст.)” кандидата історичних 
наук, доцента кафедри загального і слов’янського мовознавства факультету гумані-
тарних наук НаУКМА Фергада Туранли, присвячена пам’яті академіка Омеляна 
Пріцака. Лекція була організована Науково-дослідним центром орієнталістики іме-
ні Омеляна Пріцака.

У рамках названого заходу відбулася презентація монографічного дослідження 
Фергада Туранли “Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних 
джерелах (друга половина XVI – перша чверть XVIII століття)”, надрукованого у 
видавництві «Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”» у 2016 р. Джерело-
знавче опрацювання відомостей, наявних у турецьких і кримськотатарських руко-
писних документах, сприяє розширенню знань про взаємини України з Туреччиною. 
Дослідження виконувалося згідно з науково-дослідною темою Інституту україн-
ської археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України “Дже-
рела з історії українського козацтва та Південної України”. Названа монографія 
була рекомендована до друку двома вченими радами – Львівського національного 
університету імені Івана Франка та Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського 
НАН України. Рецензентами виступили: Олена Бачинська, доктор історичних наук, 
професор, завідувач кафедри історії України Одеського національного університету 
імені Іллі Мечникова; Озтюрк Юджель Еміноглу, доктор історичних наук, професор 
відділення історії факультету філології та природничих наук, керівник Інституту 
тюркологічних досліджень та впровадження Університету Сакар’я в Туреччині; 
Сергій Леп’явко, доктор історичних наук, професор кафедри історії України та по-
літології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Науковим ре-
дактором виступив Ярослав Калакура, доктор історичних наук, професор кафедри 
архівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературним ре-
дактором – Алла Лучик, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 
загального і слов’янського мовознавства факультету гуманітарних наук Національ-
ного університету “Києво-Могилянська академія”. Відповідальним редактором став 
Юрій Кочубей, кандидат філологічних наук, провідний науковий співробітник Ін-
ституту сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України.

Після лекції та презентації книги в дискусії взяли участь відомі українські нау-
ковці: доктор історичних наук, професор Володимир Потульницький, доктор істо-
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ричних наук, професор Віталій Щербак, кандидат історичних наук В’ячеслав Ста-
ніславський, кандидат історичних наук Лариса Пріцак, доктор історичних наук, 
професор Олег Бубенок, доктор філологічних наук, професор Василь Лучик, доктор 
філологічних наук, професор Алла Лучик, доктор філологічних наук, професор Во-
лодимир Резаненко, кандидат історичних наук Таїса Сидорчук, кандидат історич-
них наук Віталій Черноіваненко, кандидат історичних наук Олександр Алфьоров, 
студенти-магістри НаУКМА та інші. Також у названому заході взяли участь віце-
президент НаУКМА з наукової роботи та інформатизації Тетяна Ярошенко та віце-
президент НаУКМА з економіки та фінансів Людмила Дяченко.

Тож презентація викликала неабиякий інтерес, учасники дискусії задавали пи-
тання та ділилися враженнями. На завершення заходу автор презентував нове ви-
дання деяким колегам та науковим бібліотекам України, де воно буде доступно ши-
рокому загалу науковців.

О. Д. Василюк
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Міжнародна наукова конференція
“україна – Європа – Схід:

проблеМи та перСпективи
СучаСної гуМанітариСтики”

(львів, 13–14 грудня 2016 р.)

13–14 грудня у Львівському національному університеті імені І. Франка відбу-
лася Міжнародна наукова конференція “Україна – Європа – Схід: проблеми 

та перспективи сучасної гуманітаристики”, присвячена 90-річчю від дня народжен-
ня видатного українського вченого Ярослава Дашкевича. Організаторами конферен-
ції виступили Львівський національний університет імені І. Франка, Львівське 
відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушев-
ського НАН України, Спілка вірмен України.

У роботі конференції взяли участь науковці з України, Вірменії, Туреччини, 
Польщі, Канади, Франції, США, Азербайджану та Нігерії. У рамках конференції 
відбулися презентація праць Я. Дашкевича “Україна і Схід”, “Україна на перехресті 
світів: релігієзнавчі та соціокультурні студії” (Львів, 2016), круглий стіл “Україна і 
проблеми реінтеграції Криму”, присвячений обговоренню “кримського фактора” в 
турецько-українських взаєминах та сучасного стану окупованого півострова в умо-
вах санкцій і блокади. 

Наукова проблематика конференції визначалася за такими напрямками: Ярослав 
Дашкевич у житті і в бронзі: наукова спадщина та постать вченого; україністика в 
контексті наукової спадщини Ярослава Дашкевича; джерелознавство, історіографія, 
археографія та спеціальні історичні дисципліни; історія вірменської діаспори в 
Україні та світі; історичні, мовні та культурні зв’язки України і країн Сходу; мови 
та літератури країн Сходу; історія, філософія, культура і релігія країн Сходу; відно-
сини України та країн Азії на сучасному етапі; українсько-турецькі відносини.

Відкрив міжнародну конференцію ректор ЛНУ ім. І. Франка Володимир Мель-
ник. З привітальним словом також виступили предстоятель Української єпархії 
Вірменської апостольської церкви Маркос Оганесян; Надзвичайний і Повноважний 
Посол Республіки Вірменія в Україні Андранік Манукян; голова Спілки вірмен 
України Вілен Шатворян; директор Наукового центру іудаїки та єврейського мис-
тецтва ім. Ф. С. Петрякової Мейлах Шейхет; голова Наукового товариства ім. Шев-
ченка в Україні Роман Кушнір; керівник Львівського відділення Інституту україн-
ської археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України Мирон 
Капраль.

Слід підкреслити вагомий внесок Я. Дашкевича в розвиток вітчизняного сходо-
знавства. На початку 1990-х рр. вчений відновив традиції української археографії 
та джерелознавства у Львові, заснувавши Львівське відділення Інституту української 
археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, незмінним керівником якого 
був до 2010 р. Результатом його багаторічної науково-організаційної діяльності ста-
ло формування наукового середовища – львівської археографічної школи. У 1998 р. 
вчений виступив одним з ініціаторів відкриття кафедри сходознавства у Львівсько-
му національному університеті імені Івана Франка та очолив її, що започаткувало 
відродження університетської орієнталістики.

Проведення львівської конференції було приурочено до 90-річчя від дня наро-
дження видатного українського вченого Ярослава Дашкевича. Його науковий доро-
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бок складає понад 1500 наукових і науково-популярних праць та рецензій, у т. ч. 
“Армянские колонии на Украине в источниках и литературе XV–XIX в.” (Єреван, 
1969), “Каменные бабы причерноморских степей. Коллекция из Аскании-Нова” 
(Вроцлав – Варшава – Краків – Гданськ – Лодзь, 1982; співавтор Е. Триярський), 
“Україна вчора і нині. Нариси, виступи, есе” (Київ, 1993), “Вірменія і Україна” 
(Львів – Нью-Йорк, 2001), “Постаті. Нариси про діячів історії, політики, культури” 
(Львів, 2006; 2007; 2016), “…Учи неложними устами сказати правду. Історична 
есеїстика (1989–2008)” (Львів, 2011), “Майстерня історика. Джерелознавство та 
спеціальні історичні дисципліни” (Львів, 2011), “Вірмени в Україні: дорогами тися-
чоліть” (Львів, 2012), “Україна і Схід” (Львів, 2016), “Україна на перехресті світів: 
релігієзнавчі й соціокультурні студії” (Львів, 2016). У 1994 р. Я. Р. Дашкевич здобув 
учений ступінь доктора історичних наук, 1996 року став професором Львівського 
національного університету імені Івана Франка. Відзначений державними нагоро-
дами: орденом “За заслуги” ІІІ ступеня (1997), орденом Ярослава Мудрого V ступе-
ня (2006), почесним званням “заслужений діяч науки і техніки України” (2001) та 
вірменським орденом Св. Саака і Св. Месропа (1998 р.). Нагороджений медалями 
М. Грушевського НТШ (1994 р.), “80 років НАН України” (1998 р.). У 1995 р. став 
лауреатом Міжнародної премії ім. Антоновичів (США), а в 2006 р. за видатні до-
сягнення у вірменістиці – лауреатом премії ім. А. Кримського НАН України. Свід-
ченням його високого авторитету та популяризації української науки й культури за 
кордоном є обрання членом таких авторитетних міжнародних організацій, як Між-
народна асоціація істориків паперу (Німеччина – Швейцарія, 1974 р.), Російське па-
лестинське товариство (Росія, 1986 р.), Географічне товариство СРСР (1986 р.), 
Українське історичне товариство (США, 1991 р.), Українська вільна академія наук 
(США, 1994 р.). Під його керівництвом захищено десятки кандидатських і доктор-
ських дисертацій.

Слід відзначити, що наукові співробітники Інституту сходознавства ім. А. Ю. Крим-
ського взяли активну участь у роботі конференції. Під час пленарного засідання ви-
ступили, директор Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського О. В. Богомолов з 
науковою доповіддю “Дискурс Арабської весни в Єгипті. Когнітивно-семантичний 
підхід” та провідний науковий співробітник Ю. М. Кочубей з доповіддю “Геополі-
тична думка та зовнішня політика України”. В окремих секціях виступили з науко-
вими доповідями: О. С. Мавріна – “Виникнення та еволюція Таврійського Маго-
метанського Духовного Правління (історіографічний аспект)”, І. М. Дрига – “Ре-
конструкція житійної літератури православних тюркофонів Причорномор’я”, 
М. А. Араджионі – “Питання етногенезу і трансформації етнокультурної ідентич-
ності маріупольських греків” (секція “Українське Причорномор’я: політична та ет-
ноконфесійна історія”), О. Б. Бубенок – “Участь черкесів у Чигиринській битві 
1678 р.” (секція “Історичні, мовні та культурні зв’язки України і країн Сходу”), 
Г. В. Рог – “Мультикультуральні проекти турецької романістики: до питання моде-
лювання літературного канону”, О. O. Хамрай – “Феноменологічні перспективи до-
слідження арабської граматики” (секція “Мови та літератури країн Сходу”).

Підводячи підсумок, необхідно зазначити, що львівська наукова конференція 
“Україна – Європа – Схід: проблеми та перспективи сучасної гуманітаристики” 
стала визначною подією, актуалізуючи важливість розвитку українських орієнта-
лістичних студій. За результатами роботи конференції матеріали доповідей учас-
ників у вигляді підготовлених статей друкуватимуться в черговому номері “Вісни-
ка Львівського університету. Серія філологічна. Сходознавство”, який входить до 
переліку фахових видань ДАК України.

Г. В. Рог



The World of the Orient, 2017, № 1–2                                                                                      193

Міжнародна наукова конференція
“BaBel-Gasus in Context. eGyptian Funerary

Culuture durinG the 21st dynasty”
(Лісабон, 19–20 вересня 2016 р.)

19–20 вересня 2016 р. в приміщенні Фундації Галуста Гюльбенкяна (Calouste 
Gulbenkian Foundation) в Лісабоні пройшла Міжнародна наукова конференція-

колоквіум “Babel-Gasus in Context. Egyptian Funerary Culuture during the 21st Dynas-
ty” (“Баб ель-Газус у контексті. Єгипетська поховальна культура за ХХІ династії”)1. 
Організаторами цього масштабного заходу стали міжнародний науково-дослідниць-
кий проект Gates of the Priest. Bab el-Gasus Project (“Брама жерців. Проект Баб ель-
Газус”)2 та Університет Коїмбри (University of Coimbra)3.

Конференція була проведена з нагоди визначного ювілею – 125-річчя відкриття 
схованки жрецьких мумій Баб ель-Газус (місцевість Дейр ель-Бахрі, Західні Фіви)4. 
Ця схованка була відкрита в 1891 р. французькими археологами Жоржем Дерессі й 
Еженом Гребо. Своєю назвою вона завдячує місцевим робітникам (араб. “Брама 
жерців”). Схованка являла собою шахтну гробницю, близько ста метрів на одному 
рівні й ще майже шістдесят метрів на рівні, розташованому нижче першого. У цій 
колективній гробниці були поховані лише фіванські жерці та жриці Амона доби 
ХХІ династії. Баб ель-Газус, безперечно, є одним з найважливіших відкриттів в 
історії єгипетської археології, яке, на жаль, на сьогодні виявилося незаслужено 
забутим5. Втім, масштабність відкриття вражає: в галереях схованки було виявлено 
153 жрецьких поховання6, що включали значний супровідний інвентар: 254 сарко-
фаги, 110 ящиків для ушебті, сотні самих ушебті, 77 дерев’яних статуеток Осіріса, 
більшість із яких містили поховальні папіруси, 8 дерев’яних стел, 8 статуй Ісіди та 
Нефтіди й 16 каноп. 

Як і у випадку із гробницею царських мумій ТТ 320 в 1881 р., археологи зіткну-
лися з дуже серйозною загрозою нападу з боку місцевих мисливців за старожит-
ностями. Провівши кілька ночей у наметі, охороняючи вхід до шахти схованки, 
Дерессі й Гребо зважуються на швидке вилучення артефактів. Задля цього було за-
лучено 300 робітників і зрештою, за обставин неймовірної поспішності, усі знахід-
ки були вилучені зі схованки всього за один тиждень. Вирішуючи досить складні 
логістичні проблеми, Дерессі вдалося відправити сотні знахідок по Нілу до Каїра, 
де вони були розміщені на зберігання в Музеї Гізи (1891–1902 рр.), що розташову-
вався в колишньому царському палаці. Будинок майбутнього Музею старожитностей 
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на площі Тахрір у центрі Каїра в той момент ще тільки будувався, він буде відкри-
тий у 1902 р., і туди передадуть усі старожитності з Музею Гізи, який припинить 
своє існування.

Кількість знайдених у Баб ель-Газус артефактів виявилася настільки значною, 
що новий правитель Єгипту хедив Аббас Хельмі II вирішив з нагоди своєї корона-
ції в 1892 році зробити широкий дипломатичний жест і подарувати частину знайде-
них у Баб ель-Газус артефактів дружнім державам. Спочатку хедив планував пода-
рувати старожитності приблизно сімом державам, однак втручання й протести 
дипломатів інших країн змусили його збільшити число частин до сімнадцяти. У ре-
зультаті в 1893 році представниками Служби старожитностей були сформовані 
17 лотів, кожний з яких містив артефакти із чотирьох поховань, і дипломати були 
змушені тягти жереб. Один з цих лотів (№ 6) отримала Російська імперія. Таким 
чином, матеріальні пам’ятки з первинно єдиного поховального комплексу виявили-
ся розподіленими між кількома десятками країн різних континентів.

Доля об’єктів з “дару хедива” була різною в різних країнах. У частині випадків 
усі артефакти певного лота зберігалися і зберігаються в одному музеї (Ватикан, Ні-
меччина, Іспанія, Австрія, Португалія, Туреччина, Норвегія, Нідерланди, Бельгія), 
тоді як в інших – артефакти розійшлися по різних музейних чи університетських 
закладах (Франція, Швейцарія, США) або навіть опинилися в музеях різних країн 
(“російський” лот). Неоднаковим є й рівень їхнього введення в науковий обіг: одна 
частина лотів видана повністю, інша – частково, окремі лоти не опубліковані взагалі. 
З початку ХХІ століття в єгиптології зросла зацікавленість у різних аспектах дослі-
дження давньоєгипетських саркофагів – іконографічному, стилістичному, семантич-
ному, мистецтвознавчому, просопографічному, природничому, технічному тощо7. 
Чи не найбільша увага прикута до вивчення саркофагів Третього перехідного періо-
ду, зокрема ХХІ династії, які вирізняють надзвичайно складна та багата декоратив-
на програма та висока художня цінність. 254 саркофаги з Баб ель-Газус належать до 
кола найважливіших груп цих артефактів.

Враховуючи усі вищезгадані складнощі, під час Першої Ватиканської конферен-
ції із саркофагів (First Vatican Coffin conference), що проходила в Єгипетському му-
зеї у Ватикані у 2013 р. [First Vatican Coffin… 2013; Тарасенко, Вертієнко 2013, 
194–199], було ухвалено рішення про створення спеціалізованого міжнародного 
проекту “Gates of the Priest. Bab el-Gasus Project”, метою якого є максимально пов-
ний збір даних щодо об’єктів усіх лотів “дару хедива” та їхня поступова публікація. 
Головним ініціатором створення цього проекту, а згодом його директором став 
португальський єгиптолог Роджеріо Соуса (Rogério Sousa). Саме він виступив ор-
ганізатором конференції “Body, Cosmos and Eternity: New Trends of Research on Ico-
nography and Symbolism of Ancient Egyptian Coffins”, яка пройшла у 2012 р. в Ліса-
боні [Body, Cosmos and Eternity... 2014]. Науковим центром, де розмістився Bab 
el-Gasus Project, став Університет Коїмбри. Провідними установами, що взяли 
участь у цьому проекті, є Музеї Ватикану, Університет Каліфорнії (Лос-Анджелес), 
Музей образотворчих мистецтв та історії в Брюсселі, Єгипетський музей у Турині, 
Музей Лувр (Париж) та Державний музей старожитностей у Лейдені. У межах 
проекту працює також міжнародна команда індивідуальних дослідників, чия увага 
зосереджена на артефактах окремих лотів Баб ель-Газус. Зокрема, за дорученням 
проекту дослідженням і з’ясуванням долі та сучасного місця зберігання старожит-
ностей “російського” лота № 6 опікується старший науковий співробітник Інститу-
ту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України д. і. н. М. О. Тарасенко. Отже, 
конференція, що пройшла у вересні в Лісабоні, підвела певний підсумок науково-
дослідницької роботи Bab el-Gasus Project за три роки його існування.

У роботі конференції взяли участь понад 50 фахівців із 17 країн світу (Португа-
лії, Іспанії, Італії, Франції, Нідерландів, Великобританії, США, Швейцарії, Бельгії, 
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Австрії, Угорщини, Польщі, України, Єгипту, Туреччини, Греції та Росії)8. Робо-
чою мовою конференції була англійська. Протягом двох робочих днів конференції 
було проголошено 32 доповіді та продемонстровано 4 постери. Тези доповідей і 
постерів конференції були видані до початку її роботи [Bab el-Gasus... 2016]. Стат-
ті, написані за матеріалами доповідей, планується видати окремим збірником на 
початку 2018 року. 

Перший робочий день конференції, 19 вересня, розпочався з урочистого від-
криття заходу, на якому прозвучали вітальні промови від представників Фундації 
Галуста Гюльбенкяна, керівництва Університетів Лісабона та Коїмбри, а також ке-
рівника Bab el-Gasus Project – Роджеріо Сауси. Протягом наступних сесійних засі-
дань були виголошені 17 доповідей. Розпочала роботу лекція проф. А. Нівінського 
(Prof. Dr. Andrzej Niwiński, Warsaw) “The newly documented treasure of the 21st Dynasty 
coffins and fragments of these in the basement of the Egyptian Museum, Cairo”, в якій 
він продемонстрував учасникам раніше невідомі фрагменти саркофагів зі схованки 
Баб ель-Газус, що зберігалися у фондах Єгипетського музею старожитностей у Каї-
рі та не були введені в науковий обіг. Серед доповідей ранкової сесії відзначимо 
такі. Д. Естон (Dr. David Aston, Vienna) виголосив доповідь “The re-use of Theban 
Tombs during the 21st Dynasty with particular reference to the Cache Burials”, в якій зо-
середив увагу на таких аспектах поховальних традицій фіванців часів ХХІ династії, 
як узурпація гробниць попередніх часів і створення схованок – індивідуальних, ро-
динних і колективних, на кшталт Баб ель-Газус. Проф. С. Бікел (Prof. Dr. Susanne 
Bickel, Basel) у доповіді “Retrieving the king’s treasure – reburying the king’s body: 
Contexts of 21st Dynasty activities in the Kings’ Valley” розповіла про деструктивні й 
трансформаційні процеси, що відбувалися у Фіванському некрополі наприкінці ХХ 
та протягом ХХІ династії. У своїй доповіді “Collective tombs discovered in the 
Theban necropolis in 1820” д-р А. Дотан (Dr. Alain Dautant, Bordeaux) звернувся до 
колективних поховань ХХІ династії, що були відкриті різноманітними аматорами, 
шукачами скарбів і колекціонерами протягом перших двох декад ХІХ сторіччя, та 
сучасної долі їхнього інвентарю Проф. Н. Страдвік (Prof. Dr. Nigel Strudwick, Cam-
bridge) запропонував доповідь “Archaeological and textual notes on the sources of 21st 
Dynasty coffins”, у якій розповів про джерела доступу до саркофагів ХІХ–ХХ ди-
настій, що були узурповані за ХХІ династії. Є. Ліптай (Dr. Éva Liptay, Budapest) 
виголосила доповідь “Statues of Isis and Nephthys in Bab el-Gasus – Traces of the 
mortuary ritual practice in Thebes during the 21st Dynasty”, в якій надала докладну ін-
формацію про порівняно невелику групу поховального приладдя ХХІ династії, 
знайденого також у Баб ель-Газус, – дерев’яні статуї Ісіди та Нефтіди.

Вечірня сесія цього дня розпочалася з доповіді Дж. Лензо (Dr. Giuseppina Lenzo, 
Lausanne) “The Greenfield Papyrus from the Royal Cachette in Deir el-Bahari”, в якій 
дослідниця звернулася до аналізу змісту папірусу жриці Несітанебеташеру рLondon 
BM EA 10554 (pGreenfield) у контексті інших паралельних текстів ХХІ династії 
(гробниці Осоркона ІІ в Танісі та Шешонка в Мемфісі, написи на різному поховаль-
ному приладді самої Несітанебеташеру). З подальших доповідей найбільш цікави-
ми були такі. С. М. Шейхолесламі (Dr. Cynthia May Sheikholeslami, Cairo) в доповіді 
“Biography and burial: Prosopography and burial groups from Bab el-Gasus” зробила 
спробу об’єднати та класифікувати дані просопографії жрецьких родин ХХІ динас-
тії й об’єктів поховального інвентарю з колективних поховань-схованок. А. В. Гомез 
(Dr. Alba Villar Gómez, Madrid) виголосила доповідь “Beyond Amun: The Servants of 
Khonsu at Bab el-Gasus” за результатами своєї нещодавно захищеної дисертації, в 
якій вона систематизувала дані щодо фіванського жрецтва Хонсу у Третьому пере-
хідному періоді. Доповідь Ф. Жамен (Dr. France Jamen, Lion) “New Examination of 
the Funerary Equipment of Bab el-Gasus: Rebuilding the Nature of relationships 
between the priests buried in the tomb and the High Priest of Amun” була присвячена 
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поглибленому аналізу просопографії осіб, похованих у Баб ель-Газус, який дозво-
лив виявити нові лінії родинних зв’язків, службової субординації та низку невідо-
мих титулів. 

Наступні п’ять доповідей, що були виголошені вченими з Великобританії, Бель-
гії та Італії, були присвячені різноманітним проблемам реставрації та консервації 
дерев’яних поліхромних саркофагів Третього перехідного періоду. 

Робоча програма другого дня конференції, 20 вересня, була переважно зосеред-
жена на артефактах конкретних лотів Баб ель-Газус. Серед доповідей, що прозвуча-
ли на ранковій сесії, необхідно відзначити такі. М. Зарлі (Marianna Zarli, Pisa) в 
доповіді “Lot V from Bab el-Gasus (Egyptian Museum in Florence): A reconstruction of 
the ensembles” ознайомила слухачів зі складом “італійського” лота № 5 Баб ель-
Газус, артефакти якого зосереджені в Єгипетському музеї у Флоренції і наразі є те-
мою дисертаційного дослідження, котре вона готує. М. К. Перез-Діе (Dr. María 
Carmen Perez-Die, Madrid) присвятила свою доповідь “The Lot XIII from Bab el-
Gasus” артефактам “іспанського” лота № 13, які досі залишаються неопублікова-
ними (на щастя, їхній каталог зараз готує авторка і найближчим часом він побачить 
світ). У своїй доповіді “New lights on Lot XV from Bab el-Gasus” Л. Дельво (д-р Luc 
Delvaux, Brussels) розповів нові цікаві факти щодо “бельгійського” лота № 15, речі 
з якого нині зберігаються в Королівському музеї мистецтва та історії в Брюсселі, 
зокрема щодо ранніх спроб реставрації кількох саркофагів. З доповіді М. А. М. Ах-
мед (Dr. Mona Akmal Mohamed Ahmed, Cairo) “The integrated cultic and ritual context 
of Bab el-Gasus collection at the Grand Egyptian Museum” слухачі дізналися про кон-
цепцію презентації старожитностей з Баб ель-Газус у майбутній експозиції Вели-
кого Єгипетського музею, будівництво якого наразі триває. 

Наступна частина ранкової сесії була зосереджена лише на артефактах з “росій-
ського” лота № 6 і складалася з трьох доповідей. Старший науковий співробітник 
Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України М. О. Тарасенко (Київ) 
виголосив доповідь “Bab el-Gasus Lot VI in the light of new archive documents”, у 
якій були вперше представлені раніше невідомі архівні документи з Державного 
архіву Одеської області, що стосуються розподілу та розсилки старожитностей з 
“дару хедива” з Одеси до низки університетських музейних закладів Російської ім-
перії в 1894–1895 роках9. Архівні документи дозволили доповідачу встановити точ-
ні дані щодо кількості та складу отриманих з Єгипту артефактів, було з’ясовано, що 
розподілом цих старожитностей безпосередньо займався професор Імператорсько-
го Новоросійського (Одеського) університету О. М. Деревицький. Але найголовні-
ше – вдалося відновити повний список з 10 інституцій у 9 містах імперії, куди були 
направлені артефакти з Баб ель-Газус, а також з’ясувати дані щодо їхнього сучасно-
го місця зберігання. Доповідь викликала резонанс серед колег, зокрема її особливо 
відзначив проф. А. Нівінський, оскільки в ній доводилося, що одна з частин “росій-
ського” лота Баб ель-Газус була відправлена до Варшавського університету, що 
було невідомо польським вченим і виявилося для них приємною несподіванкою. 
Архівні матеріали з Одеси, таким чином, дають змогу встановити походження окре-
мих артефактів Національного музею у Варшаві, дані щодо яких були втрачені під 
час Другої світової війни10.

У доповіді В. А. Большакова (Москва) “Inner coffin of Nesytaudjatakhet from the 
Collection of the National Museum of the Republic of Tatarstan (Russia, Kazan)” було 
детально розглянуто образотворчу програму і тексти на внутрішньому саркофазі 
Несітауджатахет з Баб ель-Газус, що нині зберігається в колекції Національного му-
зею Республіки Татарстан (інв. № 11605). Доповідь Н. В. Лаврентьєвої (Москва) 
“The coffin of Iusankh: A gift from the Khedive” була присвячена зовнішньому сарко-
фагу Іуесанх, який зберігається в Музеї образотворчих мистецтв ім. О. С. Пушкіна 
в Москві (інв. № I.1a.6800). Походження цього саркофага з Баб ель-Газус вдалося 
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з’ясувати лише нещодавно і підтвердити архівними документами з Державного ар-
хіву Одеської області, презентованими в доповіді М. О. Тарасенка.

Перша частина вечірньої сесії продовжила звернення до окремих музейних груп 
артефактів. У доповіді С. Гішард і П. Ріго (Dr. Sylvie Guichard, Dr. Patricia Rigault, 
Paris) “The constitution of the collection of coffins of the Egyptian Department of the 
Musée du Louvre: The coffins of the 21st Dynasty” було зроблено огляд шляхів форму-
вання колекції саркофагів ХХІ династії в зібранні Лувру в ХІХ – на початку ХХ сто-
ліття. Доповідь М. К. Гуїдотті (Dr. M. Cristina Guidotti, Florence) “Coffins of the 
Third Intermediate Period in the Egyptian Museum in Florence” була присвячена колек-
ції саркофагів Третього перехідного періоду в зібранні Єгипетського музею у Фло-
ренції, частина з яких походить з Баб ель-Газус. Н. Гілу (Dr. Nadine Guilhou, Mont-
pellier) присвятила свою доповідь “Funerary scenes inside TІP coffins: The coffin of 
Khonsumes, Marseille, Musée de la Vieille Charité” образотворчому оформленню внут-
рішніх стінок саркофага Хонсумеса з Музею Vieille Charité в Марселі (інв. № 253), 
зокрема сценам муміфікації за участю Анубіса. К. Греко (Dr. Christian Greco, Turin) 
виголосив доповідь “The qrsw-coffins as cosmogram. Correspondence between the 
burial chamber of Ramose (TT 132) and the coffin of Ankhefenkhonsu”, в якій розповів 
про паралелізм в оформленні саркофагів типу qrsw Третього перехідного періоду з 
гробничним розписом доби Нового царства, що, на погляд доповідача, було зразком 
такого явища, як architectonisation.

Останні доповіді вечірньої сесії були присвячені різноманітним аспектам при-
родничого дослідження саркофагів. У своїй доповіді “Reflections on the coffin of 
Ikhy from the Bab el-Gasus Cache in the Light of recent CT scan images” А. Амента 
(Dr. Alessia Amenta, Vatican) продемонструвала результати дослідження саркофага 
Іхі з Баб ель-Газус, що зберігається в колекції Єгипетського музею у Ватикані 
(інв. № 25035.1.1-3), за допомогою різних методів СТ-сканування. Результати цього 
дослідження, проведеного в Лабораторії реставраційного центру Музеїв Ватикану, 
дали змогу переглянути дані щодо його узурпації і технічних аспектів його вироб-
ництва та розпису. Е. Гельдхоф (Dr. Elsbeth Geldhof, Leiden) у доповіді “The com-
plexity of a repurposed coffin set: Interpretation possibilities for the coffin set of Nesy-
taneb(et)taouy, Chantress of Amun” надала результати комплексного природничого 
дослідження комплекту саркофагів Несітанебеттауї з Баб ель-Газус, що зберігаєть-
ся в Державному музеї старожитностей у Лейдені. Доповідь К. Куней (Dr. Kathlyn 
Cooney, Los-Angeles) “Patterns of re-use in the Bab el-Gasus Coffins Cache” була при-
свячена статистичному узагальненню зібраного нею в ході багаторічного дослі-
дження матеріалу щодо узурпації саркофагів від ХІХ до ХХІ династії. Були наведені 
цифри, що бл. 50 % т. зв. “жовтих” саркофагів мають сліди вторинного використан-
ня, а висновки щодо саркофагів з Баб ель-Газус виявилися ще більш вражаючими – 
74,7 % (найвищий показник серед усіх груп)! Це дало змогу зробити висновок, що 
в культурній традиції фіванської еліти (перш за все жрецтва) використання похо-
вального приладдя відбувалося саме на тимчасовій, а не на постійній основі. 
Х. Страдвік (Dr. Helen Strudwick, Cambridge) у доповіді “Seeing coffins in a new 
light: Materiality and perception” поділилася результатами цікавого експерименту, 
проведеного з волонтерами на базі Музею Фітзвільям, щодо візуального й емоцій-
ного сприйняття оком людини жовтого кольору, який використовувався як ґрунт для 
розпису саркофагів (т. зв. “жовті” саркофаги), за різної інтенсивності освітлення, і 
зокрема в темряві з використанням свічкового освітлення. Проведений експеримент 
дозволив додати нові риси до поховальних традицій єгиптян в аспекті психоемоцій-
ного сприйняття жовтого пігменту при штучному світлі.

Окрім доповідей, на конференції була представлена порівняно невелика постер-
на сесія. Зокрема, найбільше зацікавлення викликали такі доповіді-постери. Постер 
Х. Айкіл і Б. Танман (Hülya Aykul, Baha Tanman, Istanbul) “Shabtis from the Lot III 
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from Bab el-Gasus (İstanbul Archeology Museum)” ознайомив колег з колекцією по-
ховальних статуеток-ушебті з “турецького” лота № 3, який зберігається в Музеї 
Стародавнього Сходу при Археологічному музеї в Стамбулі і є практично невідо-
мим спеціалістам. Постер Р. Соуси (Rogério Sousa, Coimbra) “Heart amulets in Bab 
el-Gasus: From mummy wrappings to coffin decoration” був присвячений такій групі 
поховального приладдя, як амулети у формі ієрогліфа серця ( ), образ яких знай-
шов також вираження в образотворчому оформленні саркофагів.

Підводячи підсумок, зазначимо, що лісабонська ювілейна конференція до 125-річ-
чя відкриття схованки жрецьких мумій Баб ель-Газус пройшла з великим успіхом і 
продемонструвала повернення інтересу до артефактів з цього колективного похо-
вання, які є надзвичайно важливим джерелом для розуміння історії й танатологіч-
ної культури єгиптян за доби Третього перехідного періоду. Свідченням цього є той 
факт, що в цьому заході взяли участь директори, куратори й представники низки 
провідних європейських музеїв (Париж (Лувр), Турин, Флоренція, Лондон (Британ-
ський музей), Кембридж, Лейден, Москва та інші). На конференції були оприлюд-
нені нові відкриття й результати різних видів досліджень артефактів з Баб ель-Газус. 
Поза сумнівом, цей захід був чудовим подарунком до річниці цього важливого ар-
хеологічного відкриття.

1 Офіційний веб-сайт конференції: http://babgasusconference.weebly.com/ 
2 http://www.uc.pt/en/iii/research_centers/CECH/projetos/gate_of_the_priests
3 Цей університет є найстарішим навчальним закладом Португалії – він був заснований 

у 1290 р. На сьогодні це один з найбільших і найавторитетніших вищих навчальних закла-
дів країни.

4 Треба зазначити, що ця схованка є не унікальним, а скоріше, традиційним явищем для 
ХХІ династії. У 1881 р. французькі археологи Еміль Бругш і Гастон Масперо відкрили в 
Дейр ель-Бахрі схованку, що дістала найменування “ТТ 320”. Тут було виявлено 37 сарко-
фагів з добре збереженими муміями царів, цариць, принців і принцес доби Нового царства. 
У їхньому числі такі правителі XVIII і XIX династій, як Яхмос I, Аменхотеп I, Тутмоси I, II 
і III, цариця Яхмес Нефертарі, Сеті I та Рамсес II. У 1898 р. інший француз, Віктор Лоре, 
при дослідженні гробниці Аменхотепа II (KV 35) в Долині царів відкрив ще одну схованку 
із шістнадцятьма тілами, десять із яких були царськими, серед них – Аменхотеп II, Аменхо-
теп III, Рамсес III, Сетнахт і цариця Тія. Оскільки не всі тіла фіванських верховних жерців 
Амона були знайдені у відкритих схованках, є велика ймовірність існування інших потаєм-
них колективних поховань часів ХХІ династії. Цілком імовірно, що вони можуть бути в тій 
же місцевості Дейр ель-Бахрі.

5 Прикладом може бути хоча б “Історія єгипетської археології” Ф. Г. Бреттона, в якій Баб 
ель-Газус навіть не згадується [Bratton 1972, 127–156, 309].

6 Варто підкреслити, що ці поховання не були пограбовані.
7 Див.: [Тарасенко 2016а, 145–148].
8 Показово, що кількість країн, вчені з яких взяли участь у конференції, збіглася з кіль-

кістю лотів “дару хедива”.
9 Див.: [Tarasenko 2016, 55–56].
10 Це вже не перший випадок, коли архівні пошуки доповідача дали змогу встановити 

походження артефактів з фондів Національного музею у Варшаві. У 2015–2016 рр. за фото-
графіями з Інституту рукопису НБУВ (ф. XXIV, № 2702) вдалося з’ясувати, що папірус 
Warsaw Nat. Mus. № 147822 (т. зв. “папірус Bytomski”) походив з приватної колекції князя 
Браницького і до Другої світової війни зберігався в бібліотеці його маєтку в м. Суха-
Бескідзка [Тарасенко 2015, 77–78; 2016, 315–331; 2016б, 3–21].
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SummarieS

N. Atygayev
THe KaZaKH KHaNaTe aND NeiGHBOurS:

FrOm THe HiSTOrY OF iNTerNaTiONaL reLaTiONS
This article discusses the issues of diplomatic relations of the Kazakh Khanate. The 

author draws attention to the historical sources revealing the existence of relations bet-
ween the Kazakh rulers and such states as Moscow (Russian) state, Ottoman Empire, Sa-
favid (Kyzylbash) state, Crimean Khanate, Mughal Empire, Moghul State, Central Asian 
states of Shibanids and Ashtarkhanids, state of Altan Khans and Oirats (XVI – early 
XVIII centuries). The main sources for the study were the works of medieval Muslim 
historians and published Russian archival documents.

In the conclusion the author comes to the following finding: the historical sources 
show that the Kazakh Khanate was a full subject of international relations and had diplo-
matic contacts with a number of neighbouring countries.

Н. А. Атигаєв 
КАЗАХСЬКЕ ХАНСТВО І СУСІДИ: 

З ІСТОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
У статті розглядаються питання дипломатичних зв’язків Казахського ханства. Ав-

тор звертає увагу на дані історичних джерел, які свідчать про існування в XVI – на 
початку XVIII століття дипломатичних взаємин казахських правителів з такими дер-
жавами і народами, як Московська (Російська) держава, Османська імперія, Сефе-
відська (Кизилбашська) держава, Кримське ханство, імперія Великих Моголів, Мо-
гульська держава, середньоазіатські держави Шибанідів та Аштарханідів, держава 
Алтан-ханів та ойрати. Основними джерелами для дослідження стали повідомлення 
середньовічних східних мусульманських істориків та опубліковані російські архівні 
документи. Наприкінці роботи автор доходить такого висновку: дані, що містяться в 
історичних джерелах, доводять, що Казахське ханство було повноправним суб’єктом 
міжнародних відносин і мало дипломатичні контакти з низкою сусідніх держав.

Н. А. Атыгаев
КАЗАХСКОЕ ХАНСТВО И СОСЕДИ: 

ИЗ ИСТОРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В статье рассматриваются вопросы дипломатических связей Казахского ханства. 

Автор обращает внимание на данные исторических источников, свидетельствую-
щие о существовании в XVI – начале XVIII века дипломатических взаимоотноше-
ний казахских правителей с такими государствами и народами, как Московское 
(Русское) государство, Османская империя, Сефевидское (Кызылбашское) госу-
дарство, Крымское ханство, империя Великих Моголов, Могульское государство, 
среднеазиатские государства Шибанидов и Аштарханидов, государство Алтан-
ханов и ойраты. Основными источниками для исследования послужили сведения 
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средневековых восточных мусульманских историков и опубликованные русские ар-
хивные документы. 

В результате автор приходит к следующему выводу: содержащиеся в истори-
ческих источниках данные показывают, что Казахское ханство было полноправным 
субъектом международных отношений и имело дипломатические контакты с рядом 
соседних государств.

O. Bubenok
NOTeS CONCerNiNG CirCumSTaNCeS 

aND Time OF THe FOuNDiNG OF THe TOWN OF SuDaK 
The ethnonyms “Sogdians” / “Sugds” are found in medieval hagiographic texts dedi-

cated to the life and activity of Saint Apostle Andrew in the Eastern Black Sea region. 
Foremost, these are the works by Pseudo-Sophronius (after the 4th century AD) and 
Epiphanius the Monk (late 8th – early 9th centuries AD). A. W. Gadlo suggested that the 
bearers of the ethnonyms “Sogdians” / “Sugds” were of Adyghian origin and presumably 
founded the town of Sudak in Crimea in the 8th century AD. He proved it with archeologi-
cal evidence. Besides, he believed that consonance of the names “Sogdians” / “Sugds” 
and “Sudak” was not casual. We have no other proofs of this hypothesis so, it lacks argu-
mentation. It is known from some written sources that Sudak settlement was founded in 
the 3rd century AD. We have new proofs that the Alans lived yet in Crimea exactly at this 
time. Sudak means in Ossetian “clean, holy”. 

О. Б. Бубенок
НОТАТКИ З пРИВОДУ ОбСТАВИН 

ТА чАСУ ВИНИКНЕННя МІСТА СУДАКА
У деяких середньовічних агіографічних текстах, присвячених життю і діяльності 

святого апостола Андрія у Східному Причорномор’ї, зустрічаються етноніми согдіа-
ни / сугди. Передусім вони містяться у творах Псевдо-Софронія (після IV ст. н. е.) та 
ченця Єпіфанія (кінець VIII – початок IX ст.). О. В. Гадло вірив, що носії етнічних 
назв согдіани і сугди мали адизьке походження і заснували місто Судак у Криму у 
VIII ст. Він доводив це деякими археологічними знахідками. Крім того, вірив, що 
співзвуччя назв согдіани / сугди і Судак зовсім не випадкове. Інші докази цієї гіпо-
тези не були представлені. Тому ця гіпотеза слабоаргументована. Проте з деяких 
письмових джерел відомо, що поселення Судак було засноване в III ст. н. е. Ми має-
мо нові докази того, що саме в цей час алани вже жили в Криму. Назва Судак осе-
тинською мовою означає “чистий, святий”.

О. Б. Бубенок
ЗАМЕТКИ пО пОВОДУ ОбСТОяТЕлЬСТВ 

И ВРЕМЕНИ ОСНОВАНИя гОРОДА СУДАКА
В некоторых средневековых агиографических текстах, посвященных жизни и дея-

тельности святого апостола Андрея в Восточном Причерноморье, встречаются эт-
нонимы согдианы / сугды. Прежде всего, они содержатся в сочинениях Псевдо-
Софрония (после IV в. н. э.) и монаха Епифания (конец VIII – начало IX в.). 
А. В. Гадло верил, что носители этнических названий согдианы и сугды имели адыг-
ское происхождение и основали город Судак в Крыму в VIII в. Он доказывал это не-
которыми археологическими находками. Кроме того, верил, что созвучие названий 
согдианы / сугды и Судак отнюдь не случайно. Другие доказательства этой гипотезы 
не были представлены. Поэтому данная гипотеза слабо аргументирована. Однако из 
некоторых письменных источников известно, что поселение Судак было основано в 
III в. н. э. Мы имеем новые доказательства того, что именно в это время аланы уже 
жили в Крыму. Название Судак на осетинском языке означает “чистый, святой”.
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O. Bubenok
CauCaSiaN TraCe iN THe riVer NameS SYSTem

OF THe NOrTH BLaCK Sea reGiON
A long time ago some researchers already paid attention to the problem of the Cauca-

sian origin of names of some Ukrainian rivers. Soviet scholar N. Marr was among the 
first. He was the author of “Japhet theory” concerning this question. However the theory 
of N. Marr was dethroned some time later and therefore during long period the Soviet re-
searchers could not speak even about the Ancient Caucasian substratum in the North 
Black Sea region. Only since the 1960s Ukrainian and Russian scholars began to write 
about it again. As a result, they could educe the obvious Caucasian river names in the 
steppe and the forest-steppe regions of Ukraine. Among of them are Pslo, Unava, Vorsk-
la, Suba, Tomakovka, etc.

In medieval period the written sources did not fix a large Caucasian population in the 
Noth Black Sea region. Therefore these river names could be traced to the ancient times. 
According to the data of archaeology, in the Neolithic – Bronze Age the intensive cultural 
connections existed between the population of the North Black Sea region and the Cau-
casus. However it is not known who were the first in the North Black Sea region – the 
native Caucasian speaking population might be assimilated by Indo-European newco-
mers; it is also possible that the Caucasian people periodically migrated to the territories 
of Indo-European population of the North Black Sea region.

О. Б. Бубенок
КАВКАЗЬКИЙ СлІД У гІДРОНІМІЇ
пІВНІчНОгО пРИчОРНОМОР’я

Дослідники вже давно звернули увагу на те, що назви деяких річок України мож-
на пояснити лише з позицій даних про кавказькі мови. Одним з перших акцентував 
на цьому увагу радянський академік М. Я. Марр. Це якнайкраще відповідало пози-
ціям “яфетичної теорії”, творцем якої він був. Проте після того, як теорія М. Я. Мар-
ра була розвінчана, тривалий час дослідники не наважувалися повернутися до ідеї 
про стародавній кавказький субстрат у Північному Причорномор’ї. Лише із 60-х рр. 
ХХ ст. українські та російські дослідники почали знову писати про це. У результаті 
вдалося виявити явно кавказькі гідроніми у степу і лісостепу України. Серед них – 
Псло, Унава, Ворскла, Суба, Томаківка тощо.

За часів Середньовіччя письмові джерела не зафіксували значного масиву кав-
казького населення в Північнопричорноморському регіоні, тому є сенс вважати, що 
зазначені назви річок могли з’явитися в стародавні часи. Дані археології свідчать 
про те, що в епоху енеоліту-бронзи між населенням Північного Причорномор’я і 
Північного Кавказу існували інтенсивні культурні зв’язки. Археологічно засвідчені 
навіть переселення окремих груп з Кавказу на територію України. Проте ми не знає-
мо, що було первинним у Північнопричорноморському регіоні – кавказомовне на-
селення, яке було асимільоване прибульцями-індоєвропейцями, або ж у середовище 
індоєвропейського населення Північного Причорномор’я періодично переселялися 
окремі групи носіїв кавказьких мов.

О. Б. Бубенок
КАВКАЗСКИЙ СлЕД В гИДРОНИМИИ

СЕВЕРНОгО пРИчЕРНОМОРЬя
Исследователи уже давно обратили внимание на то, что названия некоторых рек 

Украины можно объяснить лишь с позиций данных о кавказских языках. Одним из 
первых акцентировал на этом внимание советский академик Н. Я. Марр. Это как 
нельзя лучше соответствовало позициям “яфетической теории”, творцом которой 
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он был. Однако после того, как теория Н. Я. Марра была развенчана, долгое время 
исследователи не решались вернуться к идее о древнем кавказском субстрате в Се-
верном Причерноморье. Лишь с 60-х гг. ХХ в. украинские и российские исследова-
тели стали снова писать об этом. В результате удалось выявить явно кавказские 
гидронимы в степи и лесостепи Украины. Среди них – Псёл, Унава, Ворскла, Суба, 
Томаковка и т. п.

Во времена Средневековья письменные источники не зафиксировали значитель-
ный массив кавказского населения в Северопричерноморском регионе, поэтому ре-
зоннее считать, что отмеченные названия рек могли появиться в древние времена. 
Данные археологии свидетельствуют о том, что в эпоху энеолита-бронзы между 
населением Северного Причерноморья и Северного Кавказа существовали интен-
сивные культурные связи. Археологически засвидетельствованы даже переселения 
отдельных групп с Кавказа на территорию Украины. Однако мы не знаем, что было 
первичным в Северопричерноморском регионе – кавказоязычное население, кото-
рое было ассимилировано пришельцами-индоевропейцами, или же в среду индо-
европейского населения Северного Причерноморья периодически переселялись 
отдельные группы носителей кавказских языков.

H. Vertiienko
THe HerOiCS OF GerrHuS 

(TO THe POiNT OF THe SCYTHiaN uNDerWOrLD LOCuS)
An important report of Herodotus on the essence of posthumous representations of 

Scythians is the message on a forty-day way to the Herros area (Γέρρος) (Herod., Hist., 
IV, 53.4), to the necropolis of Scythian kings (IV, 71.1). In this area the last tribe subject 
to Scythians was lived (IV, 71.3) and the Herros river flew (IV, 56). Many researchers 
look for the real geographical territory corresponding to Herros, other scholars explain 
Herodotus’s message as a merge of a concept about the Scythians funeral ritual and their 
mythological ideas about the lands of ancestors. The author of this paper assumes Γέρρος 
etymology from the Iranian basis *gar- which means “cry, appeal, mourn, lament over 
the dead”. As Γέρρος land was the territory for preliminary preparation for burial and fu-
neral of Scythian kings, the origin of the name of this area can be connected with the 
concept of “crying, mourning”. Perhaps, the local tribe could be understood as a certain 
professional social group which specialized in the corresponding ritual practice.

Г. В. Вертієнко
гЕРОЇКА гЕРРОСУ 

(З пРИВОДУ СУТНОСТІ СКІфСЬКОгО лОКУСУ пОТОЙбІччя)
Важливою вказівкою Геродота на сутність посмертних уявлень скіфів є повідо-

млення про сорокаденний шлях до місцевості Герр (Γέρρος) (Herod., Hist., IV, 53.4), 
некрополя скіфських царів (IV, 71.1). У цій області мешкало останнє підвладне 
скіфам плем’я (IV, 71.3) та протікала річка Герр (IV, 56). Багато дослідників шукає 
реальну географічну відповідність Геррам, інша ж частина вчених вбачає в повідом-
ленні Геродота злиття поняття про поховальний ритуал у скіфів та їхніх міфологіч-
них уявлень про землі пращурів. Автор статті припускає етимологію Γέρρος від 
іранської основи *gar-, що, поміж іншого, має значення “плакати, волати, оплакува-
ти, голосити над покійним”. Оскільки на території Γέρρος відбувалися попередня 
підготовка до поховання та похорони скіфських царів, походження назви цієї міс-
цевості може бути пов’язане з поняттям “плачу, оплакування”. Можливо, під міс-
цевим племенем геррів слід вбачати певну професійну соціальну групу, що 
спеціалізувалася на відповідній ритуальній практиці.
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А. В. Вертиенко
гЕРОИКА гЕРРОСА 

(О СУщНОСТИ СКИфСКОгО лОКУСА ЗАгРОбНОгО МИРА)
Важным указанием Геродота на сущность посмертных представлений скифов 

является сообщение о сорокадневном пути к местности Герр (Γέρρος) (Herod., Hist., 
IV, 53.4), некрополю скифских царей (IV, 71.1). В этой области жило последнее 
подвластное скифам племя (IV, 71.3) и протекала река Герр (IV, 56). Многие иссле-
дователи ищут реальное географическое соответствие Геррам, другая же часть уче-
ных усматривает в сообщении Геродота слияние понятия о погребальном ритуале у 
скифов и их мифологических представлений о землях предков. Автор статьи пред-
полагает этимологию Γέρρος от иранской основы *gar-, которая, помимо прочего, 
имеет значение “плакать, взывать, оплакивать, причитать над покойным”. Посколь-
ку на территории Γέρρος происходила предварительная подготовка к погребению и 
похороны скифских царей, происхождение названия этой местности может быть 
связано с понятием “плача, оплакивания”. Возможно, под местным племенем гер-
ров следует усматривать определенную профессиональную социальную группу, ко-
торая специализировалась на соответствующей ритуальной практике.

R. Yaşa
THe CuLTure OF THreSHOLD amONG TurKS aND mONGOLS

As we know, environmental and climatic conditions of Central Asia favored husband-
ry instead of agriculture. Turks and Mongols grazed their animals in large herds. They 
had to migrate from one climate zone to another, seeking continual pasture and water to 
feed their herds and increase their yield. Living a life of nomads, the Turkish family did 
not have a permanent residence. Its house was nothing but a tent which was called “yurt” 
(home, homeland). Yurt had only one door, which was usually opened to the east. A 
slightly elevated section that extended across the bottom of a door was the “threshold.” 
The belief of threshold in the cultures of Judaism and Christianity was also present in the 
Turkish and Mongolian belief systems. Ancient Turks believed that the house or tent they 
slept or lived in had a guardian spirit. In this respect, the threshold, which served as a 
protective spirit in a religious sense, was also the boundary line when being summoned 
before the ruler and stepping on it was prohibited.

Р. Йаша
пОРІг У ТЮРКІВ І МОНгОлІВ ТА ЙОгО КУлЬТИВУВАННя

Як відомо, навколишнє середовище та кліматичні умови в Центральній Азії по-
сприяли тому, що тваринництво стало більш поширеним заняттям, аніж землероб-
ство. Тюрки та монголи випасали своїх тварин великими табунами. Їм доводилося 
мігрувати з однієї кліматичної зони в іншу в пошуках достатньої кількості води та 
пасовищ для своїх табунів задля збільшення поголів’я останніх. Тюркські родини 
внаслідок свого кочового способу життя не мали постійного місця проживання. До-
мівкою такій родині правив намет, що мав назву “юрта” (що означає: будинок, жит-
ло, рідна домівка, батьківщина; ареал, місце зародження або виникнення). У юрті є 
лише один вхід, зазвичай розташований з її східної сторони. Вхід у юрту знизу по-
чинається з “порога”, трохи піднятого від рівня землі. Вірування, пов’язані з поро-
гом у культурах іудаїзму та християнства, були також представлені в турецьких і 
монгольських віруваннях. Давні тюрки вірили, що дім, або ж намет, у якому вони 
спали чи мешкали, мав духа-охоронця. Отож поріг, що виконував роль духа-захис-
ника в релігійному значенні цього слова, був також і межею, яку перетинали в разі 
виклику до свого правителя, і наступати на неї було заборонено. 
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Р. Йаша
пОРОг У ТЮРКОВ И МОНгОлОВ

И ЕгО КУлЬТИВИРОВАНИЕ
Как известно, окружающая среда и климатические условия в Центральной Азии 

поспособствовали тому, что животноводство стало более распространенным заня-
тием, чем земледелие. Тюрки и монголы выпасали своих животных большими ста-
дами. Им приходилось мигрировать из одной климатической зоны в другую в 
поисках достаточного количества воды и пастбищ для своих стад для увеличения 
поголовья последних. Тюркские семьи вследствие своего кочевого образа жизни не 
имели постоянного места жительства. Домом такой семье служил шатер, который 
назывался “юрта” (что значит: дом, жилье, родной дом, родина; ареал, место зарож-
дения или возникновения). В юрте есть только один вход, обычно расположенный с 
ее восточной стороны. Вход в юрту снизу начинается с “порога”, немного подня-
того от уровня земли. Верования, связанные с порогом в культурах иудаизма и 
христианства, были также представлены в турецких и монгольских верованиях. 
Древние тюрки верили, что дом, или шатер, в котором они спали или жили, имел 
духа-хранителя. Поэтому порог, выполнявший роль духа-защитника в религиозном 
смысле этого слова, был также и границей, которую пересекали в случае вызова к 
своему правителю, и наступать на нее было запрещено.

Yu. Kochubey
a HiSTOrY OF “eurOaSiaN POLiCY” OF ruSSia 

iN WOrKS BY YuriY LYPa
The main work by Yu. Lypa in this field is his treatise “The Partition of Russia” 

(1941). He explores the continuity of foreign policy of the Russian State in relation to 
neighbouring countries, first of all in Asia. He demonstrates how step by step the territory 
of the Russian State was expanded because of conjugation of diplomatic stratagems with 
rude military force. Yu. Lypa always marks that Russian rulers do not hesitate to use bri-
bery of elite, creation of the “fifth column”, terror, massive deportation of population in 
order to enslave neighbouring peoples and later to spoil and to exploit them. Much atten-
tion he payed to the history of the conquest of the Central Asia and of the Far East terri-
tories. Much place he devoted to the activities of the tsarist Russia in China, Korea, 
Manchuria and gives explanation of failures of the tsarist government in this region de-
spite the use by them of “Eurasian theory”. Yu. Lypa comes to a conclusion that the “Bol-
sheviks” did not invent something new but just followed the tsarist policies in Asia.

Ю. М. Кочубей
ІСТОРІя “єВРАЗІЙСЬКОЇ пОлІТИКИ” РОСІЇ 

В пРАцяХ Ю. лИпИ
Основною працею Ю. Липи в цій царині є трактат “Розподіл Росії” (1941). 

Ю. Липа простежує тяглість зовнішньої політики від Московської Держави до 
СРСР щодо сусідніх країн, насамперед Азії. Показує, як поступово розширювалася 
територія Російської держави завдяки поєднанню дипломатичних хитрощів і грубої 
сили зброї. Ю. Липа щоразу відзначає, що російські володарі не гребували підку-
пами представників еліти, створенням “п’ятої колони”, терористичними діями, пе-
реселенням мас людей, щоб поневолити сусідні народи, а потім грабувати їх і 
визискувати. Багато уваги він приділив історії завоювання Центральної Азії та зе-
мель Далекого Сходу. Чимало місця відводить діям царської Росії в Китаї, Кореї, 
Маньчжурії і дає пояснення невдачам царського уряду в цьому регіоні, незважаючи 
на застосування ним “євразійської теорії”. Ю. Липа робить висновок, що “більшо-
вики” нічого нового не придумали, а йшли слідами політики царизму в Азії.
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Ю. Н. Кочубей
ИСТОРИя “ЕВРАЗИЙСКОЙ пОлИТИКИ” РОССИИ

В ТРУДАХ Ю. лЫпЫ
Основным трудом Ю. Лыпы в этой области является трактат “Раздел России” 

(1941). Он прослеживает преемственность внешней политики от Московского Госу-
дарства до СССР в отношении соседних стран, прежде всего Азии. Показывает, как 
постепенно расширялась территория Российской державы благодаря соединению 
дипломатических хитростей и грубой силы оружия. Ю. Лыпа постоянно отмечает, 
что российские властители не пренебрегали подкупом представителей элиты, соз-
данием “пятой колонны”, террористическими действиями, депортацией масс лю-
дей, чтобы поработить соседние народы, а потом грабить их и эксплуатировать. 
Много внимания уделил он истории завоевания Центральной Азии и территорий 
Дальнего Востока. Немало места отводит действиям царской России в Китае, Корее, 
Маньчжурии и дает пояснение неудачам царского правительства в этом регионе, не-
смотря на применение им “евразийской теории”. Ю. Лыпа приходит к выводу, что 
“большевики” ничего нового не придумали, а следовали политике царизма в Азии.

I. Otroshchenko
POLiTiCaL SiTuaTiON iN THe urYaNGHai reGiON: 1916

The political situation in the Uryanghai Region during this period was analyzed on the 
basis of documents, mainly from the State Archives of the Russian Federation. The events 
of 1916 showed how difficult it was for Russia to establish control over the Uryanhai re-
gion – this was a lengthy process. Russia faced rejection of the Tuva elite and the popula-
tion, worried by the growing pressure from the “protectors”. Even then, local Russian 
officials reasonably feared a general rebellion that began in 1919 and ended with the fall 
of Russian power in the Uryanghai Region. The Russian authorities were forced to make 
concessions and compromises with the Tuvinian aristocracy, in particular, abandoning the 
practice of appointing loyal officials to the Khoshuns rulers. The Tuvinian noyons incon-
sistency became apparent, and it manifested itself in the following years – whether the 
recognition of Russian protectorate was a sincere or not, they turned to the Mongol ruler 
for support just when the first opportunity appeared. There were also growing challenges 
from the Autonomous Mongolia, which did not want to lose the edge that it was accus-
tomed to seeing in its subordination, and, of course, from China. The Tuvinian appeals 
for support to Urga only reinforced the intentions of Bogdo Khan and his government to 
restore the lost.

І. В. Отрощенко
пОлІТИчНЕ СТАНОВИщЕ 

В УРяНХАЙСЬКОМУ КРАЇ: 1916 РІК 
Політичне становище в Урянхайському краї в зазначений період аналізується на 

основі низки документів, головно з Державного архіву Російської Федерації. Події 
1916 року довели, наскільки непросто було Росії встановлювати контроль над Урян-
хайським краєм – це був тривалий процес. Росія стикалася з неприйняттям як ту-
винської еліти, так і населення, стурбованих зростаючим тиском з боку “покрови-
телів”. Вже тоді російські урядовці, що спостерігали ситуацію на місці, обґрунто-
вано побоювалися загального повстання, яке спалахнуло в 1919 році і сприяло 
падінню тодішньої російської влади в краї. Російські власті змушені були йти на 
поступки та компроміси з тувинською аристократією, зокрема відмовившись від 
практики призначати лояльних їм чиновників правителями хошунів. Стала очевид-
ною непослідовність тувинських нойонів, яка проявлялася і в наступні роки – після 
щирого або не дуже визнання російського проводу вони за першої нагоди звертали-
ся по підтримку до монгольського владики. Зростали виклики і з боку Автономної 
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Монголії, що не бажала втрачати край, який вже звикла бачити у своєму підпоряд-
куванні, і, звичайно, з боку Китаю. Звернення тувинців за підтримкою до Урги 
лише зміцнювали наміри Богдо-хана та його уряду повернути втрачене.

И. В. Отрощенко
пОлИТИчЕСКОЕ пОлОЖЕНИЕ 

В УРяНХАЙСКОМ КРАЕ: 1916 гОД
Политическое положение в Урянхайском крае в указанный период анализирует-

ся на основании ряда документов, главным образом из Государственного архива 
Российской Федерации. События 1916 года показали насколько непросто было Рос-
сии устанавливать контроль над Урянхайским краем – это был длительный процесс. 
Россия сталкивалась с неприятием как тувинской элиты, так и населения, обеспо-
коенных растущим давлением со стороны “покровителей”. Уже тогда российские 
чиновники, наблюдавшие ситуацию на месте, обоснованно опасались всеобщего 
восстания, которое вспыхнуло в 1919 году и способствовало падению тогдашней 
российской власти в крае. Российские власти вынуждены были идти на уступки и 
компромиссы с тувинской аристократией, в частности отказавшись от практики на-
значать лояльных им чиновников правителями хошунов. Стала очевидной непосле-
довательность тувинских нойонов, которая проявлялась и в последующие годы – 
после искреннего или не очень признания российского покровительства они при 
первой возможности обращались за поддержкой к монгольскому владыке. Росли 
вызовы и со стороны Автономной Монголии, не желавшей терять край, который 
она привыкла видеть в своем подчинении, и, конечно, со стороны Китая. Обраще-
ния тувинцев за поддержкой к Урге только укрепляли намерения Богдо-хана и его 
правительства вернуть утраченное.

K. Rakhno
imPOrTaNCe OF rOOF iN THe BuiLDiNG riTeS OF CHiNa

The article deals with an unexplored aspect of the ritual building practices in China – 
roof construction. It was very important because the roof was a highly sacred part of a 
building, which was surrounded by different beliefs and ceremonies in the traditional cul-
ture. The roof was identified with heaven in the Chinese system of symbols. The con-
struction of a house implied much more than a series of technical operations. Professional 
carpenters were usually mobilized to build a new house. Their professional skills inclu-
ded astrology, geomancy and building magic, and they used the carpenter’s manual Lu 
Ban jing (Canon of Lu Ban) as well as different almanacs. The raising of the ridgepole, 
which incorporated many ceremonies and superstitious customs, was the culmination of 
the building of a house. It influenced the luck of the people who will live in it, therefore a 
ridgepole was decorated with different amulets, benevolent symbols, and well-wishing 
inscriptions. Omens and signs were of consequence as well. In addition, houseowners 
made every effort to avoid any conflict with carpenters and masons and to neutralize their 
possible sorcery.

К. Ю. Рахно
ЗНАчЕННя ДАХУ В бУДІВЕлЬНИХ РИТУАлАХ КИТАЮ

Стаття присвячена малодослідженому аспектові ритуальних практик будівни-
цтва в Китаї, а саме спорудженню даху. Воно було дуже важливим, тому що дах був 
високосакралізованою частиною будівлі, оточеною в традиційній культурі різними 
віруваннями й обрядодіями. Дах ототожнювався з небом у китайській системі сим-
волів. Будівництво будинку передбачало набагато більше, ніж низку технічних опе-
рацій. Зводити новий будинок зазвичай залучалися професійні теслі. Їхні професійні 
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навички включали астрологію, геомантію й будівельну магію, і вони користувалися 
посібником для тесль “Лу Бань цзін” (“Канон Лу Баня”), а також різними альмана-
хами. Підйом сволока, який інкорпорував багато обрядів і забобонних звичаїв, ста-
вав кульмінацією будівництва житла. Це впливало на щастя людей, які будуть жити 
в ньому, тому сволок був прикрашений різними амулетами, сприятливими символа-
ми та доброзичливими написами. Надавалося значення прикметам і знакам. Крім 
того, домовласники докладали всіх зусиль, щоб уникнути будь-яких конфліктів з 
теслями і мулярами та нейтралізувати їхнє можливе чаклунство.

К. Ю. Рахно
ЗНАчЕНИЕ КРЫШИ 

В СТРОИТЕлЬНЫХ РИТУАлАХ КИТАя
Статья посвящена малоисследованному аспекту ритуальных практик строитель-

ства в Китае, а именно сооружению крыши. Оно было очень важным, так как кры-
ша являлась высокосакрализированной частью здания, окруженной в традиционной 
культуре различными верованиями и обрядодействами. Крыша отождествлялась с 
небом в китайской системе символов. Строительство дома предусматривало гораз-
до большее, нежели ряд технических операций. Возводить новый дом обычно при-
влекались профессиональные плотники. Их профессиональные навыки включали 
астрологию, геомантию и строительную магию, и они пользовались пособием для 
плотников “Лу Бань цзин” (“Канон Лу Баня”), а также различными альманахами. 
Подъем матицы, который включал много обрядов и суеверных обычаев, становился 
кульминацией строительства дома. Это влияло на счастье людей, которые будут 
жить в нем, поэтому потолочная балка была украшена различными амулетами, бла-
гоприятными символами и доброжелательными надписями. Придавалось значение 
приметам и знакам. Кроме того, домовладельцы прилагали все усилия, чтобы избе-
жать каких-либо конфликтов с плотниками и каменщиками и нейтрализовать их 
возможное колдовство.

I. Turov
CONCePTiON OF TZaDDiK auTHOriTY 

iN THe HaSiDiC TeaCHiNG aBOuT iNTeLLeCTuaL POWer
Hasidim believe that mind is one of the most important qualities that define the tzad-

dik superiority over the other people. This article is devoted to identifying the role of this 
conception in ideology of authority which was developed by the Hasidim. The study sub-
stantiates the following main points: Firstly, according to the teachings of the leaders of 
the hasidim intellectual activity allows the righteous to have a decisive influence on the 
decisions of the Creator. Second, godly thinking is based on the contents of a secret Kab-
balistic and well-known rabbinic writings. Content of texts of the both groups is not di-
vided into information of the higher and the lower order. Anyone of the proposed models 
allows for tzaddik to reach a state of true greatness of mind. Third, the tzaddik, as a guide 
of the divine will, supervising the order in all spheres of being, is obliged to think of all 
that exists on the basis of the both kinds of reality: celestial and terrestrial worlds. It is a 
heavy burden of power obliges him to constantly go through the diversity of intellectual 
experience.

I. В. Туров
КОНцЕпцІя ВлАДИ цАДИКІВ 

У ВчЕННІ ХАСИДІВ пРО СИлУ РОЗУМУ
Хасиди вважають розум однією з найважливіших якостей, що визначають пере-

вагу цадиків над іншими людьми. Ця стаття присвячена виявленню ролі зазначеної 
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концепції в розробленій хасидами ідеології влади. Проведене дослідження обґрун-
товує такі головні тези. По-перше, згідно з вченням лідерів розглянутого релігійного 
руху, інтелектуальна діяльність дозволяє праведному справляти вирішальний вплив 
на рішення Творця. По-друге, богоугодне мислення ґрунтується на змісті як таєм-
них кабалістичних, так і загальновідомих рабинських писань. При цьому сказане в 
згаданих групах текстів не поділяється на інформацію вищого і нижчого порядку. 
Будь-яка із запропонованих моделей дозволяє цадику досягти стану справжньої ве-
личі розуму. По-третє, цадик, як провідник божественної волі, що наглядає за по-
рядком у всіх сферах буття, зобов’язаний думати про кожного сущого, виходячи з 
реалій як світу горнього, так і земного. Саме важкий тягар влади зобов’язує його 
невпинно переживати різноманіття інтелектуального досвіду.

И. В. Туров
КОНцЕпцИя ВлАСТИ цАДИКОВ 

В УчЕНИИ ХАСИДОВ О СИлЕ РАЗУМА
Хасиды считают разум одним из важнейших качеств, определяющих превосход-

ство цадиков над прочими людьми. Настоящая статья посвящена выявлению роли 
данной концепции в разработанной хасидами идеологии власти. Проведенное ис-
следование обосновывает следующие главные тезисы. Во-первых, согласно учению 
лидеров рассматриваемого религиозного движения, интеллектуальная деятельность 
позволяет праведнику оказывать решающее влияние на решения Создателя. Во-
вторых, богоугодное мышление основывается на содержании как тайных каббали-
стических, так и общеизвестных раввинских писаний. При этом сказанное в упомя-
нутых группах текстов не разделяется на информацию высшего и низшего порядка. 
Любая из предложенных моделей позволяет подвижнику достичь состояния под-
линного величия разума. В-третьих, цадик, как проводник божественной воли, надзи-
рающий за порядком во всех сферах бытия, обязан помышлять о каждом сущем, 
исходя из реалий как мира горнего, так и дольнего. Именно тяжкое бремя власти 
обязывает его непрестанно переживать многообразие интеллектуального опыта.

I. Hotun
miDDLe eaSTerN PiLGrimaGe 

CrOSSeS OF SOuTHerN ruS SeTTLemeNTS
As a result of wide scale excavation of Southern Rus villages, a considerable quantity 

of different finds was obtained. This materials could be useful to characterize various as-
pects of life of the village population in the Middle Ages. Among the finds from that non-
fortified settlements were the items and amulets of pagan beliefs associated with Christia-
nity. The former are represented by the church service facilities and personal things which 
are called “items of personal blessing” in the spiritual literature.

The mentioned things are represented by crosses-encolpions, among which are the quite 
elegant items, icons worn on the neck, under-cloth-worn crosses made of various mate-
rials. Crosses made of mother-of-pearl and associated with pilgrimage to holy places in 
Palestine are of particular interest. A workshop site which produced them was explored on 
the territory not far from Khaifa. These items were rarely found in some Old Rus towns: 
from 4 pcs. in Novgorod to 1–2 pcs. in Pskov, Staraya Ryazan’, Smolensk. In Ukraine such 
findings are known in Izyaslavl, Zvenigorod, Sakhnivka, in Raykovets’ke hillfort, 4 such 
items are from Khersones, several – from Sudak. It’s a bit of a sensation the above men-
tioned items were found in Avtunychi and Khodosivka-Roslavske settlements.

The majority of the finds depict a slanted cross in the cross’s middle with widening 
ends. Deviations from this standard are also known – items of individual form attributed 
to the local replicas. While the item from Khodosivka depicts a cross in the cross’s middle, 
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the item from Avtunychi shows Golgotha Cross – a topic from later iconography and not 
familiar to the local synchronous oldies.

Finding of the mentioned items from the excavations in the non-fortified units, together 
with some other pilgrimage related relics, serves as an additional argument in favor of the 
conclusion about a high level of development of medieval settlements.

І. А. Готун
блИЗЬКОСХІДНІ пАлОМНИцЬКІ ХРЕСТИКИ

З пІВДЕННОРУСЬКИХ СЕлИщ
У результаті масштабних розкопок селищ Півдня Русі отримано значний масив 

матеріалу, що характеризує різні аспекти життя середньовічного сільського насе-
лення. У числі знахідок з неукріплених осередків – пов’язані з християнством пред-
мети й амулети язичницьких вірувань. Перші репрезентовані елементами церков-
ного начиння і речами індивідуального вжитку, за якими закріпилася властива 
літературі духовного змісту назва “предмети особистого благочестя”.

Вказані речі представлені хрестами-енколпіонами, серед яких є досить вишукані 
екземпляри, нагрудними іконками і натільними хрестиками з різних матеріалів. 
Особливу увагу привертають хрестики з перламутру, пов’язані з паломницьким від-
віданням святих місць у Палестині. Майстерня з їхнього виготовлення досліджена 
неподалік Хайфи. Ці вироби поодинокі в окремих давньоруських містах: від 4 у 
Новгороді та по 1–2 у Пскові, Старій Рязані, Смоленську. В Україні такі знахідки 
відомі в Ізяславлі, Звенигороді, Сахнівці, на Райковецькому городищі, від 4 цих ре-
чей походять з Херсонеса, кілька – із Судака. Певною мірою сенсаційною можна 
вважати фіксацію названих виробів на селищах Автуничі та Ходосівка-Рославське.

Більшість знахідок мають зображення косого хреста в середохресті і розширені 
кінці, хоч відомі певні відхилення від цього стандарту та вироби індивідуальних 
форм, частину з яких вважали місцевими репліками. Ходосівському екземпляру та-
кож властивий хрест у середохресті, а автуницький має зображення голгофського 
хреста – сюжет, поширений у пізнішій іконографії, але невідомий серед місцевих 
синхронних старожитностей.

Фіксація вказаних речей з урахуванням інших паломницьких реліквій з розкопок 
неукріплених пунктів є додатковим аргументом на користь висновку про високий 
рівень розвитку середньовічних селищних структур.

И. А. Готун
блИЖНЕВОСТОчНЫЕ пАлОМНИчЕСКИЕ КРЕСТИКИ 

ИЗ ЮЖНОРУССКИХ СЕлИщ
В результате масштабных раскопок селищ Юга Руси получен значительный мас-

сив материала, который характеризует различные аспекты жизни средневекового 
сельского населения. В числе находок из неукрепленных пунктов – связанные с 
христианством предметы и амулеты языческих верований. Первые представлены 
элементами церковной утвари и вещами индивидуального пользования, за которы-
ми закрепилось свойственное литературе духовного содержания название “предме-
ты личного благочестия”.

К указанным вещам относятся кресты-энколпионы, среди которых есть доволь-
но изысканные экземпляры, а также нагрудные иконки и нательные крестики, изго-
товленные из разных материалов. Особое внимание привлекают крестики из 
перламутра, связанные с паломническим посещением святых мест в Палестине. 
Мастерская по их изготовлению исследована близ Хайфы. Эти изделия единичны в 
отдельных древнерусских городах: от 4 в Новгороде и по 1–2 в Пскове, Старой Ря-
зани, Смоленске. В Украине такие находки известны в Изяславле, Звенигороде, 
Сахновке, на Райковецком городище, от 4 этих вещей происходит из Херсонеса, 
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несколько – из Судака. В некоторой степени сенсационной можно считать фикса-
цию названных изделий на селищах Автуничи и Ходосовка-Рославское.

Большинство находок имеет изображение косого креста в средокрестии и рас-
ширяющиеся концы, хотя известны некоторые отклонения от этого стандарта и из-
делия индивидуальных форм, часть из которых считали местными репликами. Для 
ходосовского экземпляра также свойственен крест в средокрестии, а автунический 
несет изображение голгофского креста – сюжет, распространенный в более поздней 
иконографии, но неизвестный среди местных синхронных древностей.

Фиксация указанных вещей с учетом прочих паломнических реликвий из раско-
пок неукрепленных пунктов служит дополнительным аргументом в пользу вывода 
о высоком уровне развития средневековых селищных структур.

O. Ohnieva
THe imaGe aND WOrD: 

TO THe QueSTiON OF THe “BHaVaCaKra” PLOT eVOLuTiON 
iN THe TraDiTiON OF BuDDHiST PaiNTiNG

The article deals with the interplay between the text and its visualization in the tradi-
tion of Tibetan Buddhism. Such texts are the canonical works (Divyāvadāna; Vinaya-
kshudraka-vastu, Bhikshuni-vinaya-vibhanga) translated in Tibetan (end VIII–IX centu-
ries), literary compositions (Bodhisattvāvadānakalpalatā of Kashmiri writer Kshemendra, 
990–1066), Tibetan (Buddha Shakyamuni’s Namthar of the famous historian Taranatha, 
1575–1634) and a thangka with the image of “Bhavachakra”, which was created on the 
periphery of the Buddhist world in Kalmykia (482 ЖВ, The Bogdan and Varvara Khanen-
ko Museum of Art, Kiev). Comparison of the “Bhavacakra” thangka’s plot with the cor-
responding plots in the mentioned works made it possible to identify and clarify the fea-
tures that arise as a result of the interaction of text and image. The appearance of the 
visual “Bhavacakra” occurs in the context of the obligatory creation of images “Risen 
from the water” (chu-longs-ma) and “Shining” (tib.‘od-zer-сan-ma, skr. rasmimuni). 
These two Buddha Shakyamuni’s images in Tibet are considered his first representations 
in painting, preceding his sculpture. In Tibetan tradition there is the development of the 
iconography of Mara. The text can be replaced by an image accompanied by a commen-
tary, which becomes one of the effective ways to further spread the doctrine and appeal 
to its new followers, and in the conditions of the physical absence of the Teacher, both on 
the new territories and in a different cultural milieu. The images under external influences 
change, which is reflected in the reproduction of the given compositions, as is the case in 
the museum thangka with the image of Bhavacakra (changes in the drawing of the 2nd and 
12th links in Pratītyasamutpāda, or the Twelve-fold chain of the Dependent Origination, 
the World of People). Yuri Roerich’s definition of the Bhavachakra thangka as Mongolian 
in origin, in the context of the identified changes, is not contradictory, since it clearly 
goes back to the Mongolian recession, but needs clarification – “in Kalmykia”. Practical-
ly, nothing is known about how was created and distributed the plots with Buddha 
Shakyamuni images in the context of Bhavacakra in the Tibetan sacred art. Also, we do 
not know much about the further spread of these plots on the lands that were in the zone 
of influence of the Tibetan civilization.

О. Д. Огнєва
ОбРАЗ ТА СлОВО: 

ДО пИТАННя фОРМУВАННя СЮЖЕТУ “бХАВАчАКРА”
В ТРАДИцІЇ бУДДІЙСЬКОгО ЖИВОпИСУ

У статті розглядається питання взаємодії змісту тексту і його зорового втілення 
в традиції тибетського буддизму. Обраними текстами є канонічні твори (Дів’яава-
дана; Віная-кшудрака-васту, Бхикшуні-віная-вібханга), що перекладені на тибетську 
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мову (кінець VIII–IX ст.), літературні (твір Бодхісаттва-авадана-калпалата кашмір-
ського літератора Кшемендри, 990–1066), власне тибетські (Намтхар Будди Шак’я-
муні історика Таранатхи, 1575–1634) і танка із зображенням “Бхавачакри”, що 
створена на периферії буддійського світу в Калмикії (482 ЖВ, Національний музей 
мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків, Київ). Зіставлення сюжету танки “Бха-
вачакра” і відповідних сюжетів у згаданих творах дозволило виявити й уточнити 
особливості, що виникають як результат взаємодії тексту і зображення. Поява зо-
рової “Бхавачакри” здійснюється в контексті обов’язкового створення зображень 
“Посталий з води” і “Променистий”. У Тибеті ці два образи Будди Шак’ямуні вва-
жаються його першими зображеннями в живописі, що передують його скульптур-
ним зображенням. Здійснюється розробка іконографії Мари в тибетській традиції. 
Текст може бути заміщений зображенням із супроводом коментарю, що є одним з 
дієвих засобів подальшого поширення віровчення і навернення нових його послі-
довників і в умовах фізичної відсутності Вчителя, і на нових територіях, і в іншому 
культурному середовищі. Зображення під зовнішніми впливами змінюється, що 
відбивається при відтворенні заданих композицій, як це має місце на музейній тан-
ці із зображенням “Бхавачакри” (зміни в зображенні 2-ї і 12-ї ланок у Пратіт’ясамут-
паді, чи Дванадцятичленній формулі взаємозалежного виникнення, Світу людей). 
У контексті виявлених змін визначення Юрієм Реріхом танки як монгольської за 
походженням не суперечливе, оскільки вона явно походить із невстановленого мон-
гольського ізводу, але потребує уточнення – “виконана в Калмикії”. Практично 
нічого не відомо про те, як відбувалися створення і поширення в тибетському сак-
ральному мистецтві сюжетів із зображеннями Вчителя в контексті “Бхавачакри”. 
Так само нічого не відомо й про те, як відбувалося подальше поширення цих сюже-
тів на землі, що опинилися в зоні впливу тибетської цивілізації. 

Е. Д. Огнева
ОбРАЗ И СлОВО: 

К ВОпРОСУ фОРМИРОВАНИя СЮЖЕТА “бХАВАчАКРА”
В ТРАДИцИИ бУДДИЙСКОЙ ЖИВОпИСИ 

В статье рассматривается вопрос о взаимодействии содержания текста и его 
зрительного воплощения в традиции тибетского буддизма. Такими текстами слу-
жат канонические произведения (Дивьяавадана; Виная-кшудрака-васту, Бхикшуни-
виная-вибханга), переведенные на тибетский язык (кон. VIII–IX ст.), литературные 
(сочинения Бодхисаттва-авадана-калпалата кашмирского литератора Кшемендры, 
990–1066) и собственно тибетские (Намтхар Будды Шакьямуни историка Таранат-
хи, 1575–1634) и танка с изображением “Бхавачакры”, созданная на периферии буд-
дийского мира в Калмыкии (482 ЖВ, Национальный музей искусств имени Богдана 
и Варвары Ханенко, Киев). Сопоставление сюжета танки “Бхавачакра” и соответ-
ствующих сюжетов в упомянутых сочинениях позволило выявить и уточнить осо-
бенности, возникающие как результат взаимодействия текста и изображения. Появ-
ление зрительной “Бхавачакры” происходит в контексте обязательного создания 
изображений “Восставший из воды” и “Сияющий”. Эти два изображения Будды 
Шакьямуни в Тибете считаются его первыми изображениями в живописи, предше-
ствующими его скульптуре. Осуществляется разработка иконографии Мары в ти-
бетской традиции. Текст может быть замещен изображением в сопровождении 
комментария, что становится одним из действенных способов дальнейшего распро-
странения вероучения и обращения новых его последователей и в условиях физи-
ческого отсутствия Учителя, и на новых территориях, и в другой культурной среде. 
Изображения под внешними влияниями изменяются, что отражается при воспроиз-
ведении заданных композиций, как это имеет место на музейной танке с изображе-
нием “Бхавачакры” (изменения в изображении 2-го и 12-го звеньев в Пратитьяса-
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мутпаде, или Двенадцатичленной формуле взаимозависимого возникновения, Мира 
людей). В контексте выявленных изменений определение Юрием Рерихом танки 
как монгольской по происхождению не противоречиво, поскольку она явно восхо-
дит к установленному монгольскому изводу, но требует уточнения – “в Калмыкии”. 
Практически ничего не известно о том, как происходило создание и распростране-
ние в тибетском сакральном искусстве сюжетов с изображениями Будды Шакьяму-
ни в контексте “Бхавачакры”. Также ничего не известно и о том, как происходило 
дальнейшее распространение этих сюжетов на земли, что оказались в зоне влияния 
тибетской цивилизации. 

CHaraKa SamHiTa
THe FirST, FOurTH (ParTiaL), FiFTH, 

aND SiXTH CHaPTerS OF THe FirST SeCTiON /
Translation from Sanskrit and Comments by D. Burba

This publication presents a Ukrainian translation of the first, fourth (partial), fifth, and 
sixth chapters of the first section of the comprehensive Sanskrit treatise Charaka Samhi-
ta. As it exists today, this text is thought to have arisen in the 1st century CE. Charaka 
Samhita together with the Sushruta Samhita and the Ashtanga Hridaya are recognized as 
the “Great Trio” or three basic texts of traditional Indian medicine known as Ayurveda. 
The authorship of this authoritative work is usually attributed to Charaka, the court phy-
sician of the king Kanishka, who ruled the Kushan Empire, an ancient state on the terri-
tory of the north Indian subcontinent, Afghanistan, and parts of Central Asia.

The first of the eight sections of Charaka Samhita is called Sūtrasthāna which can be 
translated as General Provisions. Thirty chapters of this section are divided into seven 
quads (catuṣka) plus two more chapters. 

The first chapter sets forth the story of the appearance of Charaka Samhita, transmit-
ted supposedly to earth by the gods in order to help mankind to deal with the emerging 
diseases. It also provides a list of divine and earthly ayurvedic teachers’ names and de-
fines the concepts such as life and Ayurveda. This chapter examines a number of specific 
concepts of philosophical systems Vaisheshika and Nyaya, ayurvedic ideas about the 
structure of the human body, causes of disease and methods of their elimination. There 
are substances listed, with their properties, which can serve as medicine, as well as the 
signs of a real physician. The subject of the fourth chapter is purgatives. In the fifth chap-
ter, author first talks about quantitative dietetics and lists desirable (suitable) and undesi-
rable (unsuitable) foods, then he turns to the theme of caring for а body. The sixth chapter 
is the description of peculiarities of six Indian seasons and of harmonization of diet and 
lifestyle with them. All chapters concluded with summary lists of their contents.

чАРАКА-САМХІТА
глАВИ 1, 4–6 пЕРШОгО РОЗДІлУ /

Переклад із санскриту та коментарі Д. В. Бурби
У цій публікації представлено український переклад першої, четвертої (частко-

во), п’ятої й шостої глав першого розділу фундаментального санскритського трак-
тату “Чарака-самхіта”, який набув теперішнього вигляду, ймовірно, в I ст. н. е. Ра-
зом із “Сушрута-самхітою” та “Аштанґа-хрідаєю” книга складає “велику трійцю” 
засадничих текстів традиційної індійської медицини, відомої як аюрведа. Автор-
ство цієї найавторитетнішої праці з аюрведи зазвичай приписують Чараці, придвор-
ному лікарю царя Канішки, правителя Кушанського царства – стародавньої держа-
ви на території сучасної Середньої Азії, Афганістану, Пакистану та Північної Індії.

Перший з восьми розділів “Чарака-самхіти” має назву Sūtrasthāna, що можна пе-
рекласти як “Загальні положення”. Тридцять глав цього розділу поділені на сім 
“четвірок” (catuṣka), плюс ще дві глави.
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У першій главі розповідається історія появи “Чарака-самхіти”, яка нібито була 
передана на землю богами, щоб допомогти людям боротися з хворобами. Нази-
ваються імена божественних і земних вчителів традиції аюрведи, дається визна-
чення понять “життя” й “аюрведа”, розглядається низка специфічних понять філо-
софських систем вайшешика та ньяя, викладаються аюрведичні уявлення про 
будову людського організму, називаються причини хвороб і методи їхнього усунен-
ня, перелічуються речовини, які можуть правити ліками, та їхні властивості, а та-
кож наводяться ознаки справжніх лікарів і осуджуються псевдолікарі. Четверта 
глава присвячена очищенню організму. У п’ятій главі спочатку мова йде про помір-
ність у їді, про бажану й небажану їжу, а далі йдеться про догляд за тілом. Шоста 
глава присвячена особливостям шести індійських пір року й узгодженню з ними 
свого харчування й стилю життя. Усі глави завершуються підсумковим переліком 
їхнього змісту.

чАРАКА-САМХИТА
глАВЫ 1, 4–6 пЕРВОгО РАЗДЕлА /

Перевод с санскрита и комментарии Д. В. Бурбы
В данной публикации представлен украинский перевод первой, четвертой (ча-

стично), пятой и шестой глав первого раздела фундаментального санскритского 
трактата “Чарака-самхита”, обретшего нынешний вид, вероятно, в I в. н. э. Вместе 
с “Сушрута-самхитой” и “Аштанга-хридаей” книга составляет “великую тройку” 
базовых текстов традиционной индийской медицины, известной как аюрведа. Ав-
торство этой авторитетнейшей работы по аюрведе обычно приписывают Чараке, 
придворному врачу царя Канишки, правившего Кушанским царством – древним го-
сударством на территории современной Средней Азии, Афганистана, Пакистана и 
Северной Индии.

Первый из восьми разделов “Чарака-самхиты” называется Sūtrasthāna, что мож-
но перевести как “Общие положения”. Тридцать глав этого раздела разделены на 
семь “четверок” (catuṣka), плюс еще две главы. 

Первая глава излагает историю появления “Чарака-самхиты”, которая якобы 
была передана на землю богами, чтобы помочь людям бороться с болезнями. Назы-
ваются имена божественных и земных учителей традиции аюрведы, дается опреде-
ление понятий “жизнь” и “аюрведа”, рассматривается ряд специфических понятий 
философских систем вайшешика и ньяя, излагаются аюрведические представления 
о строении человеческого организма, называются причины болезней и методы их 
устранения, перечисляются вещества, которые могут служить лекарством, и их 
свойства, а также приводятся признаки настоящих врачей и осуждаются лжелекари. 
Четвертая глава посвящена очищению организма. В начале пятой главы сказано об 
умеренности в еде, о желательной и нежелательной пище, а потом речь идет об ухо-
де за телом. Шестая глава посвящена особенностям шести индийских времен года 
и согласованию с ними своего питания и образа жизни. Все главы завершаются 
итоговым перечнем их содержания.
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