
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ СХОДОЗНАВСТВА ім. А. Ю. КРИМСЬКОГО

СХ IДНИЙ  СВ I Т

Заснований у 1927 р.
Припинений у 1931 р.
Відновлений у 1993 р.

Інститутом сходознавства
ім. А. Ю. Кримського НАНУ

4.2014

КИЇВ–2014



редакційна колегія

Літературний редактор Надія Овчарук
Комп’ютерний набір Юлії Дудки
Комп’ютерний дизайн та макетування Ярослави Ленго

Адреса редакції:
01001, Київ-1, вул. Грушевського, 4, к. 215
Телефони: головний редактор: (044) 278-76-52,
редакція: (044) 279-99-71
E-mail: shidnyj.svit@gmail.com

Редакція не завжди поділяє позицію авторів.
При передруку посилання на “Східний світ” обов’язкове.

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту сходознавства 
ім. А. Ю. Кримського НАН України, протокол № 5 від 25.12.14
 

Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 15802-4274 ПР від 28.09.2009 р.

ISSN 1608-0599         © Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАНУ, 2014

Головний редактор: д. і. н., ст. н. с. Отрощенко І. В.
Айбабін О. І. (Сімферополь), д. i. н., проф.
Байкара Т. (Стамбул, Туреччина), доктор філософії, проф. 
Блесинг У. (Лейден, Нідерланди), доктор філософії
Богомолов О. В. (Київ), к. ф. н., ст. н. с.
Бондаренко І. П. (Київ), д. ф. н., проф.
Бубенок О. Б. (Київ), д. i. н., проф., заст. гол. ред. 
Вовін О. В. (Маноа, США), к. ф. н., проф. 
Гаркавець О. М. (Алмати, Казахстан), д. ф. н., проф. 
Ґюльсевин Ґ. (Ізмір, Туреччина), доктор філософії, проф. 
Дрига І. М. (Київ), к. ф. н., ст. н. с.
Емірова А. М. (Сімферополь), д. ф. н., проф. 
Йогансон Є. (Упсала, Швеція), доктор філософії, проф.
Зінько В. М. (Сімферополь), д. i. н., ст. н. с.
Івакін Г. Ю. (Київ), д. i. н., чл.-к. НАНУ
Кіктенко В. О. (Київ), д. філос. н., ст. н. с.
Кочубей Ю. М. (Київ), к. ф. н., ст. н. с.
Мавріна О. С. (Київ), к. і. н., ст. н. с.
Нгуєн Куанг Тхуан (Ханой, В’єтнам), д. е. н., проф.
Ольмез М. (Анкара, Туреччина), доктор філософії, проф. 
Онищенко О. С. (Київ), ак. НАНУ
Радівілов Д. А. (Київ), к. і. н., ст. н. с.
Рибалкін В. С. (Київ), д. ф. н., проф. 
Рубель В. А. (Київ), д. i. н., проф.
Серебряний С. Д. (Москва, Росія), д. філос. н. 
Смолій В. А. (Київ), ак. НАНУ
Сунь Юе (Пекін, КНР), проф.
Тарасенко М. О. (Київ), д. і. н., ст. н. с.
Тищенко К. М. (Київ), д. ф. н., проф.
Хамрай О. О. (Київ), д. ф. н., ст. н. с., заст. гол. ред.
Черніков І. Ф. (Київ), д. і. н., проф.
Яценко Б. П. (Київ), д. геогр. н., проф.



ЗМІСТ

ІСТОРІЯ

Богданов И. В. Должностная иерархия в Египте эпохи Древнего царства …........................…… 5
Зелінський А. Л. Птолемей Філадельф і Лаг, син Таїс, –

реконструкція стосунків між братами …................................................................................… 19
Капранов С. В. Трансформації духовної культури Японії в ХІХ ст.

(на прикладі сінто). Частина ІІ ……......................................................................................….. 28

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА ІСТОРІОГРАФІЯ

Бубенок О. Б. Проблема черных клобуков в восточноевропейской историографии
от XVIII в. до наших дней ……….......................................................................................……. 45

Василюк О. Д. Агатангел Кримський як учень та вчитель (за даними епістолярію) …........….. 65
Зуб (Руденко) Н. М. “Записки в Персии”: маловідомий документ

з Інституту рукопису НБУВ …..................................................................................................... 71
Козубовський Г. А. Знахідка трапезундської монети на Волині ……................................……… 87
Романова О. О. Скульптура Тота-павіана із Національного музею мистецтв

імені Богдана та Варвари Ханенків …........................................................................…………. 92
Тарасенко М. О. Фрагмент мумійної кришки Ар–227 з колекції

Львівського музею історії релігії ……..................................................................................…. 104
Хаутала Р. Монгольская экспансия и Пятый крестовый поход

в латинских источниках 1221 года ……............................................................................……. 110

МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Мазепова О. В. Метафоричні моделі емоційних концептів
сум та радість у перській мові .................................................................................................. 123

Мусійчук В. А. Вестернізація сучасної в’єтнамської мови .......................................................... 131
Рибалкін С. В. “Тронна касида”: панегірик у марокканській поезії ХХ ст. ............................... 135
Цолин Д. В. Эллипсис в поэзии таргумов ..................................................................................... 143

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ

Кіктенко В. О. Перегляд засад синології і реконструкція китайської культури
в поглядах “нових конфуціанців” .............................................................................................. 156

Shestopalets D. Moderation, Unity, and Tolerance:
The Representation of Islam in the Discourse of “Alraid” ........................................................... 162

РЕЦЕНЗІЇ

Петрова Ю. И. Рецензия на: The Orthodox Church in the Arab World, 700–1700:
an Anthology of Sources / Ed. by S. Noble and A. Treiger, foreword
by Metropolitan Ephrem (Kyriakos). – Northern Illinois University Press, 2014. – 375 p. ........ 172

ХРОНІКА

Вертієнко Г. В., Тарасенко М. О. Міжнародна наукова конференція
“Burial and Mortuary Practices in Late Period and Graeco-Roman Egypt”
(17–19 липня 2014 року, Музей образотворчих мистецтв, Будапешт) ................................... 177

Марков Д. Є. Бханубхакта Ачарія – адікабі Непалу (1814–1869):
До 200-ї річниці від дня народження великого непальського поета ...................................... 181

Summaries ......................................................................................................................................... 183

Наші автори .................................................................................................................................... 195



TABLE OF CONTENTS

HISTORY

I. Bogdanov. The Administrative Hierarchy in the Old Kingdom Egypt .............................................. 5
A. Zelinsky. Ptolemy Philadelphus and Lagus Son of Thais – 

Reconstruction of Relationships between Brothers ........................................................................ 19
S. Kapranov. The Transformations of the Spiritual Culture of Japan in XIX c.

(on the Example of Shinto). Part IІ ................................................................................................. 28

SOURCE STUDY AND HISTORIOGRAPHY 

O. Bubenok. The Problem on Black Klobuks in the Eastern Europe Historiography
since XVIII century till Present ...................................................................................................... 45

O. Vasylyuk. Agathangel Krymsky as a Disciple and a Teacher
(on the Basis of Epistolary Sources) ............................................................................................... 65

N. Zub (Rudenko). “Notes in Persia”: Little-known Document
from Institute of Manuscript of V. I. Vernadsky National Library of Ukraine ............................... 71

G. Kozubowskyj. Finding Trebizоnd Coin in Volyn ............................................................................. 87
О. Romanova. A Statue of Thoth-baboon from Bohdan and Varvara Khanenko

National Museum of Art ................................................................................................................. 92
M. Tarasenko. The Fragment of Mummy-cover Inv. No. Ar–227

from the Lviv Museum of History of Religion ............................................................................. 104
R. Hautala. The Mongol Expansion and Fifth Crusade according to the Latin Sources of 1221 ..... 110

LANGUAGES AND LITERATURES

O. Mazepova. The Metaphorical Models of the Emotional Concepts
of Sadness and Joy in Persian ........................................................................................................... 123

V. Musiychuk. Westernization of Modern Vietnamese ...................................................................... 131
S. Rybalkin. “Qasyda ‘Arshiyya”: Eulogy in the Moroccan Poetry of the XX century ................... 135
D. Tsolin. Ellipsis in the Poetry of the Targums ................................................................................ 143

PRESENT PROBLEMS

V. Kiktenko. Revision of Sinology Foundations and Reconstruction of Chinese Culture
in Views of “the New Confucians” .............................................................................................. 156

D. Shestopalets. Moderation, Unity, and Tolerance:
The Representation of Islam in the Discourse of “Alraid” ........................................................... 162

REVIEWS

Yu. Petrova. Book review: The Orthodox Church in the Arab World, 700–1700:
an Anthology of Sources / Ed. by S. Noble and A. Treiger, foreword
by Metropolitan Ephrem (Kyriakos). – Northern Illinois University Press, 2014. – 375 p. ........ 172

CHRONICLE

H. Vertiienko, M. Tarasenko. International Scientific Conference
“Burial and Mortuary Practices in Late Period and Graeco-Roman Egypt”
(17–19th of July, 2014, Fine Arts Museum, Budapest) ................................................................. 177

D. Markov.  Bhanubhakta Achariya – Adikabi of Nepal (1814–1869):
Commemorating the 200 Anniversary of Birth of the Nepalese Great Poet ................................ 181

Summaries ......................................................................................................................................... 183

Our Authors ....................................................................................................................................... 195



The World of the Orient, 2014, № 4                                                                                          5

ІСТОРІЯ

Процессу исследования социальной стратификации Египта Древнего царства и 
ее влияния на иерархию в системе управления трудно даже наметить отправ-

ную точку из-за отсутствия базового юридического памятника, который, возможно, 
не появится никогда. Можно лишь выделить отдельные свидетельства, в которых 
общие обозначения слоев администрации представлены в перечнях, но их значение 
для систематизации чиновничества в иерархическом плане весьма условно1. 
Деление чиновников на некие классы представлено в общем двумя схемами:
1. sr, saH, jmj-jst-awj (Завещание nb-kAw(.j)-Hr) [Hassan 1975, P. 39, fig. 18; Goedicke 

1970, S. 93–94, Taf. 9; Abdou Mohamed 2011, Pl. 4A–B]. 
2. [saH, s]r, jmj-jst-awj (Надпись KA.j-jrw.j) [Goedicke 1970, S. 104–105, Taf. 11a]. 
Этот перечень присутствует в ином виде также и в других надписях:
3. Hmt/ zA/zAt njswt, smr, sr (Эдикт Дахшур, 6) [Goedicke 1967, S. 56, Abb. 5]. 
4. sr, saH, bAk (Надпись Wnj)2.
Низшим в первом перечне обозначений чиновничьего статуса выступает титул 

jmj-jst-a(wj). Его общее значение – “функционер”, букв. “тот, кто в месте рук”, “тот, 
кто в деле”3. В составе каких-либо титулов, за исключением jmj-jst-a(wj) xntjw-S (pr-aA) 
“функционер дворцовых служащих”, известного из очень малого числа источников, 
этот термин в эпоху Древнего царства не засвидетельствован. Применение этого 
обозначения в данной корпорации кажется неслучайным. В широком смысле титул 
в форме jmj-jst-awj xntjw-S pr-aA служил для выражения ангажированности лица в 
корпорацию “дворцовых служащих” (xntjw-S pr-aA), куда он проникал, вероятно, по 
протекции своего родственника или господина. В гробницах случаи фиксации ти-
тула из должностной сферы служащих xntjw-S у служащих и родственников хозяи-
на, самого не принадлежавшего к этой корпорации, немногочисленны. Все они да-
тируются временем VI династии, когда рядовая должность xntj-S pr-aA уже почти 
потеряла актуальность в частной титулатуре и неофиты служебной корпорации ста-
новились xntjw-S пирамиды, а не дворца. Тогда же и титул jmj-jst-awj xntjw-S pr-aA 
стал своеобразным эрзацем для обычной должности xntj-S pr-aA, поскольку владеть 
ею реально чиновники из окружения вельмож либо не хотели, либо не могли4. Воз-
можно, именно с VI династии титул jmj-jst-a(wj) все чаще стал прилагаться к служи-
телям культа, назначенным “сверху” (см. ниже), и уже в эпоху Среднего царства та-
кая практика стала нормальной5. Но с персоналом xntjw-S все не так однозначно, 
поскольку подавляющее большинство известных jmj-jst-a(wj) xntjw-S служило имен-
но в дворцовой сфере6, а не в пирамидном комплексе (т. е. не в культовом учрежде-
нии). По-видимому, “функционеры дворцовых служащих” мало отличались по ста-
тусу от рядовых xntjw-S, однако не являлись полноправными членами их корпорации, 
и их участие в урочной службе, как и жалование, скорее всего, были нерегулярны-
ми. Иными словами, jmj-jst-a(wj) – это не должность, а своеобразный термин, что-то 
вроде “исполняющего обязанности”. 

И. В. Богданов
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИЕРАРХИЯ В ЕГИПТЕ
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В Коптосских декретах царя Неферкара jmj-jst-a(wj) упоминается в двух кон-
текстах:

1) вслед за sr, т. е. писцом из царской ведомственной администрации, и прочи-
ми крупными чиновниками (Коптос B, 8, 14, Коптос С, 8, 16, издание: JdE 41893 
[Goedicke 1967, S. 87–116, Abb. 8]), JdE 41891 [Goedicke 1967, S. 117–127 Abb. 9] в 
качестве абстрактного обозначения областного ведомственного функционера (ана-
лог – свидетельство Завещания nb-kAw.j-Hr);

2) вслед за администрацией жрецов Hmw-nTr или самими жрецами, т. е. предста-
вителями храмового клира (Коптос B, 3, 7, 8; Коптос С, 7, 8). 
Таким образом, согласно этим свидетельствам, храмовый персонал четко делил-

ся по административному принципу на жрецов и нежрецов. Служащие, не являв-
шиеся жрецами, как раз и названы jmjw-jst-a(wj) – функционерами (Коптос B, 7 
(ср.: Коптос C, 7)): jr srw n spAt jnnw xr jmj-rA Smaw (j)r jrt (j)xt.f xftj m-xt jnt.f xr srw 
jw wD.n Hm(.j) wxA.f (j)r rn n(j) Hmw-nTr jmjw-jst-a(wj) pn nw rA-pr pn “что до докумен-
та о переводах на другую службу в этом номе, доставленного начальнику юга, что-
бы выполнить его дело (‘его ритуал’) согласно (содержанию) после того, как его 
доставили чиновникам, то его величество приказал, чтобы (из) него были стерты 
(wxA.f (j)r – букв. ‘он был лишен’ + род. падеж) имена жрецов и функционеров это-
го храма”. 
Надо полагать, что корпорация таковых jmj-jst-a(wj), служивших при храме, но 

не являвшихся жрецами в полном смысле, была обширной. Не исключено, что 
именно они могли называть себя теперь wabw (пирамиды), т. е. жрецами “низшего 
ранга”, ибо именно такой статус они обретали согласно титулярной номенклатуре, 
сам же титул выпадал из той системы титулования, которая была принята внутри 
корпорации7. Это подтверждается и ведомостями архивов из Абусира, составители 
которых старались избегать общепринятой в частных документах должностной 
терминологии (титулов xntjw-S pr-aA и даже “чистых жрецов-wabw). Иными слова-
ми, титулы wab и jmj-jst-a(wj) при VI династии обозначали один и тот же иерархи-
ческий статус лица – легально внедренного в культовую корпорацию мелкого 
чиновника или служащего, – только употреблялись они в разных контекстах адми-
нистративных документов. 
Нельзя забывать, однако, что все данные о титуле jmj-jst-a(wj) в Древнем царстве 

ограничены лишь концом этой эпохи (VI–VIII династии), поэтому об обстоятель-
ствах становления иерархической системы с включением в нее этого титула для 
обозначения низшего слоя администрации можно лишь гадать. 
Вероятно, именно в силу указанной специфики титул jmj-jst-awj вообще не упо-

минается в схеме wnj (см. выше), а вместо него стоит совершенно общее понятие 
bAk “раб”. В надписи nnkj/n(j)-nj.j-ppj [Urk. I. S. 260,12] перечень, начинающийся с 
saH и sr, и вовсе замыкают rmT “люди”. Последнее обусловлено контекстом надпи-
си – это обращение к посетителям культового пространства хозяина: судя по позд-
ним свидетельствам, rmT “люди” было суммирующим обозначением любого при-
хожанина (см. ниже, сноска 18). Свидетельство wnj важнее: автор надписи не 
стремится точно следовать стандарту, избегая официального наименования низше-
го слоя должностных лиц, и называет их попросту “(царскими) рабами”8. 
Антонимом термина jst-awj “деятельность” (букв. “место рук”) к началу Средне-

го царства стал термин jst-rd(wj) “ранг, статус” (букв. “место ног”, т. е. “шаг, сту-
пень”), засвидетельствованный в аттестациях чиновников начиная с XI династии 
[Wörterbuch 1982, Bd. II, 461,11–12; Bd. IV. S. 4, 12; Janssen 1946, S. 74; Hannig 2006, 
S. 2049]. Таким образом, в перечнях должностных ступеней “функционер” – служа-
щий не только низшего порядка, но и лицо с ограниченной свободой карьерного 
продвижения, официально не имеющее должности (например, жреца), но выпол-
няющее всевозможные мелкие функции. 
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Следующие ступени иерархии: “чиновник”-sr [Jones 2000, № 3331] и “вельмо-
жа”-saH [Jones 2000, № 3226]. 
Титул saH “вельможа” включает довольно широкий круг значений, и исследова-

ние его содержания уведет далеко за пределы административной истории. Огра-
ничив рамки, можно выделить пока два аспекта термина saH: обозначение ранга 
(например, “князь”) и обозначение должности (например, “начальник Юга”). В 
какой-то мере он противопоставлялся термину sr, например в перечислениях санов-
ников, назначенных из резиденции, и местных чиновников в Коптосских декретах 
(правда, только согласно параллелям; в текстах они не выступают под титулами saH 
и sr). Вероятно, упоминаемых в Дахшурском эдикте царских родственников (Hmt/ 
zA/zAt njswt nb) и “друзей” (smr nb), как представителей аристократии, также следует 
включить в состав категории saH, поскольку он отделялся от слоя sr nb. Можно ска-
зать, что saH – это сановник, аристократ, который был исподволь наделен полномо-
чиями соответственно своему придворному положению, в то время как sr был пред-
ставителем служилой знати, чиновником. Как в должностном, так и в экономическом 
отношении разница между этими двумя слоями администрации заключалась в раз-
ном уровне контроля над их деятельностью. В Текстах пирамид глагол saH в значе-
нии “награждать, возводить в достоинство” и т. п. применяется к царю [Pyr. 515b, 
795e, 1013b (по изданию: Sethe 1908–1922); см. также: Blumenthal 1970, S. 30–31; 
Hannig 2003, S. 1078; Hannig 2006, S. 2114].
Возможное отсюда деление чиновников на классы придворной элиты и старой 

фамильной провинциальной знати малопродуктивно. Дело в том, что высшие пред-
ставители srw в провинциях во всяком случае возводили свои генеалогии к царской 
фамилии (были “царскими сыновьями”). Более того, на протяжении всей истории 
Древнего царства движения чиновников из провинции в резиденцию и обратно 
были очень частыми. В результате и деление знати на “старую провинциальную” и 
“столичную” становится условным так же, как и тезис о противостоянии этих 
“классов” в политической истории конца эпохи. В сущности, любой представитель 
власти мог обозначить титулом как свою служебную занятость (srjt), так и статус 
сановника-аристократа (saH), если он им обладал. Поскольку это деление носило не 
только административный, но и социальный характер, то оба термина (а с ними и 
термин “функционер” jmj-jst-awj [CT V 397f, издание: de Buck 1935–1961]) могли и 
противопоставляться, и сливаться. 
Истоки формирования этой системы следует искать в глубинах древнейшей 

истории Египта. Вероятно, существовавшие до возникновения государства первич-
ные (родоплеменные) органы власти утратили свое влияние в обществе еще в усло-
виях колонизации долины Нила. На смену им пришли представители централизо-
ванной администрации, в зависимости от обстоятельств назначения и функций 
занявшие нишу в обществе в составе разных институтов чиновничества. В их ру-
ках концентрировалась власть над любой территорией – от небольшого района до 
нома, причем номенклатура в этой сфере тяготела к унификации и формировалась 
без опоры на термины первобытной организации, которые между тем употребля-
лись в титулах вождей чужеземцев и их военачальников из числа египтян. Напри-
мер, титул jmj-rA Snw(t) “начальник военного лагеря(?)” был придуман египтянами 
для командиров нубийских наемников, исходя из особенностей организации ну-
бийских племен9. Данные Текстов проклятий VI династии [Abu Bakr, Osing 1973, 
S. 101 ff. (№№ 17, 144 = 178, 206 = 226, 73 = 123)] подтверждают, что Snw(t) “ну-
бийская военная группировка” в этом титуле и Snwt “свита” – одно и то же слово, 
поскольку в них jmj-rA Snw – титул не египетских командиров, а мелких туземных 
вождей, группа которых (возможно, их было всего четыре) подчинялась верховно-
му вождю – тоже с египетским титулом HqA xAst “правитель чужеземья”. Разумеется, 
сами нубийские вожди в своей среде египетских титулов не носили, хотя и были 
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вассалами Египта. Очевидно, египтяне просто калькировали нубийский термин, но 
вряд ли можно заключить на этом основании, что термин Snw(t) “свита, придворное 
окружение” восходит к терминологии догосударственной социальной организации 
самих египтян, – уж слишком поздно он появляется в текстах10. Можно предполо-
жить, что титулы, употреблявшиеся египтянами для иноземных вождей – wr “глав-
ный” и HqA “правитель”, – соответствовали архаической номенклатуре, но источ-
ники не дают по этому вопросу информации; напротив, в Египте эти титулы 
употреблялись, как правило, в узких экономических сферах, а в отношении высших 
администраторов – в риторике. 
Факт отсутствия родоплеменной терминологии в титулах администрации свиде-

тельствует против концепции возникновения государства в Египте из так называе-
мых вождеств, поскольку еще в догосударственный период местные администрато-
ры носили искусственные титулы, единые для всех правителей княжеств. Конечно, 
для додинастической эпохи слишком мало данных, чтобы абсолютизировать приве-
денный тезис, но в пользу него свидетельствует масса аргументов более поздних 
исторических эпох, начиная с I династии. Все титулы высших администраторов, от 
царя до губернатора, носят глубоко архаичный характер: подчас не ясна даже их 
этимология, а их грамматическая форма плохо встраивается в систему образования 
титулов согласно их классификации, иногда даже позволяя думать о заимствовании 
этих титулов из других языков. О влиянии же местных властей на царскую поли-
тику как центробежных сил вплоть до второй половины V династии и даже позже 
говорить также нет оснований, поскольку в течение столетий все местные адми-
нистраторы и высшие чиновники государства были так или иначе связаны с царской 
семьей, а не являлись главами мифических “бывших вождеств”11. 
Сочетание состоятельности и исполнительности, представительности и профес-

сионализма в среде чиновников – в этом была основа жизнеспособности многих 
египетских административных институтов Древнего царства, переживавших и 
кризисные времена. Невзирая на упадок верховной власти в конце VI династии, на 
которой держалась вся чиновничья пирамида, государственные должности продол-
жали функционировать и в смутное время как общественные институты власти. 
Напротив, локализация административных органов приводила их к конфликту и с 
центральной властью, и с местными хозяйственными учреждениями, способство-
вала монополизму и коррупции, активизации самостоятельной внешней политики 
номархов. 
Концентрация судебной, исполнительной и сакральной власти в руках предста-

вителей местной администрации обеспечивала области фактическую автономию и 
грозила мятежными настроениями. В условиях гражданской войны это было неми-
нуемо, и царям I Переходного периода приходилось бороться с сепаратистами, изо 
всех зол выбирая меньшее. Автор Поучения Мерикара (E 2 и далее) [издание: Quack 
1992], советуя сыну разными средствами расправляться с мятежниками, считал, что 
лишь глава клана (wHjt) [Franke 1983, S. 204 ff.] не заслуживает суровой кары за то, 
что сеял смуту в городе. Речь идет, конечно, о государственных чиновниках, сколо-
тивших группировки сторонников на местах управления и вышедших из-под кон-
троля. Разумеется, на своих стелах они подчеркивали свой ранговый и должностной 
статус, но Поучение – текст иного плана. Царь не желает их квалифицировать как 
чиновников или вельмож, поскольку для него свое место в соответствующих ад-
министративных институтах они утратили, да и сама система была уже слишком 
размыта, чтобы при номинации явлений, вышедших за ее рамки, можно было ори-
ентироваться на стандарты титулатуры. Царственный автор поучения сознательно 
игнорирует иерархический подход, противопоставляя свою оценку социальной си-
туации в провинции тому отношению, которое сложилось в среде его подданных. 
Иными словами, когда чиновник выходит из-под контроля, то его начальник уже не 
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называет его титулом из сферы администрации, предпочитая социальный термин. 
Царь стремится подчеркнуть место и роль чиновников в обществе, охваченном вой-
ной, поскольку аппарат управления формировался уже по ее законам. Более того, и 
рядовых представителей самого общества, склонных к мятежу, он называет просто 
“толпой”, ибо к тому обществу, которое во времена Древнего царства ассоциирова-
лось с государством, они уже не имели отношения. 
Влияние местных правителей строилось на том, что они заведовали и судом, 

и хозяйственной частью на своей территории – именно такие и оставили боль-
шинство памятников I Переходного периода, содержащих личные характеристики. 
Их лично заботили лишь две проблемы: сохранение порядка в городе и обеспече-
ние достатка в собственном хозяйстве. В системе социальной стратификации Древ-
него царства этот слой именовался srw, т. е. “чиновники”, и именно они стояли у 
истоков формирования провинциальной администрации I Переходного периода. 
Богатейшая коллекция титулов, сохранившаяся на памятниках Древнего царства, 

резко оскудела уже при VII–VIII династиях. Как правило, на стелах фиксировались 
лишь основные титулы: показатель знатности (smr-watj “единственный друг”, что-
то вроде боярина), административный статус (HAtj-a “князь” (города или поселения), 
jmj-rA Hmw-nTr “начальник жрецов”) и функциональный титул (например, jmj-rA mSa 
“военачальник”). Когда деятельность чиновников выходила за пределы функций, 
обозначенных в титулатуре, они стремились описать ее новыми характеристиками 
или отчетами, в том числе отразить свое положение в общих понятиях, которые су-
ществовали и раньше, но до VI династии не было потребности в том, чтобы фикси-
ровать их в частных аттестациях. 
Как уже говорилось выше, терминология из сферы административно-терри-

ториального устройства в египетских титулах, как правило, была искусственной и 
отражала особенности политической жизни, а не социальной. В государстве же, 
охваченном смутами, политическое сознание сужается, локализуется и его значи-
мость как формы общественного сознания колеблется в зависимости от массы 
объективных обстоятельств. Когда в эпоху Древнего царства – начале I Переходно-
го периода чиновник, носивший титул HqA Hwt, исподволь относил себя к категории 
“администраторов” srw, руководствуясь политическим сознанием, то и в обществе 
он ассоциировался со “слоем” srw. Заимствуя титулы из отживающей политичес-
кой структуры, чиновник хотел продемонстрировать, что именно он и является ее 
частью, а следовательно, структура до сих пор существует, ведь в сознании поддан-
ных она ассоциировалась с порядком в данной сфере управления, даже если в реаль-
ности там был кризис. Таким образом, политическая терминология, символизируя 
порядок, создавала иллюзию его присутствия. Впоследствии, в связи с кризисом 
политического сознания, сам титул HqA Hwt с прежним содержанием упраздняется и 
тот же чиновник автоматически входит в “сословие” saH, а новый титул jmj-rA 
Hmw-nTr лишь индексирует его отношение к политической ситуации. Такая оценка 
способствовала и появлению высших титулов с нарушением их функционального 
значения. Для представителей же низшего чиновничества утрата места на госу-
дарственной службе, наоборот, приводила к зависимости от местного князя12. Титу-
лы и тех, и других можно было бы назвать фиктивными, но эта характеристика 
становится просто бессмысленной в том случае, если их реформирование было 
связано с ликвидацией зависимости от государственной администрации. Например, 
царский титул, принятый узурпаторами в Нижней Нубии, нельзя назвать фиктив-
ным, ибо никаких пропагандистских рычагов для коррекции политического созна-
ния в III – первой половине II тыс. до н. э. еще не придумали. 
Отсутствие исторических связей представителей местной власти с собственны-

ми сферами управления не мешало им самим создавать угрозу государственному 
единству, хотя в условиях распада страны принятая система административно-



И. В. Богданов

10                                                                                                          Східний світ, 2014, № 4

территориального деления давала им мало шансов получить статус гегемона в сою-
зе областей по каким-либо иным причинам, кроме военно-политических. 
Первоначальное значение титула sr – “определяющий, предписывающий”, от 

глаг. srj “прорицать, предрекать, определять”, в частности13. Надо сказать, что в ка-
честве должности он не использовался, а существующие данные о титулах началь-
ников чиновников-srw следует рассматривать совсем в ином плане. Речь идет о ти-
тулах jmj-rA srw [Hannig 2003, S. 115; Jones 2000, № 849–851] и sHD srw [Hannig 2003, 
S. 1189–1190; Jones 2000, № 3564–3565], известных в основном из экспедицион-
ных надписей. Эти srw, часто фигурирующие в одном контексте со “следопыта-
ми”-smnt(jw), были походными “разведчиками”, определявшими станции назначе-
ния от начала похода14. 
Есть и еще одно свидетельство, немного проливающее свет на сущность титула 

srw “разведчик”, – надпись sAb-n.j в Куббет эль-Хава [QH 26. Edel et alii, 2008, 
Bd. I, S. 50–51, 243 (Abb. 32), Text 59, Taf. 9; Seyfried 2005, S. 314–318], в которой 
рассказывается о том, как он выкупил тело своего отца mxw у нубийцев. К сожале-
нию, начало всего повествования и первые знаки в колонках текста утрачены, поэ-
тому интерпретировать его нелегко. Сначала sAb-n.j говорит о том, что отправился 
с выкупом (sSr, букв. “расходы”), состоявшим, в частности, из ливийских продук-
тов, в страну tmTr в Нубии, забрал тело отца и дань, которую он собрал в странах 
wAwAt и wTT/wTk, и отправил их в Элефантину. Сам sAb-n.j после этого пошел в wAwAt 
и wTT/wTk, а в резиденцию послал с частью дани и донесением “царского вельможу 
Jrj с двумя смердами из моего дома вечности в качестве осведомителей” (Spsj njswt 
Jrj Hna mrwj nj [pr]-Dt.j m srw15). За это из резиденции прислали делегацию со всем 
необходимым для похорон отца sAb-n.j. Уже после похорон sAb-n.j сам отправляется 
в резиденцию с остальной данью, собранной его отцом. Этот рассказ предостав-
ляет ценнейшие сведения о торговле предприимчивых элефантинских аристокра-
тов с Нубией и вообще о механизме внешней торговли Египта к исходу Древнего 
царства. Слово srw, употребляемое в надписи, близко по содержанию экспедицион-
ному титулу “разведчики”, хотя перевод “осведомители” для обозначения дове-
ренных людей чиновника подходит лучше16. Возможно, тот же термин упомянут в 
надписи и раньше – именно у них, если следовать реконструкции Э. Эделя – 
К.-И. Зайфрида, нубийцы попросили выкуп на таможне. Восстановление интерес-
ное, но гипотетическое. 
Точка зрения на деятельность чиновника-sr как судебного функционера рас-

пространилась благодаря методологическому подходу, при котором некоторые дан-
ные источников об участии srw в отдельных судебных мероприятиях расцениваются 
в рамках тенденции, характеризующей их занятия вообще. Между тем этому титу-
лу вообще не стоит давать узкую функциональную оценку, ибо он употреблялся 
для общей характеристики масштабного круга функций чиновника и бюрократа как 
такового. В частности, в аттестации Hzj времён VI династии чиновники-srw ставятся 
рядом с писцами – скорее как термин, а не титул: jr(j).n(.j) zS xr Hm.f m HAt zSw 
jr(j).n(.j) sr xr Hm.f m HAt srw “Я был писцом при его величестве как лучший из 
писцов. Я был чиновником при его величестве как лучший из чиновников”17. Можно 
выделить целый ряд случаев, когда титул sr употребляется вместо слова “госпо-
дин”, т. е. абстрактное понятие конкретизируется до обозначения должностного 
статуса. Например, в благочестивом титуле sSmw – jmAxw xr njswt xr srw.f “бла-
женный у царя и у его чиновников” [Hassan 1941, P. 80, fig. 69] – под srw подразуме-
ваются хозяева соседних гробниц, которым, вероятно, служил sSmw, т. е. титул 
является вариантом распространенной формулировки “блаженный у своего госпо-
дина”. В гробнице крупного вельможи и визиря anx-Ppj/Hnj-km/Hnntj “чиновником” 
называют хозяина и служащие, и даже его собственная дочь [Blackman 1953, Pl. 26, 
28, 31] – здесь sr опять выступает как замена обычного титула nb “господин”. Стоит 
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упомянуть и о ритуальных обращениях конца Древнего – Среднего царств (и поз-
же), где srw упоминаются в перечнях прихожан в частные культовые владения на-
ряду со жрецами и прочими людьми18. Разумеется, для сужения функций титула sr 
до судейских в этих текстах оснований нет. 
В конце Древнего – Среднем царстве получил распространение эпитет ntj m srjt/

srwt “тот, кто в корпусе чиновников”19. В эдикте Koptus M употреблено выражение 
srr.f “быть чиновником” (форма mrr.f), и это доказывает, что староегипетский гла-
гол srj “быть чиновником” должен изменяться по модели IIIae inf. [Edel 1955–1964, 
§425; Goedicke 1967, S. 184–189, Abb. 20; Luft 1997, S. 374, с литературой]. Следо-
вательно, общее понятие “служба чиновника” должно было принять форму srwt как 
отглагольное существительное (по модели словообразования mrj “любить” – mrwt 
“любовь”), именно такая форма встречается в тексте “Установлений визиря” (R 22 – 
по тексту из гробницы rx-mj-ra)20; однако в тексте надписи jmnj (Wadi Hammamat 
3042)21 стоит другая форма – srjt, следовательно, термин srjt был образован не от 
глагола srj, а уже от титула sr (по модели словообразования hrw “день” – hrwjt 
“дневник”) и значил он либо “чиновничья служба”, либо “группа чиновников, чи-
новничество”. По мнению У. Люфта, ntj m srjt был не конкретным титулом, а об-
щим обозначением чиновников в статусе sr, что вполне вероятно, разумеется, если 
не учитывать того факта, что “титул” сам по себе – широкое понятие, включавшее 
любые социальные обозначения. Г. П. Ф. ван ден Боорн (как и некоторые другие 
исследователи) считал ntj m srwt титулом члена городского управления, магистра-
том, что тоже возможно, хотя не все контексты дают возможность сузить сферу дея-
тельности этого чиновника. Как уже отмечалось, сочетание ntj m srwt имеет нети-
пичную для титулов конструкцию, и это действительно важно – почему, если это 
понятие настолько общее, чиновник не называл себя просто sr – “чиновник”? Бла-
годаря формальному сходству есть вероятность сравнить этот титул с титулом ntj m 
bAkw “тот, кто выполняет рабочие повинности” [надпись mnTw-wsr: стела MMA 
12.184, стк. 10–11; Ransom Williams 1913, P. 24, Pls. 1–2, Сенусерт I, 17 год], в осно-
ве которого лежит термин bAk “раб”. Действительно, в таком случае получается 
противопоставление: “служба чиновника” – “рабочая повинность”, которая напоми-
нает о древней градации служащих на “чиновников” и “рабов” (как риторический 
аналог людей без должности, jmjw-jst-awj). Впрочем, контекст надписи mnTw-wsr, 
где упоминаются ntjw m bAkw, слишком узок, чтобы говорить о точной аналогии – 
так именуется целая армия наемных работников в хозяйстве mnTw-wsr, из которого 
он поставлял налоги и повинности государству. Свой поместный бизнес mnTw-wsr 
описывает как государственную службу, соответственно, и работавшие на него 
люди были ему подведомственны как государственные рабы – чиновнику [ср.: Бер-
лев 1978, С. 44]. 
Несмотря на распространенное мнение о том, что титул ntj m srjt/srwt появился в 

эпоху XII династии, первые упоминания о нем относятся еще к исходу Древнего 
царства. Самое известное из них – титул современника царя mrj-kA-ra (X династия) 
и служащего его пирамиды Jpj/Jn [CG 57212 (JdE 38557); Quibell 1907, P. 21–22, 
Pl. 13; Daoud 2005, P. 66–69, Pl. 23. Саккара]. Наиболее ранний памятник – ложная 
дверь ptH-m-zA.f начала I Переходного периода22. Столь же ранним периодом дати-
руется стела Hnj [Brovarski 1989, P. 929–931, Fig. 175. Нага эд-Дейр, гробница 
SF 5051], который носил, среди прочих, титул jmj-rA sr(j)t “начальник корпуса чинов-
ников”. Этот титул важен, ибо из него следует, что понятие srjt в титулах означало 
не абстрактную службу чиновников, а группу лиц – “чиновничество”. Вероятно, 
лишь при XVIII династии оно сменило свое содержание в титуле ntj m srjt на аб-
страктное – srwt “служба чиновника”. 
Заявления об обстоятельствах службы в качестве чиновника-sr встречаются в 

текстах достаточно часто, их формы и контексты представляют дополнительный 
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интерес. Целый ряд аттестаций в надписях из гробницы anx-ppj-Hrj-jb [Kanawati 
2012, P. 33–35, Pls. 3, 76. Меир] раскрывают особенности употребления администра-
тивных терминов для демонстрации чиновником своих успехов в сфере хозяйства 
или служебной карьеры. 
Прежде всего, любопытно, что гробницу он называл особым фразеологизмом 

jSt.j njt sr “мое имущество чиновника” (jSt как имя собирательное получило детер-
минатив мн. ч.) [Urk. I, S. 222,14–223,2]. Вероятно, гробницу чиновник мог приоб-
рести за доходы от хозяйственной длительности, которую он вел благодаря своему 
положению. Это подтверждается текстом указа Коптос R царя VII–VIII династии Hr 
dmD-jb-tAwj [Goedicke 1967, S. 215, 222–223, Abb. 28], согласно которому jSt.f отде-
лялось от видов служебного имущества, нажитого, вероятно, жалованием. В другом 
месте anx-ppj-Hrj-jb утверждает, что он работал чиновником за должностное (jAwt) и 
за подконтрольное (Dba(j)t) ему имущество [Urk. I, S. 223, 8–9], под которым и надо 
понимать то жалование, который он получал за службу в том и другом качестве23. 
Когда чиновника отстраняли от работы с этих двух мест государственной службы, 
он терял и доход с них, поэтому и места, и доход с них назывались одинаково. Соот-
ветственно, имущество-jSt чиновника, упоминаемое в том же эдикте, можно сопо-
ставить с jSt.j njt sr в надписи anx-ppj-Hrj-jb [Urk. I, S. 222, 14], где этот термин 
употребляется без упоминания источника дохода, однако, согласно свидетельству 
Коптос R, этот доход как раз противопоставляется служебному жалованию. Неуди-
вительно, что эта часть имущества шла на постройку гробницы.
Последняя аттестация anx-ppj-Hrj-jb разделяет термины для обозначения службы 

чиновника и статуса вельможи: jrj.n.j aHaw.j nb jrj.n.j m wnwt sr ... n-mrwt zbt.j qd xr 
nTr.j “я провел всю жизнь, которую я провел на урочной службе чиновника, (верша 
добро и говоря любезности) ради того, чтобы заслужить титул у своего бога (и со-
стариться [...])” [Urk. I, S. 222, 8–10]. В данном случае понятие qd означает “статус”, 
который достигался благодаря получению разного рода титулов – показателей знат-
ности. Этого статуса anx-ppj-Hrj-jb достигал при царе, которого он именует “мой 
бог”. Итак, вельможеский статус назывался qd “образец”, и именно в эту категорию 
попадали “сановники” saHw, занимавшие в социальной иерархической лестнице 
первую ступень. Это свидетельство выводит на проблему раздела понятий jrj sr 
“служить чиновником” и jrj qd “соблюдать статус (т. е. быть вельможей)” и далее – 
на проблему интерпретации понятия jrt qd “быть вельможей, носить титул ари-
стократа” (букв. “формирование образа”, что напоминает титул jrj qd “ваятель”). 
Однако исследование этой проблемы выходит за рамки данного обзора. 
По источникам конца III – начала II тыс. до н. э. можно выявить и некоторые 

экономические основы деятельности высших слоев администрации: 1. “сановник” 
saH и “статус элиты” qd – его собственное “владение” pr (нижнеегипетские истоки); 
2. “чиновник” sr и “должность” jAwt – его должностное “место” jst (верхнееги-
петские истоки)24. Но в связи с изменениями содержания некоторых терминов и по-
нятий остается неясным, чем считать эту систематическую связь социальных и 
экономических терминов – следствием идеологической спекуляции или же ритори-
ческой условностью. Скорее всего, последнее вернее, и тогда истоки такой града-
ции стоит искать в древности (не позже VI династии). 
Наконец, было бы заманчивым провести сопоставление градации чиновников 

sr, saH, jmj-jst-awj с ритуальной стратификацией населения: rmT “народ” – rxjt 
“плебеи” – xnmmt “солнечный народ” – pat “знать”. Несмотря на очевидное несо-
ответствие этих двух схем, в некоторых риторических контекстах и титулах катего-
рии из разных схем систематизации пересекаются. Однако изучение этого аспекта 
проблемы уже выходит за рамки основного круга вопросов касательно формирова-
ния административной иерархии в Египте Древнего царства. 
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1 Приводимая далее классификация в общем совпадает с изложенной Х. К. Морено Гар-
сией [Moreno García 1997, P. 104–109], но сильно расходится с ней в частностях. Новейшая 
оценка проблемы стратификации Древнего – Среднего царства: [Kóthay 2013, P. 487, n. 43].

2 Sethe 1932–1933 (далее – Urk. I), S. 99,7–8, 101,6–7, 106,1–2. Ср.: Urk. I, S. 119,12–13 
(восстановление) – к этому месту из надписи Daw см.: [Edel 1944, S. 4, Anm. 1; Jones 2000, 
№ 3660, с литературой]. 

3 Hannig 2003, S. 132–133; Jones 2000, № 1093–1094. Ср.: Posener-Kriéger, de Cenival 
1968, Pls. 1A-B, 111, 131, 16B, 35A: jmj(w)-jst-a (“порядок службы”, “табель”) с детерминати-
вом “абстракта” [Kaplony 1972, S. 36; Posener-Kriéger 1976, P. 5]. Многие египтологи пере-
водят этот термин “то, что в месте документа” (где “место документа” = “архив”), однако 
случаи редупликации знака “рука” (т. е. awj) [Fischer 1996, P. 24, 181] противоречат этому 
чтению. Детерминатив “абстракта” здесь относится или ко всему сочетанию jst-a(wj) “дея-
тельность” [см.: Urk. I, S. 60, 2; Brovarski 2001, Text fig. 1, Figs. 31–33. Pls. 58–61: sk sw m 
jst-a(wj).j “когда он (царь) был в сфере моей деятельности”; ср.: ibidem, P. 90–91, n. h); Strud-
wick 2005, P. 311], или к слову “рука” в значении “работа” [Posener-Kriéger 1976, P. 196–197, 
668 (Index); Hannig 2003, S. 250], в частности в выражении a nj Hmww “работа мастера”, т. е. 
“ремонт” (о сосудах, требующих реставрации) [Posener-Kriéger, Verner, Vymazalová 2007, 
P. 252–260, Pls. 33A1–34A2, 34C, 35A, 37D, 37G, 39K]. 

4 Все известные jmjw-jst-awj xntjw-S pr-aA до I Переходного периода отмечены только в 
чужих гробницах: Nfr-wdn [von Bissing 1905/1911, Bd. 2, Taf. 10; служащий kA.j-gm(jw).n.j]; 
mrrj [Lloyd, Spencer, El-Khouli 2008, P. 24, Pl. 21; служащий nfr-sSm-ptH/SSj]; TTj [Myśliwiec, 
Kuraszkiewicz 2010, P. 151, Pl. 87c; сын n(j)-anx.j-nfr-tm/tmj]; mrj.f-nb.f/ ffj [Myśliwiec 2004, 
Pl. 17b, 20, 61; сын mrj.f-nb.f/ffj/anx-wnjs]; mn-Tbwt [Kanawati et alii 2010, Pl. 60, 109; служа-
щий mrrw-kA.j]; ggzj [Bremen B 10855: Borchardt 1910–1913, Bd. 2, Bl. 58]; Jpj [Berlin 7779: 
Ägyptische Inschriften 1913–1924, Th.1, S. 120; Fischer 1996, P. 13 ff., fig. 1, Pl. 4; служащий 
ptH-Spss]. 

5 Среднеегипетские материалы по титулу: [Ward 1982, P. 55 (№ 433–437, исключения: 
№ 438–439); Hannig 2006, S. 242]. 

6 Случайный пропуск pr-aA – в позднем титуле Jpj (Berlin 7779). В это время (начало 
I Переходного периода) дополнение pr-aA “дворец” было уже факультативным. Титул jj-SmA 
[Posener-Kriéger, Verner, Vymazalová 2007, P. 242, Pl. 26C], возможно, подлежит восстанов-
лению [pr-aA “дворцовый”].

7 Уже Х. Гёдике сделал вывод, что jmj-jst-awj – это “функционер” храма, не являвшийся 
жрецом [примечания к декрету Коптос B,3: Goedicke 1967, S. 92, Anm. 9].

8 Возможно, в эдикте Коптос D, 13, 19 титул jmj-jst-awj уже был заменен термином zA n(j) 
z(j) “сын человека” (ср.: Коптос B, 8, Коптос C, 8), который, по мнению Х. Гёдике, обозна-
чал наследника в должности [Goedicke 1967, S. 140, Anm. 9]. Этот же термин “сын человека” 
выступает как иерархическая единица в перечне из Сиута X династии: Hrj-tp “губернатор”, 
zA n(j) z(j) “сын человека”, saH “вельможа”, nDs “малый” [Siut III, стк. 62–63: Edel 1984, 
S. 27–28 (Fig. 5), 34–35]. Очевидно, согласно провинциальной градации эпохи смут, титул 
Hrj-tp заменяет sr, zA n(j) z(j) – jmj-jst-awj, а nDs и вовсе стоит за пределами этой схемы, поэ-
тому обычно всех причисленных перед ним условно включают в состав “великих” (aAw/
wrw). Впрочем, последнее маловероятно, так как под “малыми” надо подразумевать все-
таки воинов как подлежащих учету вдобавок к функционерам на гражданской службе. В 
источниках Древнего царства рядовые воинские титулы отмечены только для матросов, чей 
рядовой состав соответствовал солдатскому, так что появление титула nDs “малый” как 
систематической единицы градации населения – новшество смутного времени. Проблема 
соответствия элементов разновременных схем, впрочем, слишком сложна для того, чтобы 
решать ее здесь, тем более что для этого необходимо привлекать и такие источники Древ-
него – Среднего царств, в которых иерархия представлена рыхлой, ее слои смешиваются с 
разного рода социальными категориями и она просто теряет содержание. Такая схема есть 
уже в Текстах проклятий Древнего царства от 10 года правления mrj.n-ra [Abu Bakr, Osing 
1973, S. 117–130; Osing 1976, S. 153–154]: rmT – pat – rxjt (т. е. “патриции” и “плебеи”) – 
половозрастные категории – нубийцы и их союзники в Нубии, – и она близка схемам Тек-
стов проклятий Среднего царства [Sethe 1926, S. 60–62]: rmT – pat – rxjt – половозрастные 
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категории – srw; [Posener 1987, P. 35–38]: rmT – pat – rxjt – srw; [Koenig 1990, P. 114–115, 
118–119 (стк. 14–15), 122–123 (стк. 6–7)]: rmT – pat – rxjt – srw; о других поздних источни-
ках: [Берлев 1978, С. 121; Edel 1984, S. 28; и др.]. Главное, что надо отметить, – с гибелью 
Древнего царства прежняя иерархическая номенклатура не исчезает, однако даже в созна-
нии самих чиновников уже уступает место административным и новым социальным обо-
значениям. 

9 Jones 2000, № 914–915 (с литературой). Добавить: титул DfA-njswt (архитрав из гробни-
цы G 1171: www.gizapyramids.org/Studies/C12000_OS.jpg); этот титул можно было бы про-
читать как jmj-rA SnT “начальник полиции”, но орфография титула DfA-njswt исключает иное 
чтение. Связывать “полицию” SnT (среднеегип. SnT > Snt) с “нубийскими солдатами” Snw(t) 
также нет оснований. 

10 О Snwt как мифологической “команде” ладьи бога Сокара: [Kaplony 1977–1981, Bd. IIA, 
S. 325–327; Bd. IIB, Taf. 88 (Dd-kA-Ra 22); ср.: Jones 2000, № 1652; Goyon 1959, P. 20, Pls. 4, 9; 
Jones 2000, № 1797]. Ср.: [Hannig 2003, S. 130; Hannig 2006, S. 2468]. 

11 Подобные примитивные концепции “вождеств” в Древнем Египте уже много лет про-
пагандирует в своих сочинениях г. н. с. ИВ РАН, д. и. н. Д. Б. Прусаков [например: Пруса-
ков 2001, С. 70 слл., 95 слл. и др.]. Увлеченно рассказывая о происхождении государства в 
Египте и борьбе “династического клана” с “племенными вождями”, Д. Б. Прусаков игнори-
рует тот факт, что ни титул “вождь”, ни термин “племя” в источниках не встречаются. Эта 
концепция, как и домыслы о межплеменной борьбе в династическом Египте, является пло-
дом его творческой фантазии. 

12 Судя по надписи номарха hnqw, который пытался исправить положение: wnw jw.sn n(j) 
mrjw jm.sn jr(jw) jAwt.sn m sr “те, кто принадлежал любящим в них (т. е. сюзеренам в горо-
дах), стали исполнять свои обязанности в качестве чиновников” [Urk. I, S. 78,6–7. Дейр эль-
Гебрави]. К переводу ср.: [Edel 1955–1964, § 873; Schenkel 1965, S. 43; Strudwick 2005, P. 367; 
Grunert 2008, S. 139; и др.], к интерпретации см.: [Берлев 1972, С. 144–145: mrjw – “любя-
щие”, т. е. “господа”, а не “любимые”, т. е. “слуги”]. П. Андрасси учла эту публикацию, но в 
ее статье допущена ошибка, она пишет: «(s. dazu auch Berlev 1972: 144 f. “die Geliebten”)» 
[Andrássy 2005, S. 50, Anm. 36], но вместо “die Geliebten” должно быть “die Liebenden”. 

13 О значениях слова: [Goedicke 1967, S. 185–186]. Слово srw(w) “перевод на другую ра-
боту” (от глаг. caus. III. inf. srwj с прямым значением “выгонять”) Коптосских декретов B, 
C, D не имеет отношения к делу [ibidem, S. 99–100; Fischer 1968, P. 95, n. 426]. 

14 Смешение титулов sr(w) с разными значениями, а также с термином srw “перевод” 
сильно осложнило понимание проблемы Э. Мартин-Пардей [Martin-Pardey 1994, S. 159, 
162]. Вообще, поскольку титул sr является общим обозначением чиновника, то в поисках 
неких конкретных функций чиновников-srw (в частности, юридических) нет необходимости. 
Равным образом нельзя считать их и администраторами в частном владении [ср.: Allam 
2000, S. 85–89; на самом деле, в “Жалобах жителя оазиса”, отражающих ситуацию конца 
XII династии, речь идет о государственных чиновниках, подведомственных “великому на-
чальнику владения” (jmj-rA pr wr)]. 

15 Ср.: Jones 2000, № 3231; вероятно, в слове стоит знак “сетхово животное” [Westendorf 
2009, S. 107; как вариант знака “жираф”: Hannig 2003, S. 1170; Hannig 2006, S. 2279], а не 
“заяц” (что дает бессмысленное чтение слова – swnrw). 

16 Действия по военной разведке предавалась глаголом wbA [букв. “открывать”: Urk. I, 
S. 124,12], глагол же srj “уведомлять” – нюанс глаг. srj в значении “предсказывать, предуга-
дывать” [Hannig 2003, S. 1170; Hannig 2006, S. 2279]. В выражении sr(j) jwt(.j) hrw n sTp m 
nDt-rA «уведомляющий (с детерм. “сетхово животное”, а не “жираф”, как это представлено 
в транскрипциях П. Монте и К. Зете) о своем приходе в день “выпрыгивания из совета” 
(т. е. нарушения переговоров)» [Надпись DAtj/kA.j-nfr(.j), Вади Хаммамат M. 206: Couyat, 
Montet 1912, P. 103, Pl. 39; Urk. I, S. 149,2–3; вопреки разным мнениям, детерминатив к сло-
ву sTp изображает человека, строящего каменную стену] глагол sr(j) означает, судя по парал-
лелям из других надписей, также “уведомлять” [Kaplony 1971, S. 262; Goedicke 1990, 
P. 80–81; Goedicke 1998, P. 48], а не “предсказывать” [ср.: Franke 1994, S. 168]. К переводу 
выражения sTp m nDt-rA, что означает прекращение переговоров и переход к военным дей-
ствиям, см.: [Manassa 2007, P. 22]; соответственно, hrw n nDt-rA означает “день переговоров”, 
т. е. перемирие между противниками [Brovarski 1989, P. 692; Fischer 1996, P. 84, 88: Dd TAz [...] 
hrw nDwt-rA “говорящий [миролюбивые] изречения в день переговоров”; восстановление в 
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лакуне Г. Дж. Фишером сочетания [sAq-jb “сдержанный”] – одно из возможных, скорее всего, 
там стоял эпитет к слову “изречение” – этой характеристикой jnj-jt.f автор надписи подчер-
кивал свой дипломатический талант]. Надпись DAtj/kA.j-nfr(.j) – одно из ценных свидетельств 
того, что уже при VII–VIII династиях (в правление царя jj-m-Htp) в Египте шла гражданская 
война. 

17 Kanawati, Abder-Raziq 1999, Pl. 33, 59b, стк. 3; выражение m HAt “как лучший (из)”, как 
правило, переводят иначе – “во главе, впереди” [Silverman 2000, P. 4, 7, fig. 3b; Roccati 2007, 
P. 139; Baud, Farout 2001, P. 49, fig. 3; и др.]. Но слово HAt в данном случае имеет значение 
не “глава”, а “лучший”, так как Hzj не был главой чиновников – в надписи он просто хва-
лится своими талантами. 

18 Контексты этих обращений исключительно своеобразны и заслуживают отдельного ис-
следования [по Древнему царству: Urk. I, S. 260,12 (см. выше); позже: Fischer 1968, P. 180; 
Franke 1994, S. 73, 98, 153; Shubert 2007, P. 38, 105, 120, 139, 167, 174; и др.]. В частности, в 
перечне прихожан из надписи sbk-nxt(.w) из Эль-Каба (XVII династия) титул sr фигурирует 
для обозначения чиновников как хозяев собственных гробниц (srw nbw jmAx “чиновников 
владык блаженства”) в местном некрополе [Kubisch 2008, S. 283, 285 (иное чтение)].

19 Источники Среднего царства: [Helck 1958, S. 71–72; Ward 1982, P. 100 (№ 839); van den 
Boorn 1988, P. 209–212; Luft 1997, S. 371–375; Pardey 2000, S. 163–172; Quirke 2004, P. 89; 
Hannig 2006, S. 1366]. 

20 Издание [van den Boorn 1988]. По разным критериям текст этого трактата, сохранив-
шийся в гробницах вельмож XVIII династии, может восходить к XIII династии. Форма srwt 
представлена и в титуле sn-nfrj: sr tpj n srwt “первый (или лучший) чиновник в чиновни-
честве” [Sethe 1906–1909, S. 543,10]. 

21 Gasse 1988, P. 84–85, Fig. 1, Pl. 6; Farout 1994, P. 150, Pl. 4, Fig. 4. В этой надписи титул 
употреблен в риторической фразе: “тот, кто в корпусе чиновников по поручениям всей этой 
страны” [см. также: Fischer 1991, P. 27–28]. Сенусерт I. 

22 Памятник неоднократно выставлялся на аукционах Сотби, начиная с 1882 г. [Sotheby’s 
1989, Lot 85; Sotheby’s 1952, Lot 91; Sotheby’s 1882, Lot 84], побывал в частном собрании в 
Стокгольме [Peterson 1970/71, P. 3], использовался как экспонат коллекции Axel Vervoordt в 
инсталляции Anish Kapoor (http://pinterest.com/pin/69876231688292359), затем фигурировал 
на аукционе Кристи [Christie’s 2011, Lot 128]; с 2011 г. опять в составе той же коллекции 
(Antwerpen, Axel Vervoordt Gallery [Tefaf. Maastricht 2012, 360–361]). 

23 Подробнее: [Богданов 2009, С. 22, прим. 10]; ср.: [Moreno García 1997, P. 107–108]. 
24 По данным аттестаций чиновников: [Janssen 1946, S. 6–7; Fischer 1976, P. 89 ff.; Edel 

1984, S. 77; и др.]. 
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А. Л. Зелінський
 

ПТОЛЕМЕЙ ФІЛАДЕЛЬФ І ЛАГ, СИН ТАЇС,  –
РЕКОНСТРУКЦІЯ СТОСУНКІВ МІЖ БРАТАМИ1

Згідно зі свідченнями античної традиції, стосунки між другим представником ди-
настії Птолемеїв Птолемеєм Філадельфом та його зведеними братами були вкрай 

ворожими. Перш за все у цьому зв’язку йдеться про синів найзнатнішої з дружин 
Філадельфового батька, Птолемея І Сотера, Евридіки [Pausanias 1973, I, VI, 8; Ap-
pianus 1962, 52]2. Ця дочка одного з найвпливовіших македонських аристократів, 
Антіпатра [Pausanias 1973, I, VI, 8]3, народила засновникові александрійської динас-
тії трьох синів: Птолемея на прізвисько Керавн (блискавка), Мелеагра та, ймовірно, 
Аргея [Appianus 1962, 62; Pausanias 1973, I, VI, 8; VII, 1; Eusebius 1967, I, 235; Vitae 
Aratus 1974, 1, 8; Бенгтсон 1982, 55; Ogden 1999, 69, 75, 108 not. 17; Hoelbl 2001, 24; 
Buraselis 2005, 92; Mueller 2009, 23; Carney 2013, 15, 19–20, 160 not. 76; Bennett 2001–
2013, ceraunus; idem, 2001–2013, meleager; idem, 2001–2013, argaeus; van Oppen de 
Ruiter 2011, 89 not. 36]. У цьому випадку причину зазначеної неприязні легко пояс-
нити. Вона полягала в тому, що Птолемей І зробив спадкоємцем александрійського 
престолу не первістка Евридіки, Керавна, чи бодай когось іншого з її синів, а саме 
Філадельфа – свого наймолодшого сина, народженого іншою з його дружин, Бере-
нікою [Theocritus 1881, XVII; Trogus 1956, XVI; Justinus 1911, XVI, 2; Nepos 2001, 
XXI, 3; Plutarchus 1957, II, 9; Diogenus 1922, V, 78–79; Lucianus 1913, 12; Eusebius 
1967, I, 127, 161, 169; пор., н-д: Bevan 1927, 51–54; Bagnall 1976, 205–206; Heinen 
1972, 3–4; Бенгтсон 1982, 56; Ogden 1999, 70, 72; Hoelbl 2001, 24–25; Huss 2001, 
249; Buraselis 2005, 93–94; Dmitriev 2007, 146–147; Mueller 2009, 30–31; Carney 
2013, 24, 26–27, 42, 53, 66–67]. Вищезгаданого ж Керавна, а можливо і його брата, 
Мелеагра [пор. Pausanias 1973, I, X, 4]4, засновник александрійської династії змусив 
полишити власне царство [Trogus 1956, XVII; Justinus 1911, XVII, 1–2; Memnon 1857, 
XIII–XIV, XII, 2–3; Appianus 1962, 62; Nepos 2001, XXI, 3; Pausanias 1973, I, X, 4; 
пор.: Дройзен 1995, II, 491; Beloch 1927, 220 Anm. 1; Heinen 1972, 3–17; Huss 2001, 
253, 255, 257; Buraselis 2005, 93; Carney 2013, 20, 27, 29, 42–43, 53, 139, 151 not. 81].
Разом з тим остаточну крапку в цьому родинному протистоянні після смерті 

батька довелося ставити самому Птолемею ІІ. Частково завдяки сприянню долі, 
частково власними зусиллями новому александрійському володареві вдалося порів-
няно легко впоратися із синами Евридіки. Найстарший і найнебезпечніший з них, 
Птолемей Керавн5, після тривалих поневірянь при дворах інших елліністичних во-
лодарів, Лісімаха й Селевка [Strabo 1899, XIII, IV, 1; Trogus 1956, XVII; Justinus 1911, 
XVII, 1–2; Memnon 1857, XIII–XIV, XII, 2–3; Appianus 1962, 62–63; Nepos 2001, XXI, 
3; Pausanias 1973, X, 3; XVI, 2; Orosius 1889, III, XXIII, 63–67; Eusebius 1967, I, 235; 
пор.: Heinen 1972, 3–17, 50–53; Mehl 1986, 315–320; Hammond, Walbank 243–245; 
Grainger 1990, 187–191; Lund 1992, 104, 185–188; Huss 2001, 255, 257–258; Carney 
2013, 49–50, 53–54; Смирнов 2013, 99–101], зрештою спромігся здобути македон-
ський престол [Memnon 1857, VIII, 1–3; Pausanias 1973, I, XVI, 2; Trogus 1956, XVII; 
Justinus 1911, XVII, 2; Eusebius 1967, I, 235, 243; Hieronymus 1902, 1735 (124.3); Vitae 
Aratus 1974, 1, 8; Heinen 1972, 50–53, 61–63; Бенгтсон 1982, 177; Mehl 1986, 318; 
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Hammond, Walbank 1988, 243–245; Grainger 1990, 191; Hazzard 2000, 82–84; Huss 
2001, 257–258; Gabbert 2004, 22; Mueller 2009, 70–71; Barbantani 2010, 239; Carney 
2013, 50]. Отримавши власне царство й не бажаючи опинитися в політичній ізоля-
ції напередодні потенційної війни проти інших претендентів на македонський пре-
стол, Керавн вирішив налагодити стосунки зі своїм єдинокровним братом. Він 
надіслав до Александрії листа, в якому запропонував Птолемею ІІ мир і союз, від-
мовляючись при цьому від будь-яких претензій на батьківську спадщину [Trogus 
1956, XVII; Justinus 1911, XVII, 2; Heinen 1972, 74–75, 82–83; Will 1979, 103; Ham-
mond, Walbank 1988, 248; Grainger 1990, 193; Hazzard 2000, 84; Huss 2001, 258–259; 
Mueller 2009, 70–71; Зелинский 2012.1, 108; він же 2012.2, 77–80; Carney 2013, 50, 
56, 58]6. Важко сказати, наскільки тривалим був би цей союз, імовірно все ж таки 
укладений між зведеними братами [див.: Tarn 1926, 155; Hazzard 2000, 84; Huss 
2001, 258; пор.: Mueller 2009, 70 Anm. 341]7, оскільки Керавн незабаром загинув, 
безуспішно намагаючись дати відсіч галатській навалі [Polybius 1882, IX, 35; Diodo-
rus 1884, XXII, 3; Justinus 1911, XXIV, 4–6; Plutarchus 1968.2, 22; Pausanias 1973, X, 
XIX, 7; Memnon 1857, VIII, 8; Vitae Aratus 1974, 1, 8; пор.: Heinen 1972, 88–90; Nach-
tergael 1977, 126–129; Бенгтсон 1982, 178; Hammond, Walbank 1988, 252–255; Gab-
bert 2004, 26; Schuffert 2005, 346–348; Mueller 2009, 82–83; Barbantani 2010, 239].
З іншими ж синами Евридіки Філадельф, наслідуючи македонських Аргеадів8, 

розправився особисто. Так, імовірно, в перші ж роки свого царювання він стратив 
Аргея [Pausanias 1973, I, VII, 1; пор.: Greenwalt 1988, 39–41; Habicht 1988, 88–89; 
Ogden 1999, 69, 75; Hazzard 2000, 181; Huss 2001, 305; Mueller 2009, 23, 28, 69; Car-
ney 2013, 19–20, 160 not. 76], котрий з невідомих нам причин залишився в Алексан-
дрії. Не виключаю, що зазначений син Сотера, бувши наступним за віком після 
Керавна, міг, внаслідок відмови останнього від Єгипту (див. вище) або ж після його 
загибелі (див. вище), уважати себе першим претендентом на батьків престол по 
лінії Евридіки. Така ж доля спіткала й останнього із синів дочки Антіпатра, Ме-
леагра. Будучи позбавленим македонської діадеми, яку він носив протягом двох мі-
сяців після смерті Керавна (див. прим. 4), він спробував заволодіти Кіпром, за що, 
зрештою, й поплатився життям [Pausanias 1973, I, VII, 1]9.
Стосунки між Птолемеєм ІІ та іншим його зведеним братом, сином Береніки від 

першого шлюбу Магасом [Pausanias 1973, I, VI, 8; VII, 1–2; пор.: Plutarchus 1968.2, 
4; Fraser 1958, 101–102, 105, 108], також важко назвати безхмарними. Свого часу 
Сотер усиновив старшого сина Береніки [див.: Pausanias 1973, I, VI, 8; VII, 1; Koenen 
1993, 97 not. 170; Hoelbl 2001, 20; Huss 2001, 202; Bennett 2001–2013, ptolemy_i 
not. 31], після чого зробив його своїм намісником у Киренаїці [Pausanias 1973, I, VI, 
8; VII, 1; Will 1979, 145; Hoelbl 2001, 20; Huss 2001, 202]10. Протягом перших років 
царювання Філадельфа Магас зберігав лояльність стосовно брата [OGIS, 22; 33; 
Beloch 1927, 584; Bagnall 1976, 207, 209]11. Проте бл. 276 року до Р. Х.12 ситуація 
змінилася. Магас проголосив себе царем Киренаїки [Biven 63, 73; Heinen 1984, 416; 
Winnicki 1989, 52; Grainger 2010, 81–82; пор.: I. Cret. II, 17, 1; Athenaeus 1887, XII, 
550b-c; Chamoux 1958, 571–587; Capovilla 1962, 33, 96; іdem 1963, 143–144; White 
1976, 22; Bagnall 1976, 207; Will 1979, 145–146; Hoelbl 2001, 36, 39; Marquaille 2008, 
44 not. 23, 63; Barbantani 2010, 239]13, а наступного року вирушив на Єгипет 
[Pausanias I, VII, 1–2; Polyaenus 1899, II, XXVIII, 1–2; Will 1979, 145; Жигунин 1980, 
70; Heinen 1984, 416; Winnicki 1989, 52; Hoelbl 2001, 39] з метою заволодіти братовим 
царством [Machu 1951, 48; Will 1979, 145, 147; Winnicki 1989, 52; Sherwin-White, 
Kuhrt 1993, 35; Hoelbl 2001, 39; Huss 2001, 266]. І хоча цей похід завершився невда-
чею [Pausanias 1973, I, VII, 2; Beloch 1927, 584; Biven 1927, 63; Bagnall 1976, 207; 
Will 1979, 145; Жигунин 1980, 70–71; Heinen 1984, 416; Winnicki 1989, 52; Mas-
trocinque 1993, 35; Hoelbl 2001, 39; Huss 2001, 268; Grainger 2010, 82–84]14, ново-
му володареві Киренаїки все ж таки вдалося зберегти не лише незалежність, а й 
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царський титул [пор.: Дройзен 1995, III, 188; Bevan 1927, 63, 73; Ейне 1972, 168; 
Will 1979, 145, 243; Grainger 2010, 86]15. Зрозуміло, що за таких обставин стосунки 
між єдиноутробними братами були вкрай ворожими. Лише через багато років, на-
передодні своєї смерті16, Магас, значною мірою вимушено, пішов на примирення з 
александрійським володарем [Justinus 1911, XXVI, 3]17 і навіть підготував підґрунтя 
для повернення Киренаїки до складу держави Птолемеїв18.
Проте сумне правило, викладене на попередніх сторінках цієї публікації, на мою 

думку, могло мати свій виняток. Таким винятком, імовірно, були стосунки між Пто-
лемеєм ІІ та найстаршим з його єдинокровних братів (див. прим. 19) Лагом – сином 
Птолемея Сотера від колишньої афінської гетери Таїс19. Як відомо, ця жінка наро-
дила майбутньому засновникові александрійської династії двох синів – вищезгада-
ного Лага [Athenaeus 1887, XIII, 276e; SIG, 314B; пор.: Bennett 2001–2013, lagus_ii] 
та Леонтіска [Athenaeus 1887, XIII, 276e; Justinus 1911, XV, 2; пор.: Bennett 2001–
2013, leontiscus]20. Якщо цілковита відсутність джерельної бази не дозволяє робити 
будь-які обґрунтовані висновки стосовно характеру відносин між Філадельфом та 
Леонтіском, то стосунки між наступником Сотера та Лагом, на мій погляд, підля-
гають певній реконструкції. В усякому разі, існують серйозні підстави стверджува-
ти, що ставлення другого представника александрійської династії до старшого сина 
Таїс принаймні не мало в собі ворожого забарвлення.
Зокрема, вказівки на характер стосунків між Лагом і його царственим братом, з 

моєї точки зору, містяться в “Гімні до Зевса” [Callimachus 1953, I], ймовірно при-
свяченому його автором, поетом Каллімахом, молодому Філадельфові [Clauss 1986, 
158–160, 169; Koenen 1993, 46, 79–80; Weber 1993, 222 Anm. 3; Huss 2001, 323–324; 
Stephens 2003, 77–79; Завьялова 2009, 87–88, 259, 262; Barbantani 2011, 182–184; 
idem 2010, 238]. Цей поет, обираючи між критською та лікейською (аркадською) 
версіями міфу про народження Зевса, зупинився на останній [Callimachus 1953, I, 
4–14]. При цьому слід мати на увазі, що в 308 році юний Лаг здобув перемогу в ко-
лісничних перегонах на Лікейських іграх [SIG, 314b; пор.: Ogden 1999, 69; idem 
2008, 354; Huss 2001, 178 Anm. 646; Carney 2013, 18]. Зазначені ж змагання були без-
посередньо пов’язані з культом Зевса Лікейського, а отже – з аркадською міфоло-
гічною традицією, згодом обраною александрійським поетом для свого гімну [пор.: 
Pausanias 1973, VIII, II, 1; XXXVIII, 2–5; Грейвс 1992, 26; Завьялова 2009, 270–277]. 
Відповідно, за наявності ворожих стосунків між Лагом і Птолемеєм Каллімах, з ме-
тою уникнення неприємної для Філадельфа конотації, зупинився б на критському 
або на будь-якому іншому варіанті легенди про Зевсове народження [пор.: Pausanias 
1973, IV, XXXIII, 1; Antologia 1911, IX, 645; Завьялова 2009, 272, 276].
Крім того, про можливість безхмарного завершення життя старшого сина Таїс в 

Александрії певною мірою може свідчити наявність у птолемеївській столиці іпо-
дрому, котрий мав назву Лагейон [P. Oxy. 2553; Maricq 1951, 26–46; Fraser 1972, I, 31; 
II, 99ff not. 231; Foertmeyer 1988, 109 not. 33; McKenzie, Gibson, Reyes 2004, 101–104; 
Carney 2013, 87]. Так, я поділяю точку зору дослідників, зокрема К. Беннетта, котрі 
пов’язували назву цієї споруди саме з вищезгаданим Лагом – любителем коліснич-
них змагань (див. вище), а не з його тезкою – батьком засновника александрійської 
династії [Bennett 2001–2013, lagus_ii not. 3]21. Таким чином, з одного боку, можна 
зробити висновок, що Лаг у разі особистої причетності до керівництва побудовою 
названого його іменем іподрому мав би протягом тривалого часу безборонно пере-
бувати в Александрії. З другого ж боку, збереження назви цього “спортивного комп-
лексу” аж до римських часів [P. Oxy. 2553; Maricq 1951, 26–46; McKenzie, Gibson, 
Reyes 2004, 101–104], навіть якщо його побудову було завершено ще за часів Сотера, 
також може свідчити на користь мого припущення. З моєї точки зору, зазначена об-
ставина говорить про відсутність у Філадельфа бажання стерти ім’я свого єдинокров-
ного брата з людської пам’яті, тобто піддати його своєрідному dаmnatio memoriae.
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На завершення варто лише додати, що, скоріше за все, у Філадельфа попросту 
не було причин ненавидіти чи хоча б остерігатися старшого сина Таїс. Зазначена 
ситуація могла пояснюватися відсутністю в сина гетери, до того ж, імовірно, наро-
дженого ще й поза шлюбом (див. прим. 19), будь-якої можливості посісти алексан-
дрійський престол22, а отже, як слушно зазначив К. Беннетт, відсутністю в нього 
будь-яких династичних амбіцій23.

1 Це дослідження я присвячую світлій пам’яті Кріса Беннетта: Талановитого дослідника 
і приємного у спілкуванні колеги, котрий, на превеликий жаль, полишив цей світ у січні 
2014 року.

2 Стосовно часу та обставин одруження Птолемея Сотера та Евридіки див.: [Bevan 1927, 
52; Landucci Gattinoni 2003, 62; Huss 1994, 115 Anm. 22; idem 2001, 121; пор.: Billows 1997, 
69 not. 32; Buraselis 2005, 92; Mori 2008, 94; van Oppen de Ruiter 2011, 85; Carney 2013, 19; 
а також: Anson 2004, 84].

3 Про Антіпатра див., н-д: [Heckel 2006, 35–38].
4 Імовірно, саме за таких обставин Мелеагр одразу після смерті Керавна (див. с. 20) на 

короткий час посів македонський престол [Diodorus 1884, XXII, 3; Eusebius 1967, I, 235; 
241–245; Hieronymus 1902, 1736 (124.4); Бенгтсон 1982, 178; Hammond, Walbank 1988, 253–
254; Ogden 1999, 75; Huss 2001, 253, 259–260; Schuffert 2005, 347 Anm. 1967; Mueller 2009, 
83; Carney 2013, 20, 27].

5 Схоже, що при александрійському дворі навіть існувала ціла партія, котра підтримува-
ла права Керавна на батьків престол [Diogenus 1922, V, 78–79; Hazzard 1987, 149; Canfora 
1989, 16–26; Huss 2001, 249–250, 253; Buraselis 2005, 93–94; Mueller 2009, 25, 29, 70, 105–
107; Зелінський 2010, 47–49, 50–51, прим. 10–18; Carney 2013, 23, 27, 151 not. 79].

6 При цьому старший син Евридіки не зміг втриматись від непозбавленого зухвалості, 
сарказму й нарікань натяку на те, що, відібравши царство в батькового ворога Селевка, він 
вчинив більш гідно, аніж Філадельф, котрий вкрав царство у брата [Justinus 1911, XVII, 2; 
пор.: Зелинский 2012.1, 109–110; він же 2012.2, 78–79].

7 Зокрема, не слід забувати, що Керавн під час свого царювання в Македонії вбив двох 
молодших синів рідної сестри Філадельфа Арсиної [Trogus 1956, XXIV; Justinus 1911, XVII, 
2; XXIV, 2–3; Memnon 1857, VIII, 7; Heinen 1972, 75–84; Бенгтсон 1982, 142–144; Hammond, 
Walbank 1988, 247–248; Grainger 1990, 193; Ogden 1999, 75–78; Hazzard 2000, 83–84; Hoelbl 
2001, 36; Huss 2001, 258–259; Gabbert 2004, 26; Mueller 2009, 71–76, 81–84; Carney 2013, 50–
64]. Щоправда, на користь бажання Керавна будь-що зберегти союз із Філадельфом певною 
мірою може свідчити той факт, що після вбивства молодших дітей Арсиної він дав можли-
вість останній безборонно полишити країну [Justinus 1911, XXIV, 3; Memnon 1857, VIII, 7; 
Heinen 1972, 79, 82–83; Hammond, Walbank 1988, 248; Hoelbl 2001, 36; Huss 2001, 259].

8 Стосовно практикування царями з династії Аргеадів знищення своїх родичів чоловічої 
статі див.: н-д: [Diodorus 1884, XVI, 3–4; Justinus 1911, XI, 2, 5, XIII, 2; Plutarchus 1968.1, 77; 
Arrrianus 1899, I, 25; Orosius 1889, III, 16, 18; Hamilton 1965, 122; Ellis 1973, 350–354; Ша-
хермайр 1984, 42, 62–63; Unz 1984, 171–174; Anson 1985, 304, 306 not. 25; Hammond, 
Walbank 1988, 11–12; Billows 1997, 26; Ogden 1999, ix–x, 3–52; пор.: Fernandez Nieto 2005, 
32; Carney 2013, 54].

9 Щодо дуже ймовірного ототожнення, згаданого Павсанієм, безіменного сина Евридіки 
[Pausanias 1973, I, VII, 1] з Мелеагром див.: [Bennett 2001–2013, meleager not. 5; idem 2001–
2013, unknown_i not. 3; van Oppen de Ruiter 2007, 214; idem 2011, 89 not. 36]. З приводу не-
згоди із зазначеною точкою зору або її цілковитого ігнорування див.: н-д: [Ogden 1999, 69, 
75; Huss 2001, 305 Anm. 6; Mueller 2009, 23, 69; Carney 19–20].

10 З приводу й досі остаточно не вирішеної проблеми датування зазначеної події див., 
н-д: [Ейне 1972, 167; Huss 2001, 202 Anm. 92; Bennett 2001–2013, magas_i not. 3, 7; Зелін-
ський 2007, 38].

11 Можливо, стосунки між єдиноутробними братами почали погіршуватися після смерті 
їхньої спільної матері Береніки [пор.: Beloch 1927, 584].

12 Оскільки всі події, згадувані в цій роботі, відбулися до Різдва Христового, помітка “до 
Р. Х.” надалі опускатиметься.



Птолемей Філадельф і Лаг, син Таїс, – реконструкція стосунків між братами

The World of the Orient, 2014, № 4                                                                                          23

13 Не виключаю, що Птолемей здійснював безрезультатні спроби закликати єдиноутроб-
ного брата до покори. Зокрема, на це може вказувати невеликий фрагмент невідомого твору 
афінського комічного поета Філемона, що дійшов до нас у передачі Плутарха [Plutarchus 
1929.1, 9; пор.: idem 1929.2, 10; див. також: Bethe 1902, 279; Bartson 1982, 477–478]:

“Тобі, Магасе, цар направив грамоту”;
Та бідний Магас геть не знає грамоти.

У такий спосіб зазначений поет міг обіграти александрійський придворний жарт, що ви-
ник унаслідок вітсутності реакції з боку Магаса на листи, котрі надсилав до нього Філа-
дельф (стосовно можливих проалександрійських симпатій Філемона див.: [Konstantakos 
2008, 92n not. 4]).

14 Щоправда, існує вірогідність, що Магасові вдалося утримати за собою місто Парето-
ній, захоплене ним у ході кампанії 275 року [Polyaenus 1899, II, XXVIII, 2; Plutarchus 1929.1, 
9; пор.: іdem 1929.2, 10; Chamoux 1956, 29; Bartson 1982, 475 not. 118].

15 Зазначений титул визнавав за Магасом навіть цар далекої індійської держави Маур’їв 
Ашока [Asoka 1966, XIII, 27; пор.: Charpentier 1931, 303–321; Chamoux 1956, 30–31; Huss 
2001, 301].

16 Стосовно варіантів хронологічної локалізації смерті Магаса Киренського див., н-д: 
[Hoelbl 2001, 45–46; Huss 2001, 202; Bennett 2001–2013, magas_i not. 7; idem 2003, 69; 
Grainger 2010, 146–148; пор.: Зелінський 2007, 38; а також прим. 10].

17 Зазначене примирення було зумовлене банальною неспроможністю Магаса створити 
власну династію з огляду на вітсутність у нього дітей чоловічої статі [пор., н-д: Bennett 
2001–2013, magas_i; також див. прим. 18].

18 Магас заручив свою єдину дочку Береніку зі старшим сином Філадельфа, майбутнім 
Птолемеєм ІІІ Евергетом [Justinus 1911, XXVI, 3; Ogden 1999, 80–81; Hoelbl 2001, 45; Huss 
2001, 333; Grainger 2010, 146].

19 Я схильний погодитися з дослідниками, котрі вважають, що Таїс мала статус законної 
дружини Птолемея. Підставою для зазначеного твердження, як правило, є шлюб, укладе-
ний між дочкою Таїс Ейреною і дрібним кіпрським династом Євностом із Сол [Athenaeus 
1887, XIII, 276e; також див. Pomeroy 1984, 13; Ogden 1999, 68–69, 231–233, 240–243; idem 
2008, 354, 356; idem 2010, 223, 231, 235; Huss 2001, 305 Anm. 4; van Oppen de Ruiter 2007, 
70; idem 2011, 84f not. 7; Mueller 2009, 22; Carney 2013, 18–22]. Не виключено, що одружую-
чись на Таїс, Птолемей між іншим мав на меті створити своєрідний непрямий зв’язок між 
собою та померлим Александром Великим [пор.: Ogden 2010, 223], чиєю коханкою свого 
часу вірогідно була ця афінська Гетера [див.: Athenaeus 1887, XIII, 276e]. Проте я не можу 
погодитися з думкою Д. Огдена, згідно з якою усі діти Птолемея і Таїс народились у закон-
ному шлюбі [Ogden 2010, 231]. Афіней однозначно вказує на те, що Птолемей одружився з 
Таїс після смерті Александра [Athenaeus 1887, XIII, 276e]. Разом з тим ім’я Лаг, дане стар-
шому сину Птолемея й Таїс [Свенцицкая 1987, 94; Whiteley 2000, 101], повинно було, на 
мою думку, розвіяти підозри Александра, котрий в останні роки свого життя з недовірою 
ставився навіть до людей зі свого найближчого оточення [Aelianus 1887, XII, 16] щодо чу-
ток стосовно народження Птолемея від царя Філіппа ІІ [див.: Curtius 1963, IX, VIII, 22; 
Pausanias 1973, I, VI, 2; пор.: Aelianus 1864, XII, 21; Suda, 1928–1935, Lambda, 25; Huss 2001, 
90; Fernández Nieto 2005, 30; Heckel 2006, 235; Mueller 2009, 65, 72–74; Barbantani 2010, 231; 
а також: Зелінський 2010, 47–49, 50–51, прим. 10–18].

20 Свого часу Е. Бівен висловив умоглядне й тому дуже обережне припущення, згідно з 
яким імена Лаг і Леонтіск могли належати одній і тій самій особі [Bevan 1927, 53].

21 Про македонянина Лага як батька Птолемея І див.: н-д: [Theocritus 1881, XVII; Theo-
philus 1970, II, 7; Pseudo-Aristeas 1962, 14; Flavius 1955, II, 4; Pausanias 1973, I, IX, 6; XVI, 1; 
Plutarchus 1929.1, 9; Arrianus 1899, VI, 28; Lucianus 1959, 10; Eusebius 1967, I, 161; Porphyrius 
1923–1958, f42; Hieronymus 1902, 1693 (114.1); Chronicon 1832, 113.3; Bevan 1927, 21; Бен-
гтсон 1982, 30–31; Hoelbl 2001, 14; Huss 2001, 90; Heckel 2006, 235; Bennett 2001–2013, 
lagus_i; Carney 2013, 11–12].

22 У плані походження Філадельф перебував у значно вигіднішій ситуації. Його мати Бе-
реніка (див. вище) хоча безпосередньо й не належала до найвищої македонської аристокра-
тії, проте доводилась онучатою племінницею батькові Евридіки Антіпатру (див. вище) 
[Scholia 1849, XVII, 61].
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23 У приватному листі від 09.06.2013, відповідаючи на мої міркування, що згодом лягли 
в основу цієї статті, Кріс написав: “It’s a nice idea, and strikes me as being quite plausible.  
Unlike the sons of Eurydice, the sons of Thais never seem to have had dynastic ambitions”. 
Як вже зазначалося вище, я не беруся з усією належною  відповідальністю характеризу-
вати стосунки між Філадельфом та Леонтіском, проте теоретично можу припустити, що з 
вищенаведеної причини вони також могли бути якщо не дружніми, то бодай нейтральни-
ми. Зрештою, ні Лаг, ні Леонтіск не згадуються Павсанієм серед родичів, страчених Птоле-
меєм ІІ під час його царювання [Pausanias 1973, I, VII, 1].
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Частина ІІ

Кульмінацією всіх рухів, що проходили під прапором сінто, стала Реставрація-
Революція Мейдзі. Ми, звісно, не заперечуємо значення інших її рушіїв; ми та-

кож свідомо уникаємо розгляду багатьох подій, важливих для політичної історії, – 
таких, як “відкриття” Японії ескадрою Перрі, – оскільки ці події мало вплинули на 
розвиток сінто, яке є головним предметом цієї статті. Крім того, політична історія 
цього періоду добре й докладно описана в літературі.

30 січня 1867 р. помер імператор Ко:мей 孝明, а 13 лютого на престол зійшов 
його спадкоємець – неповнолітній принц Муцухіто. 3 січня 1868 р. (9-го дня 12-го 
місяця 3-го року ери Кейо: 慶應) відбувся переворот і було оголошено рескрипт про 
реставрацію влади імператора. Власне ця подія і є Мейдзі Ісін у вузькому сенсі сло-
ва, хоча гасло нової ери – Мейдзі – було проголошено лише 23 жовтня. 

IV
Назва Мейдзі 明治, яку зазвичай перекладають як “освічене правління”1, попри 

позірну асоціацію із західним ідеалом “освіченої монархії”, взята з коментаря 
“Шоґуа-чжуань” до стародавньої китайської “Книги Перемін”: 聖人南面而聽天下，
嚮明而治 (шен жень нань мянь ер тін тянь ся, сян мін ер чжі) “Досконалий мудрець 
обличчям на південь вслухається в Піднебесну, звертається до світла і править” 
[Book of Changes]2 (тут і нижче виділено мною. – С. К.). У цьому місці тексту йдеть-
ся про триграму Лі, яка ототожнюється з вогнем, світлом і півднем. Отже, доречні-
ше її перекладати як “світле правління” або, ще точніше, “правління, звернене до 
світла”; і насправді ця назва апелює не до європейського просвітницького ідеалу 
(з ним японці не були знайомі в 1868 р.), а до традиційного конфуціанського образу 
премудрого монарха, який править, зайнявши належне місце у структурі Космосу. 
Саме так характеризував Конфуцій ідеального царя прадавніх часів – Шуня (Лунь 
юй 15:5): 恭己正南面而已矣 ґун цзі чжен нань мянь ер і і “Шанувався прямо облич-
чям на південь, і все” [The Analects]3. “Книгу Перемін” та “Лунь юй” усі освічені 
японці тих часів знали напам’ять, тому можна не сумніватися, що нове гасло прав-
ління викликало саме асоціації.

Цікаво, проте, що саме сполучення 明治 трапляється в китайській класиці, але в 
менш відомому тексті – трактаті Хуань Куаня 桓寬 (І ст. н. е.) “Дискусія про сіль та 
залізо” (“Янь тє лунь” 鹽鐵論, сувій 5, 20:10): 天設三光以照記，天子立公卿以明治 
Тянь ше сань ґуан і чжао цзі, Тянь цзи лі ґун цін і мін чжі “Небо встановило три 
світила для освітлення і ведення літописів, Син Неба поставив міністрів і началь-
ників палат для ясного правління” [Yan Tie Lun]4. Питання, наскільки був відомий 
цей текст у Японії середини ХІХ ст., потребує подальших досліджень; проте ця 
цитата не суперечить наведеним вище міркуванням, вона лише підкреслює кос-
мократичну роль монарха. Таким чином, імператор, даючи своєму правлінню назву 
“Мейдзі”, повідомляв підданим, що буде правити подібно до премудрих царів 
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міфічного “золотого віку”. На це чекали і конфуціанці школи Міто, і прибічники 
кокуґаку. Відмінності в уявленнях про “золотий вік” були на той момент не надто 
важливі. 

Вартий уваги в нашому контексті й термін ісін 維新, який вживається в сучасній 
японській мові, головним чином, на позначення Реставрації-Революції Мейдзі5. 
Термін цей, знов-таки, узятий з китайської класики – з конфуціанського “Канону 
співів” (“Ші цзін”), де це словосполучення (кит. читання вей сінь) у значенні “оно-
витися, стати новим” зустрічається в гімні, присвяченому Вень-вану, засновникові 
династії Чжоу: 周雖舊邦、其命維新 (Чжоу суй цзю бан, ці мін вей сінь) “Хоча 
Чжоу – давня країна, її [Небесний] мандат оновився” (Ші-цзін ІІІ, І, 1:1) [Book of 
Poetry]6. Крім того, аналогічний вираз (ісін 惟新)7 зустрічається в “Ніхон сьокі” 日
本書紀 (сувій XXV, 2-й рік Тайка, 3-й місяць, день 壬午 мідзуное-ума [20-й]8), де 
записано такі слова принца Нака-но Оое9: 昔在天皇等世、混齊天下而治。及逮于
今、分離失業。謂國業也。屬天皇我皇、可牧萬民之運、天人合應、厥政惟新。 
Мукасі-но тенно:таці-но мійо-ні ва аменосіта-о марокасі-хітосімете осаметамау. 
Іма-ні ойобіте ва вакареханарете вадза-о усінау. Куні-но вадза-о іу. Тенно: ваґа 
кімі, оомітакара ясінаубекі мійо-ні атаріте, аме мо хіто мо котаете, соно мацу-
ріґото коре арата нарі. “У часи стародавніх імператорів Піднебесною правили так, 
щоби [вона] була єдиним і неподільним цілим. Нині ж [вона] розпалася на частини, 
і мистецтво було втрачене (йдеться про мистецтво управління державою)10. На долю 
імператора – государя нашого випало пасти тьми народу, Небо і людина у взаємній 
згоді, його правління оновилося” [Ніхон сьокі 1996, 290–291]11. Оновлення-ісін тут – 
характеристика доби Тайка 大化 (“Великих перетворень”), що розпочалася з перево-
роту 645 р., внаслідок якого клан Соґа був відсторонений від влади і знищений, а 
всю повноту влади отримав імператор. Як зазначає В. А. Рубель, «реформи Тайка 
(запровадження державної надільної системи, кодифікація законів, формування цен-
тралізованого апарату, плановий характер економіки та суспільства в цілому) пере-
творили Японію на початку VIII ст. за тогочасними далекосхідними канонами на 
“цивілізовану державу”» [Рубель 1997, 71]. Паралелі з реформами Мейдзі тут оче-
видні, якщо замінити далекосхідні канони на західні. Таким чином, слово ісін від-
силає водночас і до китайської, і до японської класики, і до конфуціанського 
ідеалу – держави Чжоу, і до реформ Тайка, а через них – до японських “імператорів 
давнини” (мукасі-но тенно:таці) на чолі з міфічним засновником держави – Дзімму 
神武. Назва Мейдзі ісін, як бачимо, глибоко вкорінена в східноазійській традиції і 
має духовний сенс, щоправда, більше пов’язаний з конфуціанством, аніж із сінто. 
Проте якщо послідовники кокуґаку – радикальні адепти чистоти сінто – заперечува-
ли конфуціанство, то конфуціанці, насамперед школа Міто, стояли на позиціях “не-
роздільності сінто і конфуціанства” (神儒不二 сіндзю фуні)12 [Sources... 1968, 85].

V
Цілком природно, що саме сінто стало головним претендентом на ідеологію но-

вого державного устрою13, який поставав на місці поваленого сьоґунату Токуґава 
(1603–1868), побудованого в ідейному плані на засадах неоконфуціанства школи 
Чжу Сі. І це було сінто в інтерпретації кокуґаку, яке отримало назву “відроджене 
сінто” (фукко-сінто 復古神道). Сам новий устрій його творці також бачили як від-
родження (дослівно – “повернення до давнини”, фукко 復古) правління істинного 
царя-вана 王 (япон. о:), що відображено в назві головного документа Революції-
Реставрації – Рескрипту про відновлення влади імператора 王政復古の詔勅 о:сей 
фукко но сьо:цьоку. Показово, що його авторство приписують адепту кокуґаку Та-
мамацу Місао 玉松操 (1810–1872)14, учневі Оокуні Такамаси [Сінто: дзітен 1999, 
518]. Після короткого – кілька місяців – періоду існування системи “трьох посадо-
вих рангів” сансьоку 三職, створеної за зразком Китаю VII ст.15, була відновлена з 
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незначними змінами система ріцурьо: 律令, яка була сформована у VIII ст. в резуль-
таті реформ Тайка. Її найвищими органами були Велика державна рада (Дайдзьо:кан 
або Дадзьо:кан 太政官), Рада у справах небесних і земних божеств (Дзінґікан 神祇
官)16 та Палата цензорів (Данзьо:дай або Дандзьо:тай 弾正台)17. Ці три установи 
були підпорядковані безпосередньо імператору. Найцікавішим для нас є Дзінґікан, 
оскільки він опікувався переважно відправами у святилищах сінто, а також ритуа-
лами державного рівня (які також проводилися за канонами сінто). Фактично цю 
установу очолював сам імператор як первосвященик [История Японии 1998, І, 109–
110]. У підвалинах такого устрою лежала ідея про поділ світу на дві сфери18, причо-
му поділ цей не відповідає звичним для західного мислення парам бінарних 
протилежностей “релігійне – світське”, “сакральне – профанне” чи “духовне – ма-
теріальне”, оскільки інша “релігія” – буддизм – належала, при всій її значущості 
для Японії VIII ст., до компетенції Дайдзьо:кану, а точніше, Відділу монахів і чу-
жинців Ґембарьо: 玄蕃寮, що входив до складу Міністерства управління Дзібусьо: 
治部省19 [Игнатович 1987, 120]. До сфери сакрального і духовного мав стосунок й 
інший відділ Дайдзьо:кану – Астрологічний відділ Оммьо:рьо: 陰陽寮 [Мещеряков, 
Грачев 2003, 480], до компетенції якого входили астрологія і мантика даоського по-
ходження. Важливо зауважити, що система ритуалів, якою відав Дзінґікан, не була 
запозичена з Китаю, тобто не була в засаді конфуціанською (хоча й зазнала, певне, 
деякого китайського впливу). Це була система сінто. Отже, вже в давнину в японській 
культурі існувало уявлення про особливий статус сінто, його якісну відмінність від 
інших вчень-кьо: (нагадаємо, що сінто, на відміну від буддизму та конфуціанства, 
не має у своїй назві морфеми кьо:).

Стародавній Дзінґікан почав занепадати в XI ст. й остаточно припинив існування 
у XV ст. після пожежі. Ідеї його відродити поширилися наприкінці доби Токуґава у 
середовищі адептів кокуґаку. Їх поділяли, зокрема, Оокуні Такамаса, Тамамацу Мі-
сао та послідовник Хірати Ацутане Яно Харуміці 矢野玄道 (1823–1887) [Hardacre 
1991, 18]. Ще 1860 р. мислитель-кокуґакуся Мутобе Йосіка 六人部是香 (1806–1863), 
учень Хірати, подав петицію про відродження Ради у справах небесних і земних 
божеств (Дзінґікан) правителю князівства Каґа [Сінто: дзітен 1999, 534]. Майже од-
разу після перевороту 3 січня, у перший місць 1-го року Мейдзі (за старим япон-
ським календарем), в уряді сансьоку було створено відділ у справах небесних і 
земних божеств (Дзінґі дзімука 神祇事務科) як один із семи відділів20, наступного 
місяця у зв’язку із загальною реформою уряду його було перейменовано на бюро 
(Дзінґі дзімукьоку 神祇事務局), потім, у повторний 4-й місяць21 того ж року, – на 
департамент у складі новоствореного Дайдзьо:кану, й нарешті, 8-го дня 7-го місяця 
2-го року Мейдзі22 Дзінґікан було виведено з-під юрисдикції Дайдзьо:кану [Сінто: 
дзітен 1999, 143]. Таким чином було відновлено стародавню структуру органів 
управління. Згідно з Г. Гардакр, пропозицію відродити Раду у справах небесних і 
земних божеств написав один із провідних політичних діячів Реставрації-Революції 
Івакура Томомі 岩倉具視 (1825–1883) під впливом свого наставника Тамамацу Мі-
сао [Hardacre 1991, 18]. 

Правовому акту, на підставі якого було відновлено Дзінґікан, дослідники приді-
ляють окрему увагу [История Японии 1998, ІІ, 35; Комаровский 2002, 263–264; Breen 
2000, 232–233]. Цей важливий документ (за Дж. Бріном – декларація, за Г. Є. Кома-
ровським – указ) був виданий Дайдзьо:каном 13-го дня 3-го місяця 1-го року Мей-
дзі23. У ньому проголошено повернення до стародавнього принципу 祭政一致 
сайсей іцці – єдності ритуалу (祭 сай / мацурі) та управління державою (政 сей / 
мацуріґото). Так було втілено ідею Аїдзави Сейсісая, мислителя школи Міто (див. 
І частину цієї статті). У документі стверджується, що згаданий принцип діяв від по-
чатку заснування держави імператором Дзімму. Далі проголошено відновлення 
Ради у справах небесних і земних божеств і підпорядкування їй усіх святилищ та 



Трансформації духовної культури Японії в ХІХ ст. (на прикладі сінто)...

The World of the Orient, 2014, № 4                                                                                          31

священнослужителів сінто, а також відновлення стародавніх ритуалів (оригінал 
див.: [Сакамото 1968]). 

Принцип сайсей іцці стосувався імператора, який віднині мав бути і сакраль-
ним, і політичним лідером в одній особі. Дослідники цілком слушно вбачають у 
цьому “повернення до найдавнішої сакральної єдності царських і жрецьких функ-
цій” [История Японии 1998, ІІ, 35]. О. М. Мещеряков, аналізуючи функції імпера-
тора у традиційному японському суспільстві, докладно зупиняється на його ролі 
«“координатора” державних релігійних культів» та участі в ритуалах. Врешті до-
слідник приходить до висновку, що «тенно: можна розглядати як первожерця дер-
жавного синкретичного релігійного комплексу (з певними застереженнями стосов-
но буддизму). Його право та обов’язок – “здійснювати зв’язок” із божествами сінто 
і конфуціанським Небом, тобто посередничати між різними світами – світом богів 
і світом людей. У цьому сенсі він належить до обох світів» [Мещеряков 2004, 58–
60, 64–66]. 

Проте декларування принципу “єдності ритуалу та правління” у ІІ пол. ХІХ ст., 
як і деякі інші реформи доби Мейдзі, нерідко хибно витлумачують як захід, спря-
мований на сакралізацію монарха. Для правильного розуміння цієї декларації слід 
пам’ятати, по-перше, що імператор у японській традиції і без того мав найвищий із 
можливих для людини статусів сакральності – його вважали за нащадка богів і “яв-
лене божество” [див.: Мещеряков 2002, 108, 121; Мещеряков 2004, 33]. По-друге, в 
ході історії з архаїчної єдності сайсей ритуальна функція (сай) імператора залиша-
лася недоторканною, а скорочувалася поступово саме його владна функція (сей), 
що стало явним уже в добу Хейан (794–1185) (докладний аналіз цього процесу 
див.: [Мещеряков 2002, 119–120]). У добу Токуґава дійшло до того, що владну функ-
цію повністю перебрав у свої руки сьо:ґун. Саме тому європейці ще на поч. ХІХ ст. 
називали імператором сьо:ґуна, а тенно: вважали за духовну особу на кшталт Рим-
ського Папи24. Імператор, незримий для більшості підданих, схований у своєму па-
лаці, був подібним до “тіла божества” (神体 сінтай) у головному храмі святилища25. 
Таким чином, декларація принципу сайсей іцці означала не надання світському пра-
вителю духовної влади, а, навпаки, повернення духовному главі влади світської. 

Чому ж у такому разі принцип єдності ритуалу та правління було проголошено у 
зв’язку з відновленням Дзінґікану, а не з яким-небудь суто політичним актом? Від-
повідь, на наш погляд, лежить у розумінні сайсей іцці не як механічного сполучен-
ня двох функцій, а як їхнього нероздільного поєднання. Таким чином, ця декларація 
водночас означає й повернення державному управлінню духовного (ритуального) 
виміру, повернення слову мацуріґото його питомого значення. І Дзінґікан у такому 
разі слід розглядати не як суто ритуальний орган, а як орган ритуального правління, 
як засіб втілення сайсей іцці в життя. 

Повернення імператорові владної функції супроводжувалося порушенням чис-
ленних табу. Його поява перед очима підданих (а також поширення портретів), без-
перечно, була ієрофанією, яка мала освятити цілу країну, підвищити її рівень 
сакральності й актуалізувати таким чином її божественну природу (神国 сінкоку). 
Водночас таке сходження сакрального у профанне породжувало й загрозу профана-
ції: участь тенно: у політичних справах, поїздки по країні тощо могли зруйнувати 
образ недосяжного божества, що таємничим чином у недіянні править країною. 
Тому проблема, на наш погляд, полягала не в підвищенні сакрального статусу імпе-
ратора, а в тому, щоби не втратити цей статус при його “сходженні на грішну зем-
лю”. Про це свідчить, зокрема, суперечка між Івакурою Томомі та його наставником 
Тамамацу Місао з приводу переїзду імператорського двору до Токіо: Івакура дово-
див, що це забезпечить ефективнішу роботу центральних органів влади, а завзятий 
кокуґакуся Тамамацу твердив, що залучення тенно: до мирських справ може зашко-
дити його гідності [Hardacre 1991, 31]. 
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У зв’язку зі зміною статусу імператора варто згадати й той факт, що 23 жовтня 
1868 р. (8-го дня 9-го місяця 4-го року ери Кейо:) разом із проголошенням нового 
“гасла правління” – Мейдзі – імператор оголосив і новий закон: “одне правління – 
одне гасло” (іссей іціґен 一世一元)26 [Хо:рей дзенсю: 1867, 288–289]. До того такі 
зміни були в порядку речей: від 1801 до 1868 р. за правління трьох імператорів змі-
нилося 11 ненґо:. Згідно з О. М. Мещеряковим, визначення “гасел правління” (поруч 
із контролем за укладанням календарів та складанням літописів) від початку входи-
ло до функції тенно: як “володаря часу” [Мещеряков 2002, 119; Мещеряков 2004, 
72–73]. Враховуючи це, нам важко погодитися з твердженням Г. Є. Комаровського 
щодо запровадження принципу іссей іціґен: “Збіг часу з періодом правління імпера-
тора був покликаний проілюструвати міцність політичної влади імператора, її абсо-
лютний характер. Вийшло так, що навіть час підкоряється імператору” [Комаровский 
2002, 266]. Скоріше навпаки, влада імператора над часом зменшилася – він не міг 
міняти гасло впродовж всього свого правління. Проте це означало дещо інше: із за-
провадженням нового закону гасло правління (і цілу епоху його правління) почали 
ототожнювати з імператором, і воно ставало його посмертним ім’ям; таким чином, 
імператор у певному сенсі ототожнювався з часом, він сам ставав часом. 

Повернімося до Дзінґікану. Ще в його попереднику – Бюро у справах небесних і 
земних божеств (Дзінґі дзімукьоку) – в березні 1868 р. панівне становище зайняв 
засновник школи Цувано27 Оокуні Такамаса та його послідовники – Камеї Коремі й 
Фукуба Йосісідзу (Бісей). Значну підтримку їм при цьому надавав один із провід-
них державних діячів доби – Кідо Ко:ін (1833–1877) [Breen 2000, 231–232]. Проте 
Оокуні невдовзі залишив службу через поважний вік, а в 5-му місяці 2-го р. Мей-
дзі28, незадовго до повного відновлення Ради у справах небесних і земних божеств, 
пішов у відставку й Камеї [Сінто: дзітен 1999, 505].

Головою Дзінґікану – дзінґіхаку 神祇伯 – був призначений Накаяма Тадаясу 中山
忠能 (1809–1888), дід імператора з боку матері. Він також був заступником імпера-
тора в палацових сінтоських ритуалах, тобто в певному сенсі репрезентував особу 
тенно: і тут. Старшим заступником голови став Сіракава Сукенорі, голова клану 
Сіракава, молодшим заступником – Фукуба Йосісідзу. Згодом він був підвищений 
до посади старшого заступника [Сінто: дзітен 1999, 143, 523, 529]. Від самого по-
чатку всередині Дзінґікану виникли конфлікти – між адептами кокуґаку та старими 
кланами Йосіда і Сіракава, які домінували в сінто в добу Токуґава, та між фракція-
ми двох шкіл кокуґаку – школи Цувано та “ортодоксальної” школи Хірати (до остан-
ніх належав, наприклад, Токойо Наґатане (1832–1886). Ці школи мали різні погляди 
на функції Дзінґікану: школа Хірати вважала, що він має керувати лише ритуалами 
загальнодержавного значення, а школа Цувано – що всіма ритуалами, у т. ч. тими, 
що стосуються пересічних громадян [Breen 2000, 232, 245; Hardacre 1991, 29–30]. А 
втім, як показує Дж. Брін, саме програма “фракції Цувано” визначала основний хід 
реформ сінто (головним ідеологом тут був Фукуба Йосісідзу). 

VI
Програма кокуґаку передбачала очищення сінто від буддійських впливів; як було 

вже зазначено в І частині нашої статті, конфуціанці школи Міто стосовно цього 
мали такі ж самі погляди. Мейдзі ісін дала можливість реалізації цієї ідеї на практи-
ці. З квітня по грудень 1868 р. було видано серію наказів про відокремлення сінто 
від буддизму – сімбуцу хандзенрей 神仏判然令 (дослівно “накази про чітке визна-
чення камі та будд”). Перший з них, виданий 17-го дня 3-го місяця 1-го року Мей-
дзі (9 квітня 1868 р.)29, забороняв буддійським монахам виконувати ритуали у 
святилищах сінто. Таких монахів називали бетто: 別当 або сясо: 社僧; пізніше їм 
було дозволено, якщо вони бажали далі служити камі, стати звичайними священи-
ками сінто – каннусі. Згодом було заборонено використовувати буддійські терміни 
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(наприклад, ґонґен30) стосовно божеств сінто, зокрема величати бога війни Хаціма-
на “великим бодгісаттвою”31, вшановувати тридцять камі-захисників Лотосової су-
три32, а також вшановувати у святилищах буддійські образи та використовувати 
буддійські ритуальні предмети; каннусі та їхні родини було зобов’язано дотримува-
тися сінтоського ритуалу похорону [Комаровский 2002, 269; Breen 2000, 233; Har-
dacre 1991, 27–28]; тексти наказів див.: [Сакамото 1968]. Відокремлення торкнулося 
навіть імператорської родини: було розірвано її традиційний зв’язок із буддійською 
школою сінґон, скасовано буддійські поминальні обряди на честь імператорських 
предків, таблички з їхніми іменами, статуї будд тощо прибрано з палацу [Hardacre 
1991, 102–103]. Останнім ударом по сінто-буддійському синкретизму стала заборо-
на вчення гірських аскетів – сюґендо:. Це сталося 15-го дня 9-го місяця 5-го року 
Мейдзі (17 жовтня 1872 р.)33. Ченці-ямабусі34 були змушені стати або буддійськими 
монахами, або священиками сінто чи повернутися до світського життя [Міяке 2010, 
120–121; Breen 2000, 243; Hardacre 1991, 28, 82–83]. Трохи раніше, 1871 р., було 
ліквідовано систему приписки до буддистських храмів35; це не було пов’язано з сін-
то, проте знаменувало остаточне відокремлення буддизму від держави.

Практичне втілення “наказів про чітке визначення камі та будд” призвело до 
руйнування святилищ сінто при буддійських храмах і буддійських пагод у святили-
щах, знищення статуй тощо. У квітні почалися антибуддійські виступи під гаслом 
хайбуцу кісяку 廃仏毀釈 (“знищити Будду, зруйнувати Шак’ямуні”), що супрово-
джувалися актами вандалізму. Виступи почалися з села Сакамото біля Кіото, поши-
рилися на Кіото та Нару. Було зруйновано кілька стародавніх храмів [Комаровский 
2002, 269; Hardacre 1991, 28]. Слід, однак, зазначити, що подібні ексцеси або мали 
стихійний характер, або були результатом самоуправства на місцях: уряд у спеціаль-
них директивах застерігав, що розділення не має носити антибуддійського характе-
ру [Hardacre 1991, 81]. Так, восени 1870 р. у князівстві Тояма (нині однойменна 
префектура) було проведено суворі антибуддистські заходи: кожній школі буддизму 
дозволялося залишити тільки один монастир, всі інші мали бути ліквідовані, а чен-
ці – переселені до “головного” монастиря або позбавлені сану. “Експеримент” ви-
кликав бурхливі протести й був припинений за урядовим наказом у червні 1871 р. 
[Breen 2000, 242, 250–251]. Інша річ, що саме по собі відокремлення також завдава-
ло шкоди, і не лише буддійським храмам, а й святилищам сінто. Зокрема, були 
зруйновані багатовікові локальні традиції синкретичного характеру (приклад святи-
лища Міва див.: [Hardacre 1991, 81–82]). 

Дж. Брін на основі аналізу чернетки плану реформ Камеї та Фукуби показує, що 
вони зовсім не прагнули знищення буддизму, а лише хотіли відокремити його від 
сінто і чітко визначити (хандзен) їхні межі; проте реалізація ідей керівників Дзнґіка-
ну була значно відкоригована бюрократами з інших відомств, серед яких були ради-
кальні антибуддисти й прибічники запровадження сінто як єдиної державної релігії, 
такі, як Ето: Сімпей 江藤新平 (1834–1874), Мацуката Масайосі 松方正義 (1835–
1924) та Івакура Томомі; інша група, у т. ч. такі впливові урядовці, як Оокубо Тосі-
міці 大久保利通(1830–1878) та Іноуе Каору 井上馨(1835–1915), прагнула зменшити 
кількість храмів і ченців з економічних міркувань. Прикладом такої прагматичної 
політики була конфіскація 1871 р. всіх земель, що належали як буддійським хра-
мам, так і святилищам сінто. Показово, що організатори “тоямського експерименту” 
не мали жодних симпатій до сінто – вони були, натомість, фанатичними прибічни-
ками модернізації [Breen 2000, 232–242, 251]. 

Очищене від буддійських впливів сінто потребувало змін у дусі сайсей іцці. З 
1869-го по 1871 р. було проведено низку важливих реформ: створено інститут місіо-
нерів (сенкьо:сі 宣教師); переведено ритуали, присвячені духам імператорів минуло-
го, під контроль Дзінґікану; відновлено стародавню систему рангів святилищ; запро-
ваджено приписку населення до них (замість скасованої приписки до буддійських 
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храмів); реформовано ритуал; переведено всі святилища в державну власність, що 
означало затвердження священиків органами влади тощо. Більшість із цих явищ 
були цілком новими. Деякі з них виявилися нежиттєздатними, як-от приписка до 
святилищ, що була чинною лише 2 роки. Проте в цілому вони сформували нове об-
личчя Шляху богів.

VII
Дзінґікан, однак, проіснував недовго: вже 22 вересня 1871 р. (8-го дня 8-го міся-

ця 4-го року Мейдзі) його було перетворено на Дзінґісьо: 神祇省 (Міністерство у 
справах Небесних і Земних Божеств) у складі Дайдзьо:кану. Пройшло близько пів-
року, і 21 квітня 1872 р. (14-го дня 3-го місяця 5-го року Мейдзі)36 замість Дзінґісьо: 
було створено Міністерство у справах вчень – Кьо:бусьо: 教部省, яке віднині опіку-
валося не лише сінто, а й буддизмом. Дослідники називають різні причини такої 
раптової зміни: недоліки законодавства, що не давало змоги централізувати управ-
ління сінтоським духовенством; конфлікти між різними фракціями всередині Дзінґі-
кану; необхідність тіснішої взаємодії між ним і Дайдзьо:каном у галузі місіонерської 
роботи [Hardacre 1991, 30–31; Сінто: дзітен 1999, 143–144]. Не слід, проте, забувати, 
що водночас було реформовано й саму Велику державну раду. Як би то не було, 
спроба відновлення системи ріцурьо: виявилася недостатньо ефективною.

Згадана вище реформа була, однак, частиною масштабного процесу, що дістав 
назву “Рух поширення Великого вчення” – 大教宣布運動 Тайкьо: семпу ундо:. По-
чаток руху був покладений Імператорським рескриптом про поширення Великого 
вчення 大教宣布の詔 Тайкьо: семпу-но мікотонорі від 3-го дня 1-го місяця 3-го р. 
Мейдзі (3 лютого 1870 р.). У цьому документі проголошено необхідність поширюва-
ти “великий шлях слідування божествам-камі” (惟神之大道 каннаґара-но дайдо:)37. 
Місіонери не повинні були у своїх проповідях нападати на буддизм або конфу-
ціанство [Shinto... 2003, 164]. Сам по собі вираз “Велике вчення” був не новий. 
Який зміст вкладено в поняття “Великого вчення”, було роз’яснено через два роки: 
28-го дня 4-го місяця 5-го року Мейдзі (3 червня 1872 р.) новостворене Міністерство 
у справах вчень оприлюднило “Правила вчення у трьох статтях” 教則三条 кьо:соку 
сандзьо:38, а саме: (1) “узяти за основу пошану до богів і любов до Батьківщини”39; 
(2) “прояснювати Принципи Неба і Шлях Людини”40; (3) “спонукати шанувати імпе-
ратора і виконувати його накази”41 [Сакамото 1968]. Як зрозуміло з виразу “пошана 
до богів”, перше правило стосується сінто; друге ж має виразно конфуціанський 
характер; третє можна розглядати і як сінтоське, і як конфуціанське, і просто як 
світське. Для реалізації зазначеної програми було створено інститут проповідників-
кьо:до:сьоку 教導職 (на заміну сенкьо:сі). Щоби забезпечити їхню підготовку та 
централізоване керівництво ними, у березні 1873 р. було створено Тайкьо:ін 大教院 
(Академію Великого вчення). Ініціаторами виступили представники сінто і всіх 
основних буддійських шкіл. Місцем розташування Тайкьо:іну став буддійський 
храм у Токіо [Shinto... 2003, 164–165]. Було також створено цілу мережу підпоряд-
кованих йому осередків по всій країні. Для нашого дослідження важливою є також 
роль, яку Рух поширення Великого вчення відіграв в історії вчень нового типу – 
Тенрікьо:, Куродзумікьо:, Конко:кьо:. Завдяки активній участі в ньому ці вчення, що 
до того були доволі аморфними, змогли інституалізуватися (докладніше про Рух по-
ширення Великого вчення див.: [Hardacre 1991, 42–59]).

Саме в цей час відбулася уніфікація літургійного календаря сінто. 14 жовтня 
1873 р. було запроваджено нові свята, у т. ч. Ґенсісай42, Кіґенсецу43, Каннамесай44, 
Ніінамесай45, День народження імператора тощо. Згодом до них додали поминання 
духів попередніх імператорів на весняне та осіннє рівнодення [Комаровский 2002, 
285]46. Деякі з цих свят мали давнє походження (наприклад, Канамесай та Ніінаме-
сай), деякі були цілковитими нововведеннями (як-от День народження імператора). 
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Як зазначає Г. Гардакр, нові свята входили до звичаю поступово і загальноприйня-
тими стали лише на початку ХХ ст. [Hardacre 1991, 102]. Варто звернути увагу на те, 
що цього ж року відбулася важлива календарна реформа – перехід на григоріанський 
календар: 3-й день 12-го місяця 5-го р. Мейдзі став 1 січня. Таким чином, реформи 
календаря 1873 р. поєднували вестернізацію з відродженням стародавніх традицій 
та новаціями, що мали, знов-таки, опору на традиції. Ще одна особливість цих ре-
форм полягала в тому, що ритуали імператорського двору ставали загальнонаціо-
нальними [Комаровский 2002, 285; Hardacre 1991, 102]; така синхронізація ритмів 
життя тенно: та його народу, безумовно, зміцнювала “країноєдність” (кокутай). 
Водночас запровадження григоріанського календаря призвело до перенесення тра-
диційних святкових дат; подекуди це призвело до подвоєння свят47. Щоби краще 
зрозуміти значення цих реформ для японської духовної культури, варто згадати, що 
літургійний календар – це система самоорганізації колективної свідомості певної 
культурної традиції і збереження колективної пам’яті народу, а отже, “зміна кален-
даря є переорієнтуванням свідомості, випадінням з літургійного часу, переключен-
ням культурного коду” [Зелинский 1993, 258–260].

Створення Кьо:бусьо: та рух поширення Великого вчення були спробою інституа-
лізації того синтезу вчень, що складав основу традиційної духовної культури Японії. 
Проте це також виявилося неможливим: процес руйнування зайшов уже надто далеко.

VIII
Переломним можна вважати 1874 рік. Тоді до органів влади надійшло дві пети-

ції, які свідчили про появу нової парадигми мислення. Автор однієї – Танака Йорі-
цуне 田中頼庸 (1836–1897), первосвященик храмів Ісе, – пропонував визнати сінто 
державною релігією, посилаючись при цьому на приклад православ’я в Росії. Авто-
ром другої був буддійський чернець Ооуці Сейран 大内青巒 (1845–1918); він ствер-
джував, що сінто є не релігією, а системою державних ритуалів і слід офіційно 
визнати його таким [Nitta 2000, 254–257]. Ключовим моментом є те, що в цих пети-
ціях з’являється нове поняття – “релігія”. 

Як ми вже зазначали в І частині нашої статті, цього поняття у традиційній япон-
ській культурі, як, втім, і в інших культурах Східної Азії, не існувало. Воно вперше 
з’явилося в Японії в процесі дипломатичних перемовин із представниками захід-
них країн, початок якому поклав рейд “Чорної ескадри” комодора Перрі в 1853 р. 
[Josephson 2012, 72–73]. Слово на позначення нового поняття – 宗教 сю:кьо: – було 
знайдене в буддійському лексиконі, де воно означало доктрину окремої буддійської 
школи (宗сю:). Спочатку це слово фактично стосувалося тільки християнства, 
оскільки в дипломатичних документах йшлося про вимогу вільно сповідувати, або й 
проповідувати, християнство [Hardacre 1991, 63, 177]. Як слушно зазначає Дж. Джо-
зефсон, «з точки зору міжнародних відносин і дипломатії “релігія” і заклик до “ре-
лігійної” свободи в незахідних суспільствах були прикриттям християнської мі-
сіонерської активності» [Josephson 2012, 4]. Введення до широкого вжитку слова 
сю:кьо: на позначення релігії в родовому значенні було насамперед заслугою буд-
дійського ченця Сімадзі Мокурая 島地黙雷 (1838–1911), який у 1872–1873 рр. 
здійснив подорож до Європи, де ознайомився з тогочасними поглядами щодо цього 
питання [Josephson 2012, 210–220; Krämer 2013]. Друг Сімадзі – Ооуці Сейран у пе-
тиції, написаній під його впливом, так визначав релігію: “Те, що ми знаємо сьогод-
ні як релігії, буддизм, християнство тощо, усі є універсальними. Ці релігії говорять 
про таємниці потойбіччя в термінах двох світів або трьох світів; вони пояснюють 
закони причини й наслідку, відомі як карма; вони пропонують віру в істину поза 
сферою досвіду та знання; вони ведуть вірянина поступово до добра й геть від зла. 
Ці релігії існують для того, щоби давати вказівки, що є правильним у цьому житті, 
і заспокоювати душі в наступному” [цит. за: Nitta 2000, 254–255]. У середині 1870-х 
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таке розуміння релігії (сю:кьо:) увійшло до офіційного дискурсу і витіснило старе 
поняття вчення-кьо:; поле традиційної культури виявилося розділеним: буддизм 
опинився в “релігійній”, а конфуціанство – у “світській” сфері. Сінто ж було розру-
бане навпіл: “релігійні” елементи в ньому було відокремлено від “нерелігійних”. 
До перших було віднесено різного роду теорії щодо природи божеств і світобудови 
(зокрема, розроблені мислителями кокуґаку), а також приватні обряди, насамперед 
поховальні. До других – державні обряди. Нітта Хітосі докладно показує, як у про-
цесі дискусій стверджувався цей поділ; він аргументовано доводить, що ідея “сінто 
як нерелігії” належала не сінтоському духовенству, а його опонентам – буддистам 
на чолі з Сімадзі та Ооуці [Nitta 2000]. 

У такому контексті проект Великого вчення став неможливим. У травні 1875 р. 
Тайкьо:ін було розпущено після виходу з нього кількох буддистських організацій, а 
через два роки припинило існування й Міністерство у справах вчень (Кьо:бусьо:); 
замість нього було створено Бюро святилищ і храмів (Сядзікьоку 社寺局) у складі 
Внутрішнього міністерства (Наймусьо: 内務省).

Після невдачі двох перших проектів – реставрації Дзінґікану та Великого вчен-
ня – було запущено третій проект, вестернізаційний. Він будувався на дихотомії 
“релігійного” та “світського”, на ідеях розділення політики і релігії (сейкьо: бунрі) 
та свободи віросповідання. Ще 1873 р. під тиском західних держав було скасовано 
понад двохвікову заборону християнства. Розпускаючи Тайкьо:ін, Дайдзьо:кан до-
зволив адептам усіх вчень проповідувати вільно за умов, що вони дотримуються 
“Правил вчення у трьох статтях”. У листопаді 1875 р. було проголошено Деклара-
цію свободи віросповідань (信教の自由保障の口達 Сінкьо:-но дзію: хосьо:-но ку-
дацу) [Nitta 2000, 258]. Зауважмо, що в її назві замість терміна сю:кьо: стоїть 
інший – 信教 сінкьо:. Термін сінкьо: містить ієрогліф 信 сін (кит. сінь), який означає 
“віра, довіра”, а також “вірність”. Між іншим, він відповідає одній із п’яти головних 
конфуціанських чеснот [Юркевич 1994, 278–279]. Отже, сінкьо: дослівно означає 
“довіру до (певного) вчення-кьо:” або й вірність йому. Важко заперечити, що таку 
свободу – звісно, в межах закону – японці мали й у добу Токуґава, лише вона не 
була закріплена юридично. 

ІХ
Останнє двадцятиріччя ХІХ ст. Г. Гардакр називає “кризою середини доби Мей-

дзі” в історії сінто, характеризуючи його як період занепаду державної підтримки 
сінто [Hardacre 1991, 22, 33]. Водночас це був період докорінної перебудови всього 
державного апарату на західний штиб. 12 жовтня 1881 р. імператорський указ про 
створення парламенту (який було обіцяно запровадити 23-го року Мейдзі, тобто 
1890 р., що й було виконано); 1885 р. було розпущено останній уламок реставрова-
ної системи ріцурьо: – Дайдзьо:кан і запроваджено кабінетну систему. А 11 лютого 
1889 р. була прийнята Конституція Мейдзі (процес роботи над її проектом розпо-
чався ще 1872 р.), 28 стаття якої проголошувала: “Японські піддані мають свободу 
віровизнань (сінкьо:) у межах, що не порушують громадського спокою та порядку і 
не суперечать обов’язкам підданих” (日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ
義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス Ніппон сіммін ва анней ціцудзьо-о са-
матаґедзу ойобі сіммінтару-но гіму-ні сомукадзару каґірі-ні ойте сінкьо:-но дзію:-о 
ю:су) [Дай Ніппон Тейкоку Кемпо]. Іто: Хіробумі 伊藤博文 (1841–1909) у своєму 
коментарі зазначив, що “хоча свобода віровизнання є повною і не підлягає жодним 
обмеженням доти, доки прояви цієї свободи перебувають у межах розуму; проте 
стосовно зовнішніх проявів, як-от форми поклоніння і спосіб проповіді, мусять іс-
нувати деякі правові обмеження або правила” [цит. за: Hardacre 1991, 120].

Російські дослідники (А. Є. Жуков, С. Б. Маркар’ян та інші) розглядають Консти-
туцію Мейдзі як важливий етап у формуванні так званого “державного сінто” (про 



Трансформації духовної культури Японії в ХІХ ст. (на прикладі сінто)...

The World of the Orient, 2014, № 4                                                                                          37

цей термін див. нижче). Вони вважають, що насправді обмеження свободи віро-
визнання були істотними, «оскільки конституція законодавчо закріпила “боже-
ственність” походження імператора» [История Японии 1998, ІІ, 37–38]. Г. Є. Кома-
ровський також твердить, що, хоча в конституції не згадано про сінто, саме вона є 
“першим офіційним документом, що оформив догмати державного сінто”, оскільки 
вона обґрунтовувала “релігійний престиж імператора” і “тотожність японської дер-
жавної системи імператорській династії”. При цьому він посилається (не називаю-
чи їх) на статті 148 і 349, а також на коментарі до них Іто: Хіробумі [Комаровский 
2000, 277–278]. Значно стриманіше оцінює роль Конституції Мейдзі у формуванні 
“державного сінто” Г. Гардакр. Вона докладно розглядає, як була створена стаття 
28, як тлумачили свободу віросповідань автори різних проектів конституції, як фор-
мувалася концепція, викладена у остаточній версії Конституції [Hardacre 1991, 115–
121]. Консультантами японських законотворців виступали європейські юристи: 
професор Берлінського університету Рудольф фон Ґнайст (1816–1895), професор 
Віденського університету Лоренц фон Штайн (1815–1890) та німецький політолог 
Герман Реслер (1834–1894); автори заключного проекту, Іто: Хіробумі та Іноуе Ко-
васі 井上毅 (1834–1895), вивчали право в Європі; взірцями статті про релігійну сво-
боду правили конституції Пруссії, Австрії та Данії. Таким чином, цей закон цілком 
відповідав тогочасним західним стандартам. Цікаво, що фон Ґнайст пропонував 
проголосити буддизм державною релігією та обмежити свободу іноземних релігій, 
а католицизм навіть заборонити. Наставник імператора конфуціанець Мотода Ейфу 
(Наґадзане) 元田永孚 (1818–1891) пропонував зробити державною релігією конфу-
ціанство. Проте ці пропозиції не знайшли підтримки. Вартий уваги також той факт, 
що відомий ліберал-західник Нісі Амане 西周 (1829–1897) у своєму проекті пропо-
нував спеціально відокремити сінто від релігії: “Поклоніння в місцевих святили-
щах сінто є символічним виразом визнання громадських обов’язків і людських чес-
нот і не повинно розумітися як предмет релігійної віри” [цит. за: Hardacre 1991, 
116]. Як зазначає дослідниця, в основу статті 28 було покладене розрізнення між 
приватним і публічним сповіданням віри, що відповідало протестантському розу-
мінню релігії як переважно внутрішньої справи індивіда, його особистих стосунків 
із Богом, проте суперечило японській релігійній практиці [Hardacre 1991, 121]. 

Приблизно за місяць до того, як нова конституція набула чинності, було видано 
ще один важливий документ, який за значенням нерідко ставлять поруч із нею. Це 
був Імператорський рескрипт про виховання від 30 жовтня 1890 р. (教育ニ関スル
勅語 Кьо:іку-ні кансуру цьокуґо). Він містив наказ усім підданим дотримуватись 
конфуціанських моральних норм (наприклад, шанувати батьків, бути в дружніх сто-
сунках із братами і сестрами), а також вдосконалювати себе, поважати Конституцію 
тощо. Як бачимо, за змістом рескрипт істотно відрізнявся від правових актів у за-
хідному розумінні: він має радше морально-етичний характер. Незвичним для юри-
дичного документа був і статус рескрипту. Усі школярі, починаючи з другого класу, 
повинні були знати його текст напам’ять. У святкові дні – на День заснування дер-
жави (Кіґенсецу, 11 лютого), День народження імператора та Новий рік – у всіх 
школах проводили ритуал, під час якого директор перед учнями урочисто зачитував 
текст рескрипту. Менш урочисті читання проводилися на щомісячних зборах. Ко-
пію рескрипту, надану монархом, зберігали в кожній школі як святиню, перед ними 
ставили підношення, як на вівтарі божествам-камі. Учні й викладачі повинні були 
церемоніально кланятися копії рескрипту. Особи, які виявили неповагу до рескрип-
ту, ставали об’єктом адміністративних покарань і переслідувань. Найбільшого роз-
голосу набув випадок із філософом-християнином Уцімурою Кандзо: 内村鑑三 
(1861–1930), у той час – шкільним учителем, який відмовився кланятися рескрипту, 
оскільки вважав цей ритуал за ідолопоклонство. Він був звільнений за наказом 
міністра освіти і підданий різкій критиці у пресі [Комаровский 2002, 280–281; 
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Hardacre 1991, 108–109, 122–124]. Дослідники зазвичай акцентують увагу на полі-
тичній ролі рескрипту, докладно розглядають його роль у становленні так званого 
“державного сінто” [Комаровский 2002, 279–281; Hardacre 1991, 121–124]. Водночас 
поза увагою залишається зв’язок рескрипту з традицією. Ми докладно розглядаємо 
це питання в іншій статті50, тому тут наведемо лише висновок: Імператорський ре-
скрипт про виховання дотримується конфуціанської традиції, конкретними фор-
мами якої стали священні едикти китайських імператорів, хоча й містить істотні 
новації, які дозволяють говорити про діалектичне поєднання в ньому традиційних і 
новаторських рис. Тому відносити його до сінто можна лише дуже умовно. 

Нарешті, вже 1900 р., стався знаменний акт: замість розформованого Бюро свя-
тилищ і храмів було створено дві установи – Бюро святилищ (Дзіндзякьоку 神社局) 
та Бюро релігій (Сю:кьо:кьоку 宗教局), пізніше переведене у підпорядкування Мі-
ністерства освіти (Монбусьо: 文部省). Таким чином, наприкінці ХІХ ст. було оста-
точно сформовано нову структуру того, що ми в І частині цієї статті умовно на-
звали “японською духовною культурою”. Вона складалася з системи державних 
ритуалів, за якою й була закріплена назва “сінто” у вузькому сенсі слова, та сфери 
релігії-сю:кьо:, до якої належали, разом із буддизмом і нещодавно легалізованим 
християнством, і частини колишнього сінто, що не вміщалися в рамках першої. 
Конфуціанство ж опинилося взагалі поза межами цієї структури – десь між етикою, 
філологією та філософією. 

Згадана вище система державних ритуалів (або, радше, сукупність культів) діс-
тала в науковій та популярній літературі назву “державне сінто” (кокка сінто: 国家
神道). Проте слід зазначити, що цей термін з’явився лише у ХХ ст., а до офіційного 
обігу був впроваджений лише у так званій “директиві сінто” (сінто: сірей 神道指
令)51, виданій штабом американських окупаційних військ 15 грудня 1945 р., яка 
окреслювала цим терміном явище, яке сама ж, власне, скасовувала. Поняття “дер-
жавне сінто” було нещодавно піддане ґрунтовній критиці Дж. Томасом, який вва-
жає конституційну систему доби Мейдзі світською і заперечує існування в той час 
державної релігії [Thomas 2914, 76]. Дж. Джозефсон також вважає недоречним за-
стосування терміна “державна релігія” до сінто доби Мейдзі [Josephson 2012, 133]. 
Проте обговорення цієї теми в повному обсязі виходить далеко за рамки нашої 
теми – адже явище, про яке йдеться, в ХІХ ст. ще переживало процес становлення. 

Усе, що не увійшло до складу сінто як державного ритуалу, потрапило до катего-
рії 教派神道 кьо:ха сінто:. Цей термін зазвичай перекладають як “сектантське сін-
то”, хоча, на наш погляд, термін “секта” тут не зовсім доречний; ми вважаємо 
коректнішим переклад “сінто конфесій”, запропонований А. А. Накорчевським 
[Боги, святилища... 2010, 228]. Оскільки загальновизнаної світоглядної доктрини в 
сінто ніколи не існувало, то створити єдине “релігійне сінто” на противагу “нерелі-
гійному” було неможливо. Навіть серед духовенства найбільш давніх і шанованих 
святилищ у цьому плані єдності не було, що показала, зокрема, дискусія між фрак-
ціями Ісе та Ідзумо з приводу пантеону головних камі у 1880–1881 р. [див.: Harda-
cre 1991, 48–51]. Більше того, в цій категорії опинилися різні за походженням 
групи – представники старих кланових традицій; адепти традиційних локальних 
культів (у тому числі колишні послідовники сюґендо:); пропагандисти ідей кокуґаку; 
врешті, послідовники нових учень (Тенрікьо:, Куродзумікьо:, Конко:кьо:). Наприклад, 
вчення Сінто: тайсякьо: 神道大社教 (“Вчення Великого святилища сінто”)52 ви-
никло на основі традиції Ідзумо, однієї з найдавніших локальних традицій сінто; 
Дзінґу:кьо: 神宮教 (“Вчення святилища-дзінґу:53”) об’єднало шанувальників іншого 
найдавнішого святилища – Ісе; адепти культу гори Фудзі об’єдналися в групи 
Дзікко:кьо: 実行教 (“Вчення повсякденної практики”) та Фусо:кьо: 扶桑教 (“Вчення 
Священної Шовковиці”) тощо. На формування деяких із них вплинули ідеї школи 
Хірати. Наприклад, реформатор культу гори Фудзі й засновник Вчення священної 
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шовковиці (Фусо:кьо:) Сісіно Накаба 宍野半 (1844–1884) був учнем Хірати Канета-
не [Сінто: дзітен 1999, 514]. Після ліквідації Тайкьо:іну всі ці релігійні групи були 
об’єднані в Бюро у справах сінто (神道事務局 Сінто: дзімукьоку), але 1876 р. з нього 
вийшли дві групи, 1882 р. – ще сім, а 1886 р. Сінто: дзімукьоку перетворено на Сін-
то: хонкьоку 神道本局 (“Головне управління сінто”), яке стало також самостійною 
конфесією. Усього наприкінці ХІХ ст. утворилося 14 самостійних конфесій сінто54.

Х
1892 р. в містечку Аябе у префектурі Кіото сталася подія, дуже подібна до зга-

даних на початку нашої статті: після тяжкої хвороби помер бідняк-тесля Деґуці Ма-
саґоро: 出口政五郎, залишивши вісім дітей і дружину Нао. Певне, від тяжкого удару 
долі жінка впала у стан одержимості, і її вустами почало промовляти божество-
камі. Деґуці Нао 出口なお, так само, як і Кіно чи Накаяма Мікі, була неосвічена. 
Божество, що нею оволоділо, наказало їй узяти до рук пензля й почало писати її ру-
кою малозрозумілі тексти. 

Невідомо, яке продовження мала б ця подія, якби не зустріч із юнаком на ім’я 
Уеда Кісабуро: 上田喜三郎. Виходець із незаможної селянської родини, він з ди-
тинства виявляв незвичайні здібності. Бабуся відкрила йому таємницю “душі сло-
ва” (котодама 言魂); в юності він вичав кокуґаку під керівництвом Окади Корехіри 
岡田惟平 (1822–1909). У 27-річному віці таємничий незнайомець увів його до пе-
чери на священній горі Такакума неподалік від його рідного села і наказав практи-
кувати сувору аскезу. За тиждень такої практики Кісабуро: пережив глибокий 
містичний досвід. По поверненню він пішов на навчання до Наґасави Кацутате 長
沢雄楯 (1858–1940), учня Хонди Цікаацу55. Так Кісабуро: знайшов вчителя, який 
відкрив йому таємниці “духознавства” – рейґаку, навчив технік цінкон та кісін.

Одного разу Кісабуро: отримав вказівку від богів: “Йди на північний захід!” 
Шлях привів його до Аябе, де він познайомився з Деґуці Нао. Це сталося 1898 р. 
Наступного року вони разом заснували “Товариство Золотого світла” (金明会 Кін-
мейкай), а ще через рік Кісабуро: був усиновлений вдовицею, узяв шлюб з її п’ятою 
дочкою і дістав нове ім’я, під яким і увійшов до історії, – Деґуці Онісабуро: 出口王
仁三郎 [Косінто:-но хон 1997, 54–55; Сінто: дзітен 1999, 519–520]. Так народилося 
нове вчення – Оомото 大本 (“Велика Основа”). Це було принципово нове явище в 
духовному житті Японії. Від самого початку Оомото розвивалося саме як релігія, 
його лідери вивчали Біблію та Коран, вступали в контакти з подібними організація-
ми в інших країнах світу (і тому, між іншим, активно використовували й популяри-
зували есперанто). Втім, усе це вже було пізніше – у ХХ ст. 

Висновки
Період з 1-го року Кьо:ва до 33-го року Мейдзі, який ми називаємо ХІХ століт-

тям, був для Японії сповненим напруженої духовної творчості. У цій драмі ідей сін-
то відігравало, без перебільшення, центральну роль. Ми бачили, що ідеологічні 
програми майбутньої Мейдзі ісін визрівали саме в лоні сінто – або “чистого” (школа 
Хірати в кокуґаку), або в синтезі з конфуціанством (школа Міто). Проте школа Хіра-
ти не тільки запліднила поверховий, політичний шар духовної культури, а й дала 
могутній поштовх її “колективному підсвідомому” – сфері містичних вчень. Поява 
водночас із двома зазначеними вище потужними інтелектуальними течіями вчень 
нового типу – Ньорайкьо: і Куродзумікьо: – сама по собі є цікавим феноменом, який 
ще потребує пояснення; проте вона свідчить про потужні зрушення, що йшли пара-
лельно в найнижчих шарах духовної культури. 

У перспективі як кокуґаку, так і школи Міто Мейдзі ісін були спробою радикаль-
ного повернення до першопочатків, до “Золотого віку”, про що свідчили її гасла та 
й самі слова “Мейдзі” та “ісін”, взяті з класичних китайських текстів. 
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У процесі мейдзійських реформ у сфері духовної культури послідовно було здійс-
нено спроби реалізації трьох проектів – реставрації Дзінґікану, інституалізації тра-
диційного синтезу вчень (Тайкьо:ін) та вестернізації. В основі першого лежала про-
грама кокуґаку, і головним його результатом був розрив зв’язків між буддизмом та 
сінто і формування нової, самостійної структури сінто. Другий проект, консерва-
тивніший за своєю природою, дозволив, однак, інституалізуватися “новим вчен-
ням” на кшталт Куродзумікьо: і Тенрікьо:, а також створив численний проповід-
ницький апарат, якого сінто раніше не знало. У рамках цього проекту відбулася 
також календарна реформа – за А. Н. Зелінським, “переорієнтування свідомості” і 
“переключення культурного коду”. Лише третій проект був пов’язаний безпосеред-
ньо із впливами Заходу, проте запозичене внаслідок них поняття релігії відіграло 
визначальну роль в остаточному переструктуруванні духовної сфери. 

Внаслідок інтерференції різних проектів виникла унікальна структура, що поєд-
нувала модерні західні риси (поняття релігії, дихотомію релігійне / світське, прин-
ципи відокремлення релігії від держави та свободи віровизнання) з традиційною 
для Японії і, ширше, всієї Східної Азії ідеєю “єдності державного управляння та 
ритуалу” (сайсей іцці). Імператор зберігав роль первосвященика сінто, проте він 
уже не був незримим володарем, що здійснює недіяння, до того ж тепер він поєд-
нував духовну і світську владу і тому потребував явних структур для здійснення 
своїх повноважень. 

Замість органічного поєднання різних вчень-кьо: та шляхів-до: в єдине ціле за 
формулою “єдності трьох учень” (三教一致 санкьо: іцці) наприкінці ХІХ ст. ми бачи-
мо, з одного боку, сінто як систему державних ритуалів, з другого – механічну сукуп-
ність дискретних “релігій” та “конфесій”56, і серед них кілька “нових” версій сінто. 
Проте так усе виглядало тільки на поверхні. По-перше, нерелігійний статус сінто до-
зволяв на індивідуальному рівні зберігати традиційний “синкретизм” його з буддиз-
мом або з іншим вченням. По-друге, як видно з біографії Деґуці Онісабуро, на “ни-
зовому”, неофіційному рівні змін було мало: духовна атмосфера виникнення Оомото 
практично не відрізнялася від тієї, в якій виникли Куродзумікьо: та Тенрікьо:. 

1 Наприклад: [Рубель 1997, 216]; у російській літературі, відповідно, “просвещенное 
правление” [История Японии 1998, II, 20; Кузнецов, Навлицкая, Сырицын 1988, 159–160]; в 
англомовній – “enlightened rule” [Sources... 1968, 136].

2 Пор. переклад Дж. Леґґа: “The sages turn their faces to the south when they give audience 
to all under the sky, administering government towards the region of brightness”. Також пере-
клад А. Лук’янова: “Совершенномудрый человек становится лицом на юг и слушает Под-
небесную, обращается к свету и управляет” [И цзин 2005, 229].

3 Пор. англ. переклад Р. Еймса та Г. Роузмонта: “He simply assumed the air of deference 
and faced due south” [Ames, Rosemont 1999, 185]; основні рос. переклади див.: [Беседы и 
суждения Конфуция 2001, 554]. 

4 Пор. рос. переклад Ю. Л. Кроля: “Небо установило три светила, чтобы освещать и 
предостерегать [людей]; Сын Неба поставил [на должности] министров, чтобы сделать 
ясным устроение [людей]” [Хуань 2001, 51].

5 Цікаві, хоча й доволі дискусійні міркування щодо значення терміна ісін див.: [Молодя-
ков 1999, 67–68].

6 Пор. англ. переклад Дж. Леґґа: “Although Zhou was an old country, The [favouring] ap-
pointment lighted on it recently” [Book of Poetry]; рос. переклад А. Штукіна: “Чжоу издревле 
в своей управляли стране, Новый престол им небесною волею дан” [Шицзин 1987, 218].

7 Ієрогліфи 惟і 維 у цьому випадку є варіантами написання давньокитайської дієслівної 
зв’язки вей “ставати”. 

8 У “Ніхон сьокі” дні позначені знаками 60-частинного циклу (про нього див.: [Цы-
бульский 1987]). Мідзуное-ума (“вода старша та кінь”) – 19-й день циклу, але тут відповідає 
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20-му дню місячного місяця, оскільки перший день місяця збігся з останнім днем 60-ден-
ного циклу.

9 Принц Нака-но Оое 中大兄, пізніше імператор Тендзі 天智 (626–672, прав. 668–672) – 
видатний державний діяч стародавньої Японії, один із головних організаторів перевороту 
645 р. і лідерів реформ Тайка.

10 Текст у дужках – ймовірно, примітка укладачів хроніки. 
11 Пор. рос. переклад О. М. Мещерякова: “Во времена прежних государей Поднебесная 

управлялась едино; потом же она разделилась и дела пришли в расстройство. Нынешний 
господин-государь вскармливает народ и приводит в соответствие Небо и человека, обнов-
ляет управление” [Нихон сёки 1997, 154].

12 Варіанти: 神儒合一 сіндзю ґоіцу, 神儒一致 сіндзю іцці “єдність сінто і конфуціанства”. 
13 Саме таку політичну ідеологію доречно називати “сінтоїзмом”.
14 Тамамацу Місао був активним учасником руху за реставрацію монархії. 1870 р. він 

був призначений наставником імператора, проте, незгодний з політикою уряду в галузі 
освіти, пішов у відставку наступного року.

15 Докладніше див.: [История Японии 1998, ІІ, 30–32].
16 У сполученні 神祇 перший ієрогліф стосується небесних божеств, а другий – божеств 

землі, хоча в інших контекстах 神 сін / камі може означати будь-яке божество – і небесне, і 
земне.

17 Згідно з тлумачним словником “Дайдзірін”, читання Дайдзьо:кан і Дадзьо:кан є однако-
во нормативними, проте перевагу віддано першому варіанту [Мацумура 1989, 1443, 1476]. 
Назва 弾正台, згідно з цим словником, має читання Дандзьо:дай [Мацумура 1989, 1520]; про-
те в російській японознавчій літературі використовують читання Дандзьо:тай (Дандзётай).

18 Палата цензорів виконувала функції контролю, тому їй не відповідає окрема сфера 
світобудови.

19 Переклади назв органів управління наводимо за: [Мещеряков, Грачев 2003, 480], транс-
літерацію назви 玄蕃寮 – згідно з: [Мацумура 1989, 795]. Ґембарьо:, крім буддизму, опіку-
вався закордонними справами. 

20 Інші відділи: внутрішніх справ, закордонних справ, армії та флоту, казначейський, кар-
них справ і відомство системи. Як бачимо, сінто тут виділено в окрему галузь, одну з най-
важливіших у державі.

21 У традиційних східноазійських календарях високосний рік має додатковий місяць, но-
мер якого дублює номер попереднього регулярного місяця. Докладніше див.: [Цыбульский 
1987, 19, 26–30]. Повторний 4-й місяць 1-го року Мейдзі (4-го року Кейо:) тривав з 22 трав-
ня по 20 червня 1868 р. за григоріанським календарем. 

22 Тобто 15 серпня 1869 р. У статті Г. Є. Комаровського помилково вказано, що зазначена 
подія відбулася в липні 1869 р., тобто не зроблено поправки на розбіжність у календарях 
[Комаровский 2002, 264].

23 Тобто 5 квітня 1868 р. У Г. Є. Комаровського – 13 березня, тобто знову немає поправки 
на відмінність календарів [Комаровский 2002, 263]. У Дж. Бріна вказано 6 квітня [Breen 
2000, 232]. Можливо, йдеться про інший документ – “Про церемонію імператорської прися-
ги божествам неба і землі” 天神地祗に御誓祭の事 Тендзін ціґі-ні ґо-сейсай-но кото, – справ-
ді датований 14-м днем того ж місяця; проте в ньому немає згадок ані про єдність управлін-
ня державою і ритуалу, ані про Дзінґікан.

24 Про це свідчить, наприклад, такий запис у щоденнику лейтенанта Є. Є. Левенштерна, 
учасника експедиції І. Ф. Крузенштерна, що побував у Японії в 1804–1805 рр.: “8 днів тому 
Кубо-Сама (імператор) відправив посольство до Дайрі (духовного глави), щоби з ним по-
радитися щодо російського посольства...” [Левенштерн 2003, 237]. Насправді кубо:-сама 
公方様 – титул сьо:ґуна, а дайрі 内裏 (“імператорський палац”) – метонімічне позначення 
імператора. Автор висловлює свою вдячність Ф. І. Крузенштерну за згадану книгу. 

25 Щодо “незримості” імператора див.: [Мещеряков 2004, 95–98]. Щодо структури свя-
тилища сінто див.: [Накорчевский 2003, 207–228].

26 Таку ж реформу здійснив китайський імператор Чжу Юаньчжан ще в XIV ст. [Крюков, 
Малявин, Софронов 1987, 23].

27 Про школу Цувано див. І частину нашої статті.
28 5-й місяць 2-го р. Мейдзі відповідає періоду з 10 червня по 8 липня 1869 р.
29 У Г. Є. Комаровського – помилка: 28 березня 1868 р. [Комаровский 2002, 269]. 
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30 Ґонґен 権現 – будда чи то бодгісаттва, який із милосердя явився в образі божества-камі 
для спасіння небуддистів. 

31 Звичай, що склався у VIII ст. 
32 Сандзю: бандзін 三十番神 – тридцять наймогутніших божеств сінто включно з Амате-

расу, Хаціманом та божествами головних святилищ, захисники Японії та Лотосової сутри; 
кожен з цих камі, як вважають, править одним із 30 днів місяця. Культ цей склався в IX–
XI ст. у буддійській школі Тендай. Докладніше див.: [Сінто: дзітен 1999, 80]. 

33 Дата за Міяке. Г. Гардакр датує цю заборону 1871 р., Дж. Брін – 1874 р.
34 Ямабусі山伏 – адепти сюґендо: 修験道. Детальніше про це вчення див. у нашій статті: 

[Капранов 2010]. 
35 Система обов’язкової приписки населення до місцевих буддійських храмів була запро-

ваджена в 1630–1671 рр. і мала кілька цілей: боротьбу з християнством, загальний кон-
троль, ведення регулярних переписів населення [История Японии 1998, І, 516–517, 550]. 

36 У Г. Є. Комаровського ці дати наведено без поправки на розбіжність у календарях: від-
повідно серпень 1871 р. і березень 1872 р. [Комаровский 2002, 270].

37 Оригінал див.: [Сакамото 1968]; англ. переклад: [Krämer 2013, 96]. У Г. Є. Комаров-
ського датування без поправки на розбіжність у календарях: січень 1870 р. [Комаровский 
2002, 267].

38 Інакше “Закон вчення у трьох статтях” 三条の教憲 сандзьо:-но кьо:кен:.
39 敬神愛国ノ旨ヲ体スヘキ事кейсін айкоку-но муне-о тай-субекі кото.
40 天理人道ヲ明ニスヘキ事тенрі дзіндо:-о акірака-ні субекі кото.
41 皇上ヲ奉戴シ朝旨ヲ遵守セシムヘキ事ко:дзьо:-о хо:тай-сі цьо:сі-о дзюнсю-сесіму-

бекі кото.
42 元始祭 (“Ритуал Першопочатку”) – один із новорічних ритуалів (3 січня).
43 紀元節 (“Свято початку ери”) – День заснування японської держави імператором 

Дзімму (11 лютого).
44 神嘗祭 – свято підношення перших плодів божествам Ісе (17 вересня).
45 新嘗祭 – Свято урожаю (23 листопада).
46 Повний список свят див.: [Hardacre 1991, 101].
47 Приклади див. у нашій розвідці: [Капранов 2010а].
48 “Японська імперія перебуває під верховною владою вовіки безперервної династії ім-

ператорів” 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス Ніппон тейкоку ва бансей іккей-но 
тенно: коре-о то:ці-су.

49 “Імператор священний і недоторканний” 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス Тенно: ва 
сінсей-ні сіте окасубекарадзу.

50 Капранов С. В. Імператор як вихователь народу (японський Рескрипт про виховання 
1890 р. та Священні едикти китайських імператорів) // Китаєзнавчі дослідження. Т. 3. (У 
друці). У додатку – наш переклад рескрипту. 

51 Повна назва “Директива про скасування урядового фінансування, підтримки, збере-
ження, контролю і поширення державного сінто” (Abolition of Governmental Sponsorship, 
Support, Perpetuation, Control and Dissemination of State Shinto (Kokka Shinto, Jinja Shinto); 
япон. 国家神道、 神社神道ニ対スル政府ノ保証、支援、保全、監督並ニ弘布ノ廃止ニ関
スル件 Кокка сінто:, дзіндзя сінто:-ні тайсуру сейфу-но хосьо:, сіен, ходзен, кантоку 
нарабі-ні ко:фу-но хайсі-ні кансуру кен). Варто звернути увагу, що для англійського терміна 
State Shinto наведено одразу два японські відповідники – кокка сінто: та дзіндзя сінто: (до-
слівно “сінто святилищ”), а в японському перекладі назви відсутній узагальнюючий третій 
термін, тож незрозуміло, чи йдеться про два окремі явища, чи про дві синонімічні назви од-
ного й того самого.

52 Сучасна назва – Ідзумо ооясірокьо: 出雲大社教.
53 Дзінґу: 神宮 – сінтоське святилище найвищого ранґу.
54 Г. Гардакр доводить, що адепти нових вчень (Тенрікьо:, Куродзумікьо:, Конко:кьо:) по-

чатково не відносили себе до сінто й визнали себе за його течії (кьо:ха) лише внаслідок 
тиску з боку влади. Проте з її ж книги ми дізнаємося, що лідери цих вчень у часи Руху за 
поширення Великого вчення зазнали значного впливу сінто, зокрема навчалися в Тайкьо:іні, 
у послідовників Хірати чи Оокуні Такамаси тощо [Hardacre 1991, 51–58]. У будь-якому разі 
наприкінці ХІХ ст. ці вчення однозначно ототожнювалися з сінто. Докладніше про кьо:ха 
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сінто: див.: [Боги, святилища... 2010, 239–240; Сінто: дзітен 1999, 449–452]; див. також 
статті про окремі конфесії в цих словниках та в: [Сінсю:кьо: дзітен 1990]. 

55 Див. І частину статті.
56 Деякі вчення-кьо: і шляхи-до: або взагалі опиняються за межами цієї структури (кон-

фуціанство та оммьо:до:), або зникають чи йдуть у підпілля (сюґендо:), проте аналіз цих 
процесів виходить за межі нашого предмета. 
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ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА ІСТОРІОГРАФІЯ

История изучения огузских племен, известных в письменных источниках как 
торки или черные клобуки, которые обитали на правобережном Среднем Под-

непровье в предмонгольский период, насчитывает не одно столетие. Тем не менее 
эти огузы были зафиксированы в древнерусских летописях и по названиям их пле-
мен: печенеги, берендеи, ковуи, боуты и т. п. Это в определенной степени, как мы 
увидим, создавало большие трудности для исследователей в процессе их иденти-
фикации. Но трудности в изучении черных клобуков были связаны и с тем, к каким 
научным школам относились исследователи этой проблемы, что отразилось не 
только на методологических подходах представителей этих школ, но и на выводах, 
которые несли в себе идеологический подтекст. Таким образом, история изучения 
черных клобуков Правобережья Среднего Поднепровья представляет уже собой от-
дельную историографическую проблему. Необходимо отметить, что подобные исто-
риографические исследования заканчивались лишь анализом ситуации до 1991 г. В 
этой же статье предпринята попытка проследить тенденции от XVIII в. вплоть до 
наших дней. В результате мы сможем увидеть несколько неожиданную картину.
Следует отметить, что, прежде всего, российские и украинские ученые продела-

ли огромную работу по изучению огузов Правобережья Южной Руси. И это уже на-
чалось в российской историографии XVIII–XIX вв. Необходимо учитывать, что уже 
тогда российские ученые придерживались идей великодержавной школы о цивили-
заторской миссии славян в Евразии. В соответствии с этим средневековые кочевые 
народы степей рассматривались ими как источник торможения прогресса, и поэто-
му уже первые российские историки заявили о негативной роли тюрков и монголов 
в развитии государственности восточных славян. Однако когда дело доходило до 
черных клобуков, находившихся на службе у киевских князей в Поросье, то этот 
пример приходил в полное противоречие с идеями об исконной враждебности Сте-
пи и земледельческой Руси. Тем не менее фактор черных клобуков был настолько 
значителен, что дореволюционные российские историки не решались отделить их 
от истории Киевского княжества. 
Так, еще В. Н. Татищев в своей работе “Лексикон Российской исторической, гео-

графической, политической и гражданской” отметил: “Берендеи и Берендичи, на-
род был до прихода татарского в Малой России поселен на разных местах, а боль-
ше на реке Рси, и названы разно, яко казары, торки, торпеи, чорные клобуки, иногда 
поганые, зане булы не крещены, а по имени много махометане. Но во время при-
шествия татар имя оное погибло” [Татищев 1979, 188]. В своей “Истории Россий-
ской” В. Н. Татищев доказывал, что черные клобуки древнерусских летописей 
представляли одно из многочисленных тюркских племен [Татищев 1962, 271–272]. 
Немало внимания уделил огузам русский историк Н. М. Карамзин в своей “Исто-

рии государства Российского” (1842 г.). Он связывал обоснование торков и печене-
гов на Руси со временем Владимира Мономаха. Историк указывал на подчинен-
ность черных клобуков киевскому князю и охарактеризовал эти отношения как 
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вассальные. Весьма примечательно, что Н. М. Карамзин был первым, кто видел в 
черных клобуках предвестников украинского казачества [Карамзин 1989]. Вслед за 
ним, в 1856–1857 гг. появляется работа М. П. Погодина “Исследования, замечания и 
лекции о русской истории”. В пятом томе этого сочинения исследователь, проанали-
зировав все известные на то время сообщения о торках, берендеях, печенегах, коуях, 
турпеях, черных клобуках и т. п., пришел к следующему выводу: “Имя Черных Кло-
буков, верно, было для всех общее, потому что только это имя употребляется одно, и 
никогда в соединении с другим” [Погодин 1857, 194]. Поэтому историк справедливо 
считал, что “родство всех этих племен подтверждается, как ни скудны наши о том 
сведения, и одним образом жизни, действий, верований, языка, и пребыванием на 
одних и тех же местах” [Погодин 1857, 196]. М. П. Погодин считал, что торки и дру-
гие родственные им племена были “малочислены и слабы” и поэтому “не имея силы 
бороться с Половцами, напиравшими с востока, и с Русью на севере, они подчини-
лись ей, и обязались служить за землю, которую от нее получили в пользонаслаж-
дение, составляя ее военную стражу, военное поселение” [Погодин 1857, 199]. Зем-
ли торков, по мнению историка, находились на Правобережье Днепра в бассейне 
р. Рось, где “средоточием их поселений был город Торческ” [Погодин 1857, 200].
Вся совокупность сведений летописей о черных клобуках позволила М. П. Пого-

дину сделать следующий вывод: “Это военное поселение сделалось как бы частью 
Киевского Княжества, и принимало деятельное участие в делах его...” [Погодин 
1857, 204]. Кроме того, М. П. Погодин был одним из первых историков, кто увидел 
в черных клобуках прообраз казачества. По этому поводу он высказался следую-
щим образом: “Мы видели, Торки, Берендеи, Ковуи, Печенеги, Турпеи, вообще 
Черные Клобуки, составляли военное поселение Руси против Половцев, военную 
стражу. Точно тоже исполняли Казаки в позднейшее время со стороны Польши про-
тив Татар” [Погодин 1857, 205].
С середины XIX в. начались планомерные раскопки курганов средневековых 

кочевников на территории Украины. Поэтому возрос интерес ученых к проблеме 
кочевых народов. Выходят в свет уже целенаправленные, посвященные непосред-
ственно огузам, исследования. Среди них следует отметить исследования И. Сма-
чевского [Смачевский 1855], Н. Я. Аристова [Аристов 1877, 209–234], А. Бобринско-
го [Бобринский 1887], П. В. Голубовского [Голубовский 1884; 1884а; 1923].
Так, еще в 1855 г. И. Смачевский рассмотрел все летописные известия о черных 

клобуках, берендеях и торках и пришел к выводу, что название “черные клобуки” 
имеет собирательное значение для всех кочевников, обитавших в Поросье. По его 
мнению, они пришли из Азии и со временем, на протяжении XI в., из врагов Руси 
превратились в вассалов киевских князей [Смачевский 1855]. И. Смачевский отме-
чал также такие моменты, как участие черных клобуков в выборе князя наравне с 
обитателями Киевщины, значение помощи союзных кочевников, что обеспечивало 
перевес того или иного князя [Смачевский 1855, 99–100]. Он указывал, что черные 
клобуки признавали киевского князя своим властелином [Смачевский 1855, 105].
Особо следует отметить монографию П. Голубовского “Печенеги, торки и по-

ловцы до нашествия татар. История южнорусских степей ІХ–ХІІІ в.в.”, где автор 
убедительно доказывает “тождество наших торков и узов” [Голубовский 1884а, 45]. 
Историк отмечал, что торки вошли в состав объединения Черные Клобуки. Но пол-
ностью не отождествлял их. Наоборот, он считал: “Вся эта масса разных тюркских 
кочевых родов носила на Руси общее имя Черных Клобуков, т. е., Черных Шапок. 
Черные клобуки не были особенный какой-нибудь народ, отличный от торков и бе-
рендеев, а это название было общим для торков и берендеев, для ковуев и печенегов, 
и для всех других мелких племен, осевшихся на Руси” [Голубовский 1884а, 148].
П. Голубовский особо отметил роль этих племен в жизни Руси: “Черные клобуки, 

как летучее, легкое войско, с одинаковой степной тактикой, с одинаковой привычкой 
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и уменьем владеть тем оружием, какое было и у кочевников половцев, черные кло-
буки несомненно были полезны Руси” [Голубовский 1884а, 152]. По его словам, 
черные клобуки “всегда соединялись с князьями где-нибудь в своей области. Они 
небольшими отрядами участвовали в войнах на разных пунктах Руси, но, когда 
приходилось им двигаться в большом числе, причем оставались беззащитными их 
вежи, черные клобуки старались не выходить из своей области, или забирали с со-
бой и вежи, или запирали своих жен и детей по городам” [Голубовский 1884а, 146]. 
Постоянным местом обитания черных клобуков П. Голубовский считал Поросье, где 
“их вежи были главным образом на Белоцерковской степи или Перепетовом поле, в 
местности, огражденной реками Стугной и Росью” [Голубовский 1884а, 149].
Исследователь также отмечал переход черных клобуков к оседлости, ибо “пре-

бывание черных клобуков по городам в большем или меньшем количестве несом-
ненно”. По его мнению, “их князьям давались в управление города”. “В конце 
XII ст., – отмечает П. Голубовский, – мы знаем трех черноклобуцких князей, вла-
девших городами в Поросьи. Кунтувдей сначала сидел в Торческе, затем ему дан 
был город Дерновый на Роси. Неизвестно, какие города принадлежали Чюрнаю и 
Кульдеюрю: летопись их не называет. Это были, как видно, люди выдающиеся” 
[Голубовский 1884а, 146]. Как видим, П. Голубовский особо выделял черноклобуц-
кую знать, которая стремилась интегрироваться в среду киевской аристократии. 
В конце XIX в. генерал-лейтенантом Н. Е. Бранденбургом было вскрыто 117 ко-

чевнических погребений в бассейне реки Рось в Киевском и Каневском уездах и 
16 курганов на берегу Днепра. Результатом его работ явилась статья “Какому пле-
мени могут быть приписаны те из языческих могил Киевской губернии, в которых 
вместе с покойником погребены остовы убитых лошадей”. Н. Е. Бранденбург пред-
полагал, что раскопанные им курганы принадлежали огузам-печенегам, допуская, 
однако, что они могли быть и кыпчакскими (половецкими) [Бранденбург 1899]. В 
том же 1899 г. вышла статья А. А. Спицына “Курганы киевских торков и берендеев”, 
в которой он доказал, что эти захоронения (XI–XIII вв.) принадлежали огузскому 
союзу племен – Черным Клобукам [Спицын 1899].
В итоге стало очевидно, что не имеет под собой оснований общепризнанный те-

зис о так называемой “дикости” номадов, ибо они имели высокоразвитую самобыт-
ную культуру. А это полностью не соответствовало основным положениям велико-
державной российской исторической науки. 
В то время не менее дискуссионным оставался вопрос о локализации летопис-

ного Торческа. Так, на заседаниях Исторического общества Нестора Летописца в 
Киеве проходила дискуссия по поводу топографических ориентиров летописных 
городов, в частности города Торческа. Там П. Г. Лебединцев предложил свои со-
ображения о месте летописного Торческа. Обращаясь к публикации Ревякина в 
“Киевских Губернских Ведомостях” за 1863 год (№№ 33 и 34), который принимал 
за достоверное, что Торческ находился “на левом берегу р. Стугны, в 15 верстах от 
Триполья, там, где с. Безрадичи”, он отметил, что невозможно размещать город на 
р. Стугне [Лебединцев 1888, 46]. Сам он локализовал Торческ на р. Роси, на правом 
ее берегу. “В 110 верстах от Киева, – писал историк, – в Таращанском уезде Киевской 
губернии, за р. Росью, в 10 верстах от нее, при речке Торчи, что впадает в р. Рось, 
существует село Торчин, со своим древним городищем, и есть древний город Тор-
чин, которое получило свое название от р. Торчи” [Лебединцев 1888, 47]. В. Б. Ан-
тонович представил возражения на реферат П. Г. Лебединцева. При этом он не 
отрицал вполне справедливые мысли П. Г. Лебединцева: “Торческ, – писал он, – на-
звание города, которое происходит от названия народа торков, которые могли осно-
вать несколько городков с тем же названием. Но Торческ, известный половецкою 
осадою, нужно приурочить к другой местности. Догадка Ревякина не совсем необо-
снована, потому что в Безрадичах он нашел Торческую гору”. Торческ, по мнению 
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В. Б. Антоновича, следует искать на левом берегу р. Стугны. На это П. Г. Лебедин-
цев ответил, что реферат его об одном Торческе – киевском, а не полесском или во-
лынском, что Торческая гора, на которой когда-либо останавливались торки во 
время походов, могла быть и вне Торчина [Лебединцев 1888, 48]. 
Немало внимания огузам, в частности черным клобукам, уделил в своей работе 

“История Украины-Русы” известный украинский историк М. С. Грушевский. Он не 
принадлежал к российской исторической науке, а был основоположником украинс-
кой исторической школы, представители которой, в отличие от российских коллег, 
наоборот, видели в средневековых кочевниках позитивный фактор в развитии юж-
норусских земель. По мнению исследователя, в XI в. в киевском Поросье начало 
сосредотачиваться значительное количество тюркских родоплеменных групп, кото-
рые впоследствии получили название “Черные Клобуки”, т. е. “Черные Шапки”. 
Историк указывал на важную роль черных клобуков в жизни Киевского княжества 
[Грушевський 1992, 548–550]. По мнению М. С. Грушевского, особенно это значе-
ние возросло во время борьбы за Киев от половецкой опасности [Грушевський 
1992, 548–549]. Историк отмечал, что черноклобуцкая старшина подчинялась киев-
скому князю [Грушевський 1992, 550].
Необходимо отметить, что до М. С. Грушевского был слабо разработан такой во-

прос, как отношения черных клобуков с киевской общиной. По этому поводу 
М. С. Грушевский отметил: “В первой половине и в середине ХII в. черные клобуки 
держатся вместе с киевской громадой, поддерживают ее любимых князей. Во вто-
рой половине ХII в. они начинают льстить, сближаться с половцами вместо сбли-
жения с рускими” [Грушевський 1992, 550]. Необходимо отметить, что украинский 
историк первым поднял этот вопрос.
В историографии неоднократно обращалось внимание на значительное влияние 

черных клобуков на ход событий в Южной Руси. Некоторые исследователи связы-
вали это с их многочисленностью. Аналогичного мнения придерживался также и 
М. С. Грушевский [Грушевський 1992, 548–549]. Он отмечал выделение черным 
клобукам городов в держание и объяснял это влиянием “руского земского строя” 
[Грушевський 1992, 548–549].
Среди этих городов в летописях неоднократно фигурировал Торческ. Что касает-

ся происхождения Торческа, то М. С. Грушевский высказался о нем как о “руском 
городе”. Об использовании кочевниками древнерусских населенных пунктов в 
“Истории Украины-Русы” сказано мало. М. С. Грушевский утверждал, что черные 
клобуки использовали крепости и города, около которых обитали, только во время 
опасности, все остальное время они кочевали около них. Названия этих городов 
связаны, по его мнению, именно с тем, что черные клобуки обитали около них 
[Грушевський 1992, 549]. Необходимо отметить, что этот вопрос не был детально 
разработан историками. Он до сих пор остается дискуссионным.
По мнению М. С. Грушевского, небольшие колонии черных клобуков, которые 

оставались после татарского нашествия, не оказывали влияния на этнический тип 
русов [Грушевський 1992, 550–551]. М. С. Грушевский полагал, что гипотезу о 
полной ассимиляции черных клобуков древнерусским населением нельзя признать 
правдоподобной. Более вероятной он считал версию, согласно которой черные 
клобуки были унесены снова в степь татарским нашествием [Грушевський 1992, 
550–551]. 
В 20-х – начале 30-х гг. “рускими” кочевниками занимался историк-эмигрант 

Д. А. Расовский. Огузам он посвятил две статьи: “О роли Черных Клобуков в исто-
рии Древней Руси” [Расовский 1927] и “Печенеги, торки и берендеи на Руси и в 
Угрии” [Расовский 1933]. Его работы отличаются солидной научной базой, которая 
содержит, кроме анализа древнерусских летописных сведений, подробный разбор 
венгерских источников.
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Одной из основных работ по истории черных клобуков можно назвать большую 
статью Д. А. Расовского “О роли Черных Клобуков в истории Древней Руси” [Ра-
совский 1927, 93–109]. Упомянутая статья, по словам самого Д. А. Расовского, пред-
ставляет собой один из разделов более обширного исследования о черных клобуках 
[Расовский 1927, 93]. Судьба этого задуманного фундаментального исследования 
неизвестна. Можно догадываться только об отдельных его частях, которые были 
опубликованы как статьи в различных изданиях. Планам ученого помешала война 
и гибель Д. А. Расовского [Шушарин 1964, 15].
Готовя статью, Д. А. Расовский собрал значительный материал о черных кло-

буках. Им были тщательно изучены летописные сообщения по данной теме, за-
тронуто много важных вопросов. Именно поэтому работа Д. А. Расовского является 
наиболее показательной и фундаментальной в данном направлении.
В исследовании рассмотрен широкий спектр вопросов. Некоторые из них уже 

затрагивались в работах предшественников, но историк обратил внимание и на дру-
гие, не рассмотренные ранее аспекты темы. Можно выделить несколько основных 
направлений, которые привлекли внимание исследователя. Это отношения черных 
клобуков с половцами и роль союзных кочевников в борьбе с ними. Другим важ-
ным вопросом было значение черных клобуков во внутренней жизни древнерус-
ского государства. Д. А. Расовский справедливо отмечал, что в историографии того 
времени внутренняя роль черных клобуков почти не рассматривалась.
Историк высказывает несколько замечаний по вопросам хронологии. Это дает 

возможность понять, в какой последовательности он видел события. Но его замеча-
ния относительно хронологии событий имеют несколько противоречивый характер. 
Так, он отмечал, что черноклобуцкие поселения ведут свое начало с последних 
десятилетий ХI в. [Расовский 1927, 93], без конкретного указания, какого именно 
десятилетия. Ученый указывает на пассивную роль кочевников на Руси в то время 
[Расовский 1927, 94]. По его словам, торки не принимали участия в первых походах 
в степи, их было в это время еще мало на Руси [Расовский 1927, 94]. Только в ре-
зультате этих походов, по его мнению, они начали переходить на Русь [Расовский 
1927, 94]. “Только с 50-х годов ХII в., – пишет Д. А. Расовский, – начинается актив-
ная деятельность черных клобуков на Руси” [Расовский 1927, 94]. Но исследователь 
не объясняет, что они делали на Руси на протяжении почти ста лет. 
В состав объединения, по мнению Д. А. Расовского, входили осколки торков, 

берендеев, печенегов, вытесненных половцами из Северного Причерноморья [Ра-
совский 1927, 94]. Историк отмечает взаимную заинтересованность торков и Руси в 
переходе кочевников на Русь [Расовский 1927, 94]. В связи с тем что для Руси было 
очень актуальным противостояние половцам, она, по предположению Д. А. Расов-
ского, видела свою выгоду в сотрудничестве с торками и старалась лучше исполь-
зовать кочевников [Расовский 1927, 94]. Д. А. Расовский справедливо понимал, что 
именно фактор половецкой угрозы вызвал такое длительное сотрудничество Руси и 
черных клобуков [Расовский 1927, 94]. Давление половцев и распространение их в 
Северном Причерноморье вызывали ожесточенную борьбу и вражду половцев с ко-
чевниками, которые были вынуждены покинуть места прежнего обитания. По мне-
нию историка, половцы сами усложнили эти отношения, нападая на черных 
клобуков в самом начале их поселения на Руси [Расовский 1927, 94]. Исследователь 
признает ведущую роль черных клобуков в борьбе с половцами. В качестве приме-
ра их значения приводит историю с ханом Контувдеем [Расовский 1927, 98]. Но 
вместе с тем он считал, что постоянная готовность черных клобуков к степным по-
ходам была вызвана в значительной степени материальной заинтересованностью 
последних [Расовский 1927, 96]. Ученый справедливо указывал, что отношения 
черных клобуков и половцев отразились на внутренних отношениях с Русью. Так, 
причину прохладных отношений с Ольговичами Д. А. Расовский видел в их дружбе 
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с половцами [Расовский 1927, 103–104]. Он высказал весьма сомнительный тезис, 
что именно наличием черных клобуков в Правобережной Руси вызвано обращение 
черниговских князей к половцам. Именно в этом он видел корень зла [Расовский 
1927, 105].
Кроме того, Д. А. Расовский спорил с М. С. Грушевским, который считал, что 

только дружина была постоянным вооруженным войском [Расовский 1927, 99]. Он 
назвал черных клобуков постоянным, вооруженным собственными силами подраз-
делением [Расовский 1927, 99]. При этом историк указывал на количественное 
преимущество черных клобуков в войске Руси [Расовский 1927, 101].
Большой раздел в этой работе Д. А. Расовского посвящен внутренним отноше-

ниям Руси и черных клобуков. Там он отмечает общественную активность кочев-
ников на Руси [Расовский 1927, 100–102]. Весьма примечательно, что такого же 
мнения придерживался и И. Смачевский [Смачевский 1855, 100]. Как показатель 
общественной роли черных клобуков на Руси Д. А. Расовский привел случай 1055 г. 
с Юрием Владимировичем [Расовский 1927, 98–99]. Он справедливо отметил, что, 
выступая вместе с русами, черные клобуки никогда не сливались с ними и проявля-
ли самостоятельность [Расовский 1927, 102].
Историк считал ошибочным мнение об ухудшении отношений черных клобуков 

с Русью во второй половине ХII в. Несколькими случаями лести, по его словам, это 
трудно объяснить. Кроме того, он указывал, что мы можем видеть события только 
с точки зрения древнерусского летописца и никогда не знаем, что думали сами 
черные клобуки [Расовский 1927, 97]. Ученый справедливо отмечает близость и 
взаимовлияние черных клобуков и Руси [Расовский 1927, 107–109].
Историк также обратил внимание на положение кочевников в Киевском кня-

жестве и отношения с киевским князем [Расовский 1927, 93]. Он указал на наличие 
тюркской вспомогательной силы только в Киевском княжестве, хоть кочевники дей-
ствовали в различных направлениях. Их влияние в Киевском княжестве, согласно 
Д. А. Расовскому, было исключительным [Расовский 1927, 99–100]. Отметил также 
исследователь и подчиненность черных клобуков киевскому князю [Расовский 
1927, 99–104]. По его наблюдениям, каждый киевский князь получал в свое распо-
ряжение легкую черноклобуцкую кавалерию [Расовский 1927, 99]. Перевес всегда 
был на стороне князя, поддержанного черными клобуками. Великий киевский князь 
широко пользовался этой силой [Расовский 1927, 100–101]. Их то ставили в аван-
гарде, то посылали в погоню [Расовский 1927, 95]. Было очень почетно, указывал 
Д. А. Расовский, ездить впереди с черными клобуками [Расовский 1927, 97]. Ко-
мандование, по его мнению, всегда принадлежало киевскому князю [Расовский 
1927, 95], потому что Великий киевский князь защищал, прежде всего, свою столи-
цу и свою власть в ней [Расовский 1927, 100]. 
Таким образом, приведенный обзор работы Д. А. Расовского “О роли Черных 

Клобуков в истории Древней Руси” показывает, что он рассмотрел значительное ко-
личество вопросов из истории черных клобуков, но не все они были исследованы 
ученым. Это попытались сделать последующие поколения исследователей.
Следует отметить, что после событий 1917 г. русские эмигранты уделяли много 

внимания кочевым народам, которые принимали участие в этногенезе русского и 
украинского народов. С обоснованием тезиса о самобытности тюркских народов 
выступили многие известные русские ученые. Так создается евразийское направле-
ние, занимающееся русско-тюркско-монгольскими связями и опровергающее евро-
поцентристскую концепцию об извечности борьбы Леса и Степи. Формально датой 
рождения евразийства можно считать 1921 г., когда в Софии вышел сборник статей 
“Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждение евразийства”.
Авторы сборника – известные русские исследователи-эмигранты, изгнанные из 

России. Они занимали лучшие кафедры в Берлине, Лондоне, Праге, Белграде. 
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Основателями евразийства можно считать филолога и историка князя Н. С. Трубец-
кого, географа П. Н. Савицкого, историка Г. В. Вернадского.
Л. Н. Гумилев так сформулировал основной евразийский вывод: “Евразийский 

тезис: надо искать не только врагов – их и так много, а надо искать друзей, это са-
мая главная ценность в жизни. И союзников нам надо искать искренних. Так вот, 
тюрки и монголы могут быть искренними друзьями, а англичане, французы и немцы, 
я убежден, могут быть только хитроумными эксплуататорами” [Гумилев 1993, 7].
По этому поводу П. П. Савицкий писал в декабре 1956 г. Л. Н. Гумилеву: «...ко-

чевой мир, в ряде отраслей, обладает своей, и весьма высокой “цивилизацией” – по 
части экономических навыков (скотоводство, охота, металлургия) и по части орга-
низации (величайшие достижения военного дела, культ верности и взаимной под-
держки, и по части искусства; повторяю: художник, создавший Саяно-алтайского 
всадника, – гениален!). А смотрите, как кочевой мир охранял природу, объявляя 
многие хребты и урочища “священными”, заповедными. Нам бы брать с него в этом 
пример!» [Гумилев 1993, 31]. Необходимо отметить, что в Советском Союзе идеи 
“евразийцев” по известным причинам не получили распространения. Хотя ярким 
представителем “евразийства” в марксистском окружении оставался Л. Н. Гумилев, 
многие работы которого начали публиковаться лишь в период Перестройки в конце 
80-х гг. ХХ в. Однако у “евразийцев” наметилась одна негативная черта в их идео-
логической концепции – зачастую они чрезмерно идеализировали кочевые общества, 
не отдавая отчета в том, что кочевой социум представлял собой не лучший тип об-
щества, а лишь один из вариантов в развитии человечества, обусловленный особен-
ностями окружающей природной среды. 
В СССР уже с первых десятилетий существования государства наметился иной 

подход в освещении истории средневековых кочевников и их взаимоотношений с 
Русью. С одной стороны, советские историки продолжали популяризировать идеи 
предшествовавшей российской науки об извечной вражде Леса и Степи. Таким об-
разом предпринимались попытки доказать, что кочевники были отсталыми и реак-
ционными и потому тормозили развитие славян. С другой стороны, советские ис-
следователи стали акцентировать свое внимание на проблемах социальной истории, 
и поэтому проблема взаимоотношений между кочевниками и Русью у них все чаще 
сводилась к позициям марксистского формационного подхода, а не к рассмотрению 
характера взаимодействий двух социально-экономических систем. В соответствии 
с этим возобладала концепция о “кочевом феодализме” у средневековых кочевни-
ков, одним из основоположников которой стал известный монголист Б. Я. Влади-
мирцов [Владимирцов 1934]. 
Показательна в этом отношении монография Б. Д. Грекова “Киевская Русь” [Гре-

ков 1953]. В частности, в ней Б. Д. Греков отметил: «На данном этапе наших знаний 
мы можем только сказать, что половцы, как хазары и гузы Х в., не говоря уже о 
“черных клобуках” и печенегах ХI в., жили уже в системе перехода к ранним ста-
диям феодального общества» [Греков 1953, 32]. Историк отметил, что в древнерус-
ском государстве у черных клобуков существовала своя военная организация 
[Греков 1953, 351]. Что касается хозяйственного уклада, то в другой монографии он 
указывал, что “посаженные на русскую территорию кочевники, несомненно, изме-
няли кочевой образ жизни” [Греков, Якубовский 1950, 19].
Б. Д. Греков отстаивал идею о том, что существовала четкая организация сотруд-

ничества между Русью и черными клобуками, а это могло быть обусловлено только 
наличием договорных отношений между сторонами соглашения [Греков 1953, 350]. 
Интересно следующее высказывание Б. Д. Грекова по этому поводу: «Печенеги 
впервые названы в “Повести” под 915 г. как враги. Мы можем думать, что торки 
раньше вступили в договорные отношения с Русью. Торки и берендеи помогали 
Руси отбивать печенегов, так же, как несколько позднее сами печенеги вместе с 
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торками и берендеями стали помогать Руси отбивать половцев» [Греков 1953, 352]. 
Характерно, что он отождествлял гузов с туркменами [Греков, Якубовский 1950, 19].
Аналогичный подход к решению проблемы продемонстрировал В. Т. Пашуто в 

своей монографии “Внешняя политика Древней Руси”. Он считал, что черные кло-
буки – это “общее наименование всех служилых тюрков” на Руси. По его мнению, 
в Поросье в состав объединения Черные Клобуки входили торки, берендеи, турпеи, 
коуи и другие тюркоязычные группы. “Под таким названием, – отмечает исследо-
ватель, – вассальный Киеву тюркский корпус выступает лишь с расцветом фео-
дальной раздробленности” [Пашуто 1968, 114]. Что же касается характера взаимо-
отношений черных клобуков с Киевом, то В. Т. Пашуто охарактеризовал это 
следующим образом: «Торки поселились в Поросье – в Торческе и других укрепле-
ниях они жили вместе с берендеями, коуями, печенегами, образуя корпус черных 
клобуков; он подчинялся магистрату Киева и представлял собой одну из сил, не раз 
определявших исход борьбы волынско-смоленских, черниговских князей за “Рус-
скую землю”. Союз с киевлянами – это и союз с тюркским корпусом. Переяславль 
и его тюркская округа входили в “Русскую землю” и выделялись магистратом кня-
зю, отвечавшему за безопасность Киевщины от степи» [Пашуто 1968, 111–112]. 
Весьма оригинальным выглядит также и другое предположение В. Т. Пашуто: 
«Земля черных клобуков – государственное по “ряду” неотчуждаемое владение 
Киева: оставляя город, князья теряли и торков, как в Новгороде теряли карел, эстов 
и др.» [Пашуто 1968, 112]. Как видим, В. Т. Пашуто считал, что черные клобуки 
удачно вписались в “феодальную систему” Руси.
Кроме того, в советское время продолжалось изучение древностей черных кло-

буков. Так, крупнейшая коллекция огузских древностей, собранная Н. Е. Бранден-
бургом, оставалась неизученной. Сам исследователь не успел многое опубликовать. 
Эта коллекция в 1932 г. перекочевала из Артиллерийского исторического музея в 
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Лишь через несколько десятилетий 
археологические исследования огузских и кыпчакских памятников продолжили 
С. А. Плетнева и Г. А. Федоров-Давыдов.
Среди многочисленных работ С. А. Плетневой две фактически полностью по-

священы огузам: “Печенеги, торки и половцы в южнорусских степях” [Плетнева 
1958] и “Древности Черных Клобуков” [Плетнева 1973].
В работе “Печенеги, торки и половцы в южнорусских степях” исследователь 

разделила курганные захоронения средневековых кочевников на пять групп, в со-
ответствии с хронологией и культурно-региональными особенностями [Плетнева 
1958, 151–226]. Особо выделила она третью группу, которая “включает в себя все 
погребения смешанного типа, т. е. погребения людей, входивших в гузско-торческий 
и черноклобуцкий союзы”. “В нее входят, – отмечает далее исследователь, – более 
150 комплексов, из которых 88 обнаружены в Поросье, т. е на основной территории 
черных клобуков” [Плетнева 1958, 165]. С. А. Плетнева отметила, что поросские 
погребения были сориентированы на запад. Иногда они были впущены в курганы 
бронзового века и скифского времени. Могилы были прямоугольные, не очень глу-
бокие. Положение покойников было вытянутое или скорченное. В могилах встре-
чались гробы и деревянные колоды, в которые клали покойников. В погребения 
вместе с покойником клали коня. В отличие от половецких погребений, где клали 
полный остов коня, в погребениях черных клобуков встречаются расчлененные 
остовы коней – голова отдельно, ноги отдельно. По предположениям С. А. Плет-
невой, это могло быть связано с изготовлением чучела коня. Конский доспех и 
предметы конского убора встречаются в погребениях достаточно часто [Плетнева 
1958, 166–172].
Необходимо отметить, что С. А. Плетнева являлась ярким представителем 

советской археологической школы, основным постулатом которой являлось то 
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мнение, что погребальный обряд отражает этническую специфику погребенных. 
Однако попытка вписать в эту схему средневековых кочевников показала, что во 
многих случаях такой подход весьма сомнителен. Характерно, что советские архео-
логи зачастую привлекали только информацию о кочевниках средневековых авто-
ров и практически игнорировали этнографические материалы. А это в конечном 
итоге приводило к выводам, которые очень часто представляли собой лишь плод 
фантазии исследователей. 
Особого внимания заслуживает монография С. А. Плетневой “Древности Чер-

ных Клобуков”. В ней она отметила аналогию ряда поросских погребений, раско-
панных Н. Е. Бранденбургом, с курганами около Саркела [Плетнева 1973, 28]. В 
этой монографии С. А. Плетнева акцентировала свое внимание на погребальном 
инвентаре черных клобуков, который, по ее мнению, зависел от ряда факторов. По 
ее наблюдениям, в Поросье встречаются как безинвентарные, так и очень богатые 
погребения черных клобуков. Так, по мнению исследователя, погребения людей 
разного возраста и разного общественного положения реально отличались, прежде 
всего, по инвентарному содержанию. Например, в погребениях подростков и детей 
ставились горшочки, независимо от социального положения. Детей младшего воз-
раста хоронили со взрослыми. Погребения подростков встречались очень часто, но 
не всегда с оружием и традиционной военной экипировкой. Отличаются погребе-
ния женщин. В них отсутствует оружие, больше украшений, но интересно, что в 
поросских курганах ножи найдены почти в каждом, даже в женских погребениях. 
Кроме указанных вещей встречаются в погребениях особые ритуальные предметы 
типа бубенчиков, колоколец [Плетнева 1973, 34–40].
Вещевой материал представлен оружием, украшениями, предметами культа, 

иногда встречаются остатки одежды, обуви. В погребениях поросских торков и пе-
ченегов, по наблюдениям С. А. Плетневой, посуда и бытовые вещи встречаются 
редко. Исследователь особо выделила оружие и украшения. Она отметила, что ору-
жие в черноклобуцких погребениях представлено традиционным кочевническим 
набором – сабля, лук, стрелы, копье, нож. С. А. Плетнева проследила динамику раз-
вития сабли. По ее наблюдениям, ранние экземпляры имеют достаточно широкое 
лезвие и малый изгиб; сабли ХII–ХШ вв. – длинные, до 1 м, узкие, с сильным из-
гибом. Характерно, что на многих черноклобуцких саблях стоят клейма киевских 
мастеров [Плетнева 1973, 34–40].
Украшения были найдены в черноклобуцких погребениях в большом количестве. 

По наблюдениям С. А. Плетневой, их носили не только женщины, но и мужчины. 
Среди украшений – золотые и серебряные подвески, кольца, бляхи, ожерелья из 
различных драгоценных камней – сердолика, хрусталя и т. д. По данным исследо-
вателя, значительное количество их производилось на Руси, в Византии, Болгарии, 
странах Востока. Кроме того, в погребениях черных клобуков было найдено боль-
шое количество бляшек, которые могли быть частью поясов [Плетнева 1973, 34–42]. 
С. А. Плетнева также отметила в погребениях женщин несколько отличные виды 
украшений. По ее данным, женщины носили ожерелья, браслеты, кольца. В жен-
ских погребениях были найдены также зеркала. В мужских погребениях больше 
подвесок, бляшек [Плетнева 1973, 34–42].
Проведенный С. А. Плетневой анализ вещевых комплексов черных клобуков по-

зволил ей прийти к следующему выводу: “В рассмотренных нами комплексах с 
удилами, а также и во всех остальных комплексах, входящих в эту книгу, нет вещей 
второй половины XIII–XIV вв., т. е. вещей послемонгольского времени... Мы виде-
ли, что число погребений, которые можно разделить на более или менее поздние 
(в пределах XII – начала XIII в.), в Поросье очень незначительно (28 погребений)” 
[Плетнева 1973, 19].
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Интерес могут представлять и другие выводы, которые сделала С. А. Плетнева в 
своих более поздних работах. Так, археологические работы, которые проводились в 
разных местах древней “Русской земли”, позволили С. А. Плетневой локализовать 
черных клобуков только на юге Киевщины, где были найдены не только курганы, 
но и поселения, в которых размещались кочевники. Опираясь на результаты архео-
логических исследований, С. А. Плетнева отметила, что в других местах, кроме 
Киевской земли, не удалось проследить какие-либо остатки тюркских племен, хотя 
летописи свидетельствуют о пребывании там кочевников [Плетнева 1990, 72]. Она 
считала, что кочевники оставляли ритуальные сооружения и могилы только в безо-
пасных, защищенных местах [Плетнева 1990, 72]. Кроме того, С. А. Плетнева пола-
гала, что город Торческ был основан кочевниками на месте бывшего скифского 
городища [Плетнева 1981, 220].
С. А. Плетнева говорила о различных уровнях черноклобуцкого общества [Плет-

нева 1990, 85]. В ее работах была предпринята попытка разделения кочевых племен 
на несколько стадий кочевания. Главный постулат в этой концепции – это стремле-
ние доказать, что процесс оседания кочевников на землю (седентаризация) неми-
нуем и является закономерностью в развитии кочевых обществ [Плетнева 1967; 
1982]. Данная концепция игнорирует исторические факты, например ситуацию с 
монголами, которые в XIV в. вернулись из Китая в Монголию, где до сих пор про-
должают кочевать. Можно вспомнить и случаи с другими кочевниками, для которых 
переход к оседлости являлся вынужденной необходимостью, а не закономерностью. 
Несомненно, концепция С. А. Плетневой выдержана явно в духе эволюционизма, 
под влиянием которого находились основоположники марксизма. Необходимо от-
метить, что уже многие советские археологи и историки не были согласны с таким 
подходом, который явно противоречил имеющимся данным о кочевниках.
Согласно этой классификации, черные клобуки были отнесены С. А. Плетневой 

ко второй стадии кочевания, когда они еще сохраняли кочевые черты, но у них уже 
появляется тенденция к оседлости [Плетнева 1982, 32]. С. А. Плетнева называла 
черных клобуков полукочевым союзом [Плетнева 1981, 214]. Однако она считала, 
что эти племена осели только под влиянием обстоятельств [Плетнева 1981, 221]. По 
социальному устройству торков и печенегов она относила к уровню военной демо-
кратии [Плетнева 1981, 221].
Что касается характера отношений черных клобуков с древнерусским прави-

тельством, то С. А. Плетнева назвала их вассальным. “Руси были не выгодны, – пи-
сала она, – федеративные отношения с кочевниками, которые давали им большую 
свободу действий на Руси” [Плетнева 1981, 214]. Говоря о влиянии черных клобуков 
на жизнь Южной Руси, С. А. Плетнева отмечала, что именно во время существо-
вания союза черных клобуков тут начал формироваться военный уклад, характер-
ный позднее для казачества, и это привлекало славян [Плетнева 1981, 88].
Монография Г. А. Федорова-Давыдова “Кочевники Восточной Европы под 

властью золотоордынских ханов” раскрывает четыре хронологические группы па-
мятников: 1. XI в. (печенеги и огузы); 2. XI–XIII вв. (первый период господства в 
степях кыпчаков); 3. предмонгольский период кыпчакского господства; 4. XIII–
XIV вв. (золотоордынский период), причем для каждого периода характерно преоб-
ладание одного обряда [Федоров-Давыдов 1966]. Согласно своей классификации, 
Г. А. Федоров-Давыдов проследил динамику распространения “торческих” и “пече-
нежских” кочевнических древностей. Так, в I и II периодах погребения типов БI-БIII 
сосредотачивались, главным образом, в Поросье – 85 % [Федоров-Давыдов 1966, 
142, 150]. Период, когда в степях Восточной Европы господствовали печенеги и 
торки, характеризовался распространением погребений типов БI-БIII [Федоров-
Давыдов 1966, 134]. Погребения этих типов позднее прослеживаются географи-
чески – в Поволжье, Нижнем Подонье, западнее – в Нижнем Поднестровье 
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[Федоров-Давыдов 1966, 134]. Г. А. Федоров-Давыдов связывал эти изменения с 
политикой золотоордынцев [Федоров-Давыдов 1966, 152]. Это дало ему основания 
справедливо считать, что “часть поросских племен переместилась в Молдавию” 
[Федоров-Давыдов 1966, 153]. Кочевники же, которые переместились в Поволжье, 
по мнению ученого, превратились из вассалов киевского князя в подвластных зо-
лотоордынских ханов (укаган-богал), т. е. черные клобуки изменили свои кочевья и 
начали кочевать там, где им было приказано [Федоров-Давыдов 1966, 238]. 
Несмотря на господство марксистских идей о “кочевом феодализме” у средневе-

ковых кочевников, Г. А. Федоров-Давыдов, высказываясь относительно обществен-
ного строя черных клобуков, отмечал сохранение у торков и печенегов черт родо-
племенного деления [Федоров-Давыдов 1966, 277]. По его мнению, гузы были 
более развиты, чем печенеги. А противоречия, с его точки зрения, возникали между 
теми кочевниками, которые были более развиты, и теми, которые сохраняли еще 
родовые черты [Федоров-Давыдов 1966, 277].
Следует упомянуть и о статье Б. А. Рыбакова, посвященной раскопкам огузского 

города Поросья – Торческа (“Торческ – город Черных Клобуков”). С этим городом 
он связывал крупное городище, расположенное в 38 км к востоку от Белой Церкви, 
между селами Ольшанница и Шарки. По наблюдениям исследователя, оно состояло 
из большого укрепленного загона протяженностью 1400 м и двух сегментообраз-
ных внутренних укреплений. На городище были обнаружены остатки жилищ, 
ремесленных мастерских, разнообразный инвентарь, представленный керамикой, 
майоликовыми плитками, фрагментами бронзового хороса, шиферными пряслица-
ми. Подавляющее большинство археологических находок на городище датируется 
XII–XIII вв. [Рыбаков 1967, 243–245].
В послесоветское время, несмотря на трудности объективного характера, иссле-

дования черных клобуков продолжались. В это время даже проводились археологи-
ческие раскопки в Поросье. После 1991 г. в этом направлении сделали немало, 
прежде всего, украинские исследователи. Об этом могут свидетельствовать их публи-
кации. Необходимо отметить, что в постсоветский период украинские исследовате-
ли кочевников оказались в методологическом тупике. Одни продолжали считать 
правильным марксистский подход, который декларировал не только идею общест-
венно-экономических формаций и в соответствии с ней “кочевой феодализм” у 
средневековых кочевников, но также и мысль об обязательном оседании кочевни-
ков и извечной борьбе кочевого и земледельческого миров. Другие же исследователи 
обратились к идеям евразийства, в соответствии с которыми кочевые и земледель-
ческие социумы не только находились в состоянии конфронтации, но и знали пе-
риод сотрудничества. Третья группа ученых стала поддерживать идеи западных 
исследователей о цикличном развитии кочевых обществ. В современной украинской 
исторической науке это направление базировалось на достижениях не формацион-
ного, а цивилизационного подхода. Однако в данном случае не обошлось и без 
крайностей. Приверженцы этого направления, как и большинство современных ев-
разийцев, стали говорить о “кочевых цивилизациях”. Однако это терминологически 
выглядит неверно, ибо термин “цивилизация” более приемлем для характеристики 
земледельческих, а не кочевых обществ. Не остались в стороне от этих процессов и 
исследователи черных клобуков. 
К числу приверженцев первого, марксистского, направления следует отнести 

академика П. П. Толочко. Из числа его работ отмеченного периода особо следует 
выделить монографию “Кочевые народы степей и Киевская Русь”, в которой имеет-
ся глава “Торки и Русь”, где основное внимание сосредоточено на объединении 
Черные Клобуки в Поросье [Толочко 1999, 80–107]. Там П. П. Толочко, говоря о со-
бытиях конца XI – начала XII вв., отметил: “Массовое обращение торческих пле-
мен к Руси за покровительством и расселение их в южном и юго-восточном 
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пограничье свидетельствует о вытеснении их из степных районов половцами” [То-
лочко 1999, 83]. Касаясь характера взаимоотношений этих кочевников с Русью, 
П. П. Толочко подчеркнул: «Кочевники, именуемые летописью “своими погаными”, 
были не очень надежными подданными. Они стремились сохранить свою незави-
симость и постоянно навязывали Руси федеративную форму взаимоотношений. 
Руские князья категорически возражали и требовали безусловной вассальной по-
корности. На этой почве между сторонами нередко возникали конфликты» [Толочко 
1999, 84].
П. П. Толочко также отметил, что “начиная с 40-х годов XII в. на страницах ле-

тописи преобладают упоминания о черных клобуках, обитавших в Поросье”. Их 
происхождение исследователь видел следующим образом: «Речь идет, вероятно, о 
тех торческих племенах, но объединенных русскими летописцами общим назва-
нием – калькой от “кара калпаков”» [Толочко 1999, 85]. По его наблюдениям, “за 
проживание в пределах Руси черные клобуки обязаны были не только нести сторо-
жевую службу, но и участвовать вместе с рускими дружинами в походах против по-
ловцев” [Толочко 1999, 86].
П. П. Толочко подчеркнул, что столицей черноклобуцкого союза Поросья был 

город Торческ. Он считал, что “первое упоминание о нем относится к 1093 г. и свя-
зано с рассказом о половецком вторжении в Русь” [Толочко 1999, 87]. По его мне-
нию, во второй половине XII в. “город продолжал играть роль важного форпоста в 
системе обороны Руси от половцев”. “И насельниками его, – продолжает далее ис-
следователь, – были все те же торки. Но теперь беспокойные вассалы Киева были 
поставлены под жесткий контроль центральной власти. В Торческе утверждается 
княжеский стол и размещается руский гарнизон” [Толочко 1999, 87–88]. Это наблю-
дение дало основания П. П. Толочко утверждать, что торческий княжеский стол 
“служил своеобразным резервом для тех князей, которые в силу различных обстоя-
тельств временно теряли свои столы” [Толочко 1999, 88]. Историк полагал, что “по-
следнее летописное упоминание Торческа относится к 1234 г. в связи с тем, что под 
его стенами состоялась очередная битва руских с половцами” [Толочко 1999, 90]. 
Что же касается локализации летописного Торческа, то П. П. Толочко поддержал 
мнение Б. А. Рыбакова, согласно которому с этим городом следует связывать 
“огромное (около 90 га) городище – в 38 км к востоку от Белой Церкви, между се-
лами Ольшанница и Шарки” [Толочко 1999, 90].
С черными клобуками П. П. Толочко также склонен связывать кочевнические за-

хоронения предмонгольского времени, обнаруженные не только Н. Е. Бранденбур-
гом в Поросье в XIX в., но и украинскими археологами в ХХ в. у с. Таганча на 
Каневщине, между селами Малополовецкое и Яхны Фастовского р-на Киевской обл., 
у с. Яблоновка Белоцерковского р-на Киевской обл. и т. п. [Толочко 1999, 96–107].
Сравнительный анализ данных археологии и сведений письменных источников 

о союзе Черных Клобуков позволил П. П. Толочко сделать вывод: “...он состоял из 
нескольких родственных торческих племен или орд: берендеев, коуев, торков и пе-
ченегов. Каждая орда занимала определенную территорию. Берендеи получили от 
киевских князей регион в верховьях Роси, центром которого являлся город Росто-
вец” [Толочко 1999, 91]. Однако это не помешало исследователю считать: “Прожи-
вание в пределах Руси, нередко чересполосно с русичами, наложило отпечаток на 
экономику, культуру и быт торческих племен. От кочевий они переходили к оседло-
му образу жизни. Торческая знать стремилась во всем походить на руских князей и 
бояр, обзаводилась собственными укрепленными городками. Иногда требование 
получить во владение тот или иной город в Поросье служило условием службы ве-
ликому князю” [Толочко 1999, 95].
Отметим также ряд работ украинских исследователей конца XX – начала XXI вв., 

где особое внимание было уделено этническому составу населения Поросья в 
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древнерусский период. Так, еще в 1985 г. была опубликована статья Р. С. Орлова, 
А. П. Моци и П. М. Покаса “Исследования летописного Юрьева на Роси и его 
окрестностей” [Орлов, Моця, Покас 1985, 30–62]. В работе акцентировалось внима-
ние на том, город Юрьев, находившийся недалеко от Торческа, в предмонгольское 
время являлся не только политическим и экономическим, но и религиозным хрис-
тианским (там находился епископ) центром Поросья. Авторы статьи связывают с 
остатками летописного Юрьева “городище Замковая гора, находящееся в самом цен-
тре города Белая Церковь Киевской обл.” [Орлов, Моця, Покас 1985, 30–35]. Резуль-
таты раскопок местного христианского некрополя дали основания исследователям 
считать, что “группа населения древнерусского Юрьева, оставившая могильник на 
Замковой горе, имела, несомненно, славянское происхождение” [Орлов, Моця, По-
кас 1985, 43–47, 60]. Однако происхождение их соседей авторы статьи так и не смог-
ли определить.
Это касается, прежде всего, курганного могильника возле с. Яблоновка на пра-

вом берегу р. Роси. Вся проблема в том, что местные жители здесь были захороне-
ны по необычному для здешних мест обряду – трупоположение на уровне древнего 
горизонта. Встречалась в одной курганной насыпи и кремация. Что же касается 
инвентаря, то, с одной стороны, он имел аналогии с кочевническими древностями, 
а с другой – был подобен находкам предмонгольского времени на Северном Кав-
казе. Антропологически погребенные в курганах также значительно отличались от 
жителей Юрьева (мезокраны). Авторы статьи высказали мнение, что местные жи-
тели “подчинялись центральным киевским властям” и их основной задачей “была 
охрана южнорусских границ от враждебных орд половцев” [Орлов, Моця, Покас 
1985, 49–60]. 
В своей недавней монографии «Южная “Русская земля”» А. П. Моця еще более 

конкретней определил место Поросья в жизни Руси. По его словам, “Эта область 
занимала пограничное положение со степью, прикрывая с юга один из самых глав-
ных экономических и политических центров Киевской Руси, и постоянно находи-
лась под угрозой вторжений кочевников” [Моця, 2008 66]. Исследователь отметил, 
что в древнерусское время административным центром Поросья был город Юрьев, 
где находился центр епископии. Здесь же была создана мощная оборонная система, 
состоявшая из нескольких десятков крепостей и двух линий так называемых Змие-
вых валов. Этнический состав населения Поросья в древнерусское время был весь-
ма сложным: здесь, помимо различных групп славян, проживали различные тюр-
коязычные группы. Особо из числа последних исследователь выделил черных 
клобуков, с расселением которых в Поросье “наряду со старыми укрепленными 
пунктами, продолжавшими функционировать, в конце XI–XII вв. было основано 
12 новых крепостей” [Моця 2008, 67].
А. П. Моця считает: “Административно-политическим центром черноклобуцко-

го Поросья был Торческ, на месте которого сохранился культурный слой и остатки 
разрушенных валов возле с. Шарки в 6 км севернее Бушевского городища. Соглас-
но летописным сообщениям, здесь находилась и княжеская резиденция киевских 
правителей” [Моця 2008, 69].
По мнению исследователя, “самым многочисленным иноэтническим континген-

том в Поросье были тюркоязычные кочевники, образовавшие здесь спустя опреде-
ленное время после расселения союз Черных Клобуков”, куда “кроме торков, 
входили еще и печенеги, берендеи, ковуи, турпеи, каепичи” [Моця 2008, 70]. 
А. П. Моця не придерживается мнения о добровольном расселении черных клобу-
ков в Поросье. Наоборот, он считает: “Рюриковичи, планируя создание кочевниче-
ского заслона от половцев, иногда даже насильственно заставляли печенегов, торков 
и других степняков поселяться возле своих границ. Очевидно, кочевникам непросто 
было переходить к полуоседлости, которая была единственным вариантом обитания 
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на относительно незначительных по размерам пограничных участках” [Моця 2008, 
71]. Таким образом, мы видим, что исследователь не поддерживает концепцию 
С. А. Плетневой о добровольной седентаризации кочевников как всеобщей законо-
мерности в развитии кочевых обществ.
Продолжая рассматривать данный вопрос, исследователь высказал предположе-

ние, что “кочевнические народы, входившие в Черноклобуцкий союз, в XII в. пе-
решли к полукочевому или даже оседлому образу жизни”. Доказательством этого 
А. П. Моця считает “широкое распространение могильников, которые появляются, 
как правило, вблизи стационарных поселений или же возле постоянных зимовни-
ков”, одним из которых и был город Торческ [Моця 2008, 71].
Говоря о характере взаимоотношений черных клобуков с киевской властью, 

А. П. Моця подчеркивает: «Киевский господин был верховным сюзереном Черных 
Клобуков, являвшихся военнообязанными (как правило, воевали на его стороне). 
Войны киевский князь вел с нападающими половцами и с теми, кто покушался на 
Киев и на “великий стол”. Лишь в достаточно редких случаях Черные Клобуки не 
проявляли желания идти на половецкие вежи, мотивируя свой отказ тем, что в той 
орде находятся их “сваты”» [Моця 2008, 71].
Однако подходы А. П. Моци к освещению социальной структуры черноклобуц-

кого общества несколько неожиданны. Так, он утверждает, что в “союзе Черных 
Клобуков большая феодальная семья стала основным общественным звеном, за-
менившим собой род и племенную принадлежность” [Моця 2008, 71]. Кроме того, 
говоря о верхушке черных клобуков, он утверждает: «...крупные аристократы-
землевладельцы у них были. Они, вероятно, владели местечками и землями, 
окружавшими их. Даже появлялись “лучшие” или же “добры” мужи – так называли 
в летописях представителей черноклобуцкой аристократии. По-видимому, это были 
главы-старейшины больших феодальных семей – беки, баи. Некоторые из таких се-
мей разрастались и становились ордами...» [Моця 2008, 71]. Именно эти извлечения 
позволяют считать, что известный историк и археолог А. П. Моця поддерживает 
концепцию о “кочевом феодализме” у средневековых кочевников, столь популяр-
ную среди советских историков, придерживающихся формационного подхода. Не-
обходимо отметить, что большинство современных номадологов поддерживают 
концепцию о цикличном развитии кочевых обществ.
Что же касается характера взаимоотношений черных клобуков со славянами в 

Поросье, то А. П. Моця, в отличие от некоторых известных его коллег, в этом во-
просе придерживался мнения о мирном характере этих контактов, а не напряжен-
ном. Об этом может свидетельствовать следующая цитата из его монографии: 
«Говоря о славянах в этой “номадской” зоне Поросья, следует отметить, что древ-
нерусские курганы находились в непосредственной близости от кочевников, а ино-
гда и на общих могильниках. Иными словам, “поршане”, как называет их летописец, 
находились с кочевниками в самых тесных контактах» [Моця 2008, 71].
Исследованию древнерусского Поросья в последние десятилетия немало внима-

ния посвятила также Л. И. Иванченко. Еще в 1989 г. в тезисах конференции она и 
П. М. Покас отметили, что важное место в оборонной системе Руси от набегов ко-
чевников в Поросье занимало городище XII–XIII вв. возле с. Буки. Здесь же был 
обнаружен как грунтовой могильник, так и курганный некрополь. По словам авто-
ров исследования, “данные говорят о неординарном характере этого памятника и 
его важном значении в системе укрепленных центров Верхнего Поросья” [Іванчен-
ко, Покас 1989, 86–87].
Несколько лет назад этого вопроса коснулась Л. И. Иванченко в своей специаль-

ной статье “Поросская оборонная линия Южной Руси”, где она отметила, что данная 
система укреплений “имеет в длину около 200 км в направлении с запада на вос-
ток” [Іванченко 2005, 194]. “Широкая двухрядная оборонная линия из городищ, – 
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отмечает исследователь, – была соединена посредством линии Змиевых валов, 
которые проходили вдоль Роси” [Іванченко 2005, 196].
Необходимо отметить, что Л. И. Иванченко высказала довольно интересное 

предположение относительно обстоятельств появления оборонной системы Поросья. 
Так, она отметила: “Возможно, изначальным стратегическим планом Киевского го-
сударства было только строительство на Роси городищ-крепостей с политико-адми-
нистративным центром в Юрьеве. Население же района состояло из двух групп: 
славян и поздних кочевников (торков, берендеев, печенегов и др.)... Однако, в связи 
с активизацией половецких набегов, в конце XI – в начале XII вв. возросла военная, 
а позже и политическая роль черных клобуков. Столицей Поросья становится Тор-
ческ, где постоянно находится наместник киевского князя. Само Поросье становит-
ся волостью. Продолжается укрепление этого очень важного региона. Строятся 
Змиевый вал и оборонная линия, как важная пограничная военная система Киевской 
Руси” [Іванченко 2005, 197].
Несколько иной подход к решению проблемы торков Поросья наблюдаем в рабо-

тах современного украинского историка А. Б. Головко. Необходимо отметить, что 
А. Б. Головко, в отличие от упомянутых современных украинских исследователей, 
не придерживается марксистских подходов в изучении средневековых кочевников. 
Он является представителем современной украинской исторической науки и проч-
но стоит на позициях не формационного, а цивилизационного подходов. Поэтому 
исследователь поддерживает концепцию цикличного развития кочевых обществ 
и не признает устаревшие идеи об извечной вражде кочевников и земледельцев. 
Он всецело поддерживает идеи М. С. Грушевского, что нашло отражение в публи-
кациях А. Б. Головко, где много внимания уделено черным клобукам. 
Так, в статье “Торки в истории причерноморских степей (IX–XII вв.)” исследо-

ватель высказал аргументированное предположение, согласно которому в Поросье 
“в первой половине XI в. часть кочевников стала постепенно переходить как кон-
федераты князей в этот регион Руси, где позже образовалась Торческая волость” 
[Головко 1999, 115]. “Процесс включения торков в конфедеративную систему 
Руси, – продолжает далее исследователь, – здесь начался раньше и имел более зна-
чительные результаты, чем в первом регионе – на левобережье Днепра. Кроме других 
причин, на это, безусловно, повлиял более благоприятный в плане возможностей 
обороны ландшафт Правобережья” [Головко 1999, 115]. А. Б. Головко подчеркивает, 
что после 40-х гг. XII в. в Поросье возникла “территориально-административная 
структура”, которую летописи называют “Черные Клобуки”. По мнению исследова-
теля, в ее состав “кроме самих торков, вошли печенеги, берендеи, коуи”, а также 
“турпеи, бастии, каепичи” [Головко 1999, 119].
Необходимо отметить, что А. Б. Головко, в отличие от П. П. Толочко, отстаивает 

более раннюю дату основания Торческа. По наблюдениям исследователя, обычно 
придерживаются даты 1096 г., которая содержится в “Поучении Владимира Моно-
маха”, помещенном в “Повесть временных лет” под 6604 (1096) г. Однако А. Б. Го-
ловко считает, что это событие датируется более ранним временем, потому что 
«установлению хронологии событий помогает синхронное сопоставление материа-
ла “Поучения” и непосредственного летописного текста, которое дает основания 
первое упоминание о Торческе датировать 1083–1084 гг.» [Головко 1999, 117–118].
Что же касается вопросов характера взаимоотношений торков Поросья с киев-

скими властями, то мнение А. Б. Головко на этот счет несколько отличается от по-
зиции П. П. Толочко. Так, А. Б. Головко считает, что в основном эти отношения 
носили мирный характер, так как эти торки находились на службе у киевских кня-
зей. Однако исследователь подчеркивает, что “иногда у них не совсем складывались 
нормальные отношения с рускими князьями” [Головко 1999, 119]. 
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Необходимо подчеркнуть, что все эти идеи нашли также отражение в специаль-
ном разделе монографии А. Б. Головко “Корона Данила Галицкого: Волынь и Гали-
чина в государственно-политическом развитии Центрально-Восточной Европы ран-
него и классического средневековья”, которая была опубликована в 2006 г. [Головко 
2006, 108–113].
Из исследований по данной теме, проведенных на территории Украины в начале 

ХХI в., следует особо выделить кандидатскую диссертацию Т. Ю. Тайди “Союз 
черных клобуков (тюркское объединение XI–XIII вв.)”, защищенную в специализи-
рованном совете Института востоковедения им. А. Е. Крымского НАН Украины в 
2005 г. [Тайди 2005; Тайді 2005]. 
Диссертация посвящена исследованию проблемы истории союза кочевых пле-

мен, перешедших на службу к Великому князю киевскому и получивших в летопи-
си название Черные Клобуки. Были рассмотрены причины и условия приглашения 
тюрков на русскую службу во второй половине ХI в. Автор диссертации считает, 
что главной причиной этого явилась половецкая агрессия. По ее мнению, эти груп-
пы кочевников были приглашены киевским князем на Русь в качестве вспомога-
тельных отрядов для борьбы с половцами. В исследовании отмечены предпосылки 
и этапы формирования этого союза кочевых племен на базе торческого корпуса. 
Автор диссертации выделила несколько этапов данного процесса. По мнению 
Т. Ю. Тайди, первым этапом было приглашение торков на Русь в конце 60-х – пер-
вой половине 70-х годов ХI в. Она склонна считать, что присутствие торков на Руси 
в этот период оправдало себя. В результате в конце ХI в. к торкам присоединились 
печенеги и берендеи, положив начало существованию союза черных клобуков. В 
диссертации охарактеризован состав данного союза и изменения, происходившие в 
нем на протяжении ХII в. Автор исследования поддерживает то мнение, что Черные 
Клобуки – это общее название объединения тюркских племен: торков, берендеев, 
печенегов. По мнению Т. Ю. Тайди, дислокация военного тюркского корпуса на 
Руси, как показывают летописные известия, определялась задачами обороны юж-
ной границы Киевской Руси от половецких нападений. Она отметила, что тюрки 
были размещены в южных древнерусских княжествах – преимущественно в Пере-
яславском и Киевском. В исследовании выделены два основных этапа дислокации 
кочевников на Руси. На первом этапе кочевники на русской службе были распреде-
лены по южнорусским приграничным гарнизонам Переяславля, Торческа, Баруча и 
др. С середины ХII в. наблюдаются изменения в дислокации черных клобуков на 
Руси. Возникают тюркские военные поселения, по данным исследователя, вдоль 
южной границы Киевской Руси, вплоть до Погорынья. Эти поселения, как она счи-
тает, и составили особую область, которую летописи называют “Черные Клобуки”, 
куда переместились основные силы тюрок-федератов. В исследовании также были 
определены функции военного тюркского корпуса на руской службе, главной из ко-
торых являлась борьба с половцами. Автор диссертации полагает, что черные кло-
буки владели теми же способами ведения боя, что и половцы, имели подобное 
оружие. Поэтому автор исследования связывает переход Киевской Руси к наступа-
тельной военной тактике против половцев в конце ХI в. именно с привлечением 
торков и печенегов на службу на Русь. Статистические подсчеты, приведенные в 
диссертации, позволили Т. Ю. Тайди отметить положительные последствия привле-
чения “своих поганых” к борьбе с половцами. В работе выделены разные социаль-
ные уровни черных клобуков, прослежена степень их участия в общественной 
жизни Древнерусского государства, прежде всего Киевской земли. Был также опре-
делен уровень зависимости черных клобуков от Великого киевского князя и связь 
их с “Русской землей” (в узком значении этого понятия), а также степень влияния 
на черных клобуков феодальной системы Киевской Руси и христианства. Так, по мне-
нию исследователя, верховным сюзереном черных клобуков был Великий киевский 
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князь, который определял политику по отношению к тюркскому легиону на русской 
службе. Другие князья, с точки зрения Т. Ю. Тайди, могли пользоваться услугами 
черных клобуков с разрешения киевского князя и внесения определенной платы в 
государственную казну. Автор исследования считает, что существовал договор с 
ними, который дополнялся новыми условиями по мере развития отношений. В 
результате киевские князья широко использовали черных клобуков для решения 
своих внутренних споров. Это было очень удобно и давало преимущество над все-
ми другими князьями. Как доказывается в исследовании, Великий киевский князь 
всегда направлял в черноклобуцкую область своего представителя – того, на кого 
можно положиться, чаще близкого родственника или сына. Автор диссертации 
считает, что это делалось, чтобы избежать использования черных клобуков против 
киевских князей. Дальнейшая судьба черноклобуцкого союза после монгольского 
нашествия охарактеризована в диссертации по материалам археологических рас-
копок в Поросье, на Урале, в Поднестровье. В соответствии с наблюдениями 
Т. Ю. Тайди, часть их (60 %) после монгольского нашествия осталась в Южной 
Киевщине, о чем свидетельствуют погребения монгольского времени. Значитель-
ная часть откочевала вместе с татарами на Волгу и Урал, где в то время увеличива-
ется процент торческих и печенежских погребений. Отдельные же группы торков и 
печенегов в тот период появляются в Поднестровье, где также зафиксированы по-
гребения кочевников, идентичные торческим и печенежским в Поросье [Тайди 
2005; Тайді 2005].

Необходимо отметить, что в этом же 2005 г. кандидатская диссертация Т. Ю. Тай-
ди была опубликована в виде одноименной монографии [Тайди 2005а]. Подводя 
итог, отметим, что для работы Т. Ю. Тайди характерна нейтральность в анализе и 
интерпретации материала. Поэтому трудно сказать, к каким современным направ-
лениям и школам исторической науки можно отнести ее исследование.

Следует отметить, что в российской историографии после 1991 г. происходили 
аналогичные процессы, как и в украинской исторической науке. Некоторые рос-
сийские ученые стремились отойти от устаревших стереотипов относительно ис-
конной вражды Руси и Степи, а также от идей обязательной седентаризации 
кочевников. И все это происходило на фоне возрождения евразийства, представлен-
ного в первую очередь работами Л. Н. Гумилева. 

В этом отношении весьма интересна монография И. О. Князького “Русь и 
Степь”, вышедшая еще в 1996 году. Вот как автор исследования видит причину 
оседания кочевников на границах земледельческих государств: “Переход к союз-
ническим отношениям между кочевым и оседлым мирами происходит либо при 
военном превосходстве земледельческих народов, либо в случае паритета военных 
сил между сторонами; установлению мирных взаимоотношений способствовали 
экономические факторы. Военные набеги за добычей постепенно сменялись мир-
ным торговым общением, ибо и земледельцы нуждались в продуктах кочевого ско-
товодства, и кочевники испытывали потребность в продуктах земледельческого 
хозяйства. Военные набеги становились менее выгодными, нежели мирная торгов-
ля... В случае военного превосходства земледельцев кочевники становились васса-
лами государства земледельческого народа и получали от него землю под пастбища 
при условии несения военной, чаще всего пограничной службы. При военном пре-
восходстве кочевников, в период образования кочевнических военно-политических 
объединений, устанавливались даннические взаимоотношения: кочевники не захва-
тывали территорий земледельцев, но облагали оседлых жителей фиксированной 
данью” [Князький 1996, 39].

В первом типе кочевников И. О. Князький видел объединение Черных Клобуков. 
Его взгляд на эту проблему, в соответствии с его концепцией, значительно отли-
чается от подходов его предшественников – российских и советских исследователей. 
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Обстоятельства возникновения и исчезновения черноклобуцкого объединения в 
Поросье он видел следующим образом: «Во взаимоотношениях Руси с оставши-
мися близ ее рубежей торками, печенегами, а также, очевидно, одновременно с 
торками, пришедшим еще одним тюркским народом – берендеями, отношения по-
степенно из враждебных стали перерастать в мирные. В 1121 г. Владимир Мономах 
в последний раз отогнал от рубежей Руси берендеев, печенегов и торков. В сороко-
вые же годы XII в. в Поросье у южных границ Киевской земли складывается союз 
берендеев, торков и печенегов, получивший название Черные Клобуки и перешед-
ший на службу русским князьям. Черные Клобуки стали пограничной стражей 
степного русского порубежья, они достаточно верно служили киевским князьям, за 
что удостоились от русских наименования “свои поганые”. В середине XIII в. мон-
голы, установившие свое господство и в южнорусских степях, и на Руси, пересели-
ли Черных Клобуков в Приаралье. Нынешние каракалпаки в низовьях Амударьи – 
прямые потомки Черных Клобуков» [Князький 1996, 40].
Однако в постсоветский период историки и археологи России уделяли черным 

клобукам мало внимания. Вполне возможно, что для этого имеются несколько при-
чин. Во-первых, у исследователей прошлого России пропал интерес к черным кло-
букам Киевщины, ибо эта тема после 1991 г. не была частью отечественной исто-
рии. Во-вторых, отсутствие новых источников не способствовало написанию новых 
работ, специально посвященных черным клобукам. В-третьих, вполне возможно, 
что большинство современных российских исследователей до сих пор находятся 
в поисках новых методологических подходов в вопросах освещения характера 
взаимоотношений Руси и кочевников. 
Однако приведенный историографический анализ вовсе не означает, что проб-

лемой черных клобуков в последние десятилетия занимались исключительно вос-
точноевропейские исследователи. Интерес к этой проблеме существует и в Польше. 
В качестве доказательства этого можно привести монографию Т. Надгродзкой-
Майжик “Черные Клобуки”, опубликованную в Варшаве в 1985 году. Необходимо 
отметить, что взгляды данного исследования на историю черных клобуков в ряде 
аспектов существенно отличаются от подходов восточноевропейских исследовате-
лей [Nadgrodzka-Majchrzyk 1985].
К этому добавим, что значительный интерес к черным клобукам наблюдаем у 

известного представителя современной туркменской исторической науки О. Гун-
догдыева. И в этом нет ничего удивительного, ибо уже давно установлено, что в 
состав поросского объединения Черные Клобуки вошли многие близкородствен-
ные туркменам огузские родоплеменные группы. Это убедительно показал О. Гун-
догдыев в своей монографии “Прошлое туркмен”, которая была опубликована в 
1998 году. Кроме того, О. Гундогдыев являлся современным приверженцем идей 
евразийства. Поэтому в этой монографии довольно-таки аргументировано обосно-
вывается основная идея, согласно которой взаимоотношения черных клобуков с 
киевскими князьями носили преимущественно мирный характер [Гундогдыев 
1998, 91–193].
Подводя итоги, отметим, что в данном обзоре, конечно же, не были учтены все 

работы, касающиеся истории черных клобуков Киевщины. Однако мы видим, что 
этой проблемой на протяжении более чем 200 лет занимались представители раз-
личных направлений и школ восточноевропейской исторической науки. Инфор-
мация о черных клобуках существенно противоречила устоявшимся стереотипам 
относительно враждебного характера взаимоотношений славян и кочевников. Наобо-
рот, пример с объединением Черные Клобуки позволил многим исследователям 
утверждать, что кочевой скотоводческий и оседлый земледельческий миры су-
щественно дополняли друг друга и поэтому находились между собой не только во 
враждебных, но и в мирных отношениях.
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Споконвіку наступні покоління виховувалися на прикладах життя своїх попе-редників, а тому багато з того, що впливало на подальше становлення особи 
як людини та вченого, є її вчителі. Для Омеляна Йосиповича Пріцака (1919–2006), 
95-річний ювілей якого ми відзначаємо цього року, таким вчителем був, безпереч-
но, Агатангел Юхимович Кримський (1871–1942).
А для самого Агатангела Юхимовича, за його ж зізнанням, таким вчителем був 

Павло Гнатович Житецький (1837–1911) – учитель словесності в київський Колегії 
Павла Ґалаґана, де Кримський здобував середню освіту (1885–1889). П. Житецький 
мав на нього визначальний вплив не лише в царині осягнення основ філології, зо-
сібна української, а й у сфері формування громадських ідеалів. 1893 р. Агатангел 
Юхимович писав: “Щасливий я був і в тім згляді, що вчителем словесності був у 
колегії Павло Гнатович Житецький – людина, що її вплив я й досі на собі відчуваю” 
[Кримський 1973, 115]. З ним він радився і в Колегії, і пізніше – вже студентом, мо-
лодим професором.
Не без благословення філолога-мовознавця та літературознавця П. Житецького 

Агатангел Юхимович обрав профіль свого навчання – вступив до Лазаревського ін-
ституту східних мов (1889–1992) у Москві. Правда, учитель був більш схильний до 
історично-філологічного факультету університету. Але ж учень на той час уже знав 
досконало понад десяток мов, виявляв схильність до мов орієнтальних, які завдяки 
феноменальній пам’яті давалися йому досить легко. В інституті він ґрунтовно ви-
вчав арабську, фарсі, турецьку мови та літератури і їхній вплив на українську та 
інші слов’янські мови, особливо тих народів, що потрапляли в залежність від Ос-
манської імперії.
У Лазаревському інституті східних мов Кримський пройшов школу визначних 

професорів: арабіста Івана Холмогорова, історика Георгія Кананова (на той час ди-
ректора інституту), вірменіста Григорія Халатянца, тюрколога Семена Дзеруньяна, 
професора загальної історії й водночас директора Вищих жіночих курсів у Москві 
Володимира Гер’є. Особливі відносини в Агатангела Юхимовича склалися з про-
фесорами Федором Коршем та Олексієм Веселовським, які хоч і були професорами 
Московського університету, але читали лекції і на курсах Спеціальних класів Лаза-
ревського інституту. Обидва майбутні академіки Російської академії наук були для 
Кримського старшими друзями та щедрими вчителями, вважаючи його здатним 
бути продовжувачем їхньої наукової справи. Перший із них був іраністом, тюрколо-
гом, арабістом, славістом; другий – спеціалістом з порівняльного методу літератур 
Заходу і Сходу. А в особі професора Корша Агатангел Юхимович вбачав втілення 
своїх ідеалів орієнталіста та філолога широкого профілю [Базиянц 1973]. От як Фе-
дір Євгенович завершує свій відгук на твір Кримського “Філософія аль-Фарабі”: 
“Вообще во многом можно не согласиться с автором, но это нисколько не умаляет 
достоинства его труда, в котором повсюду чувствуется не ученик, более или менее 
пассивно повторяющий слышанное или читанное, а исследователь, ещё не вполне 
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готовый, но уже успевший стать на свои ноги и относящийся критически как к ис-
точникам, так и к самому себе” [ІР НБУВ, ф. 36, спр. 48, 4].
Після успішного закінчення 1892 р. Лазаревського інституту з дипломом на пра-

во “чина Х класу без екзаменів у комісіях” Рада професорів інституту одноголосно 
приймає рішення залишити Кримського при кафедрі арабської філології для підго-
товки до “професорського звання” – своєрідного курсу аспірантури. Але жадібному 
до науки юнаку здалося мало інститутських знань, передусім із царини порівняль-
ного мовознавства, історії та граматики української мови, якими він почав все біль-
ше і більше захоплюватися, а ще – загальної історії східного світу.
Агатангел Юхимович вирішив вступити на історично-філологічний факультет 

Московського університету (1892–1896). Його тягнули туди блискучі лекції згаду-
ваних професорів – Володимира Гер’є, Федора Корша, Олексія Веселовського, сла-
віста Романа Брандта, знавця індоєвропейських мов, санскритолога Пилипа Форту-
натова, істориків Василя Ключевського, Павла Виноградова, іраніста, індолога, 
славіста і взагалі поліглота Всеволода Міллера, відомого своїми працями з лінгвіс-
тики, фольклористики, етнографії, який був до того ж і хранителем етнографічного 
відділу Рум’янцевського музею та за сумісництвом професором університету.
Пізніше було невдоволення університетською програмою та лекціями деяких 

посередніх професорів, яких вистачало у всі часи. Агатангел Юхимович у якийсь 
момент навіть розчарувався в університеті. Він писав до Бориса Грінченка: “Два 
тижні вже я ходю до університету, і за ці два тижні я жоднісінької гадки не почув 
путящої! Я пнувся до університету, бо сподівався, що знайду там більше научності, 
научного методу, а тим часом бачу, що все те, що я досі тут вивчив, я б любісінько 
міг вивчити дома з меншою тратою часу. Бачу, що знов доведеться шукати научності 
власною працею, а не слуханням професорів. А коли так, то на якого чорта універ-
ситети тії існують?!” [Кримський 1973, 97]. Але покинути університет Кримський 
не міг – потрібен був офіційний університетський диплом. Зрештою, ті дружні сто-
сунки, які зав’язалися в нього з кращими московськими колами науковців, які ціну-
вали в ньому феноменальні філологічні здібності, самостійність мислення з перших 
наукових розвідок, компенсували час, витрачений на лекції “вірнопіданних галас-
ливих професорів”. На час навчання в Московському університеті Агатангел Юхи-
мович вже був автором майже 200 праць – наукових статей, заміток у журналах і 
енциклопедіях, оригінальних художніх творів, перекладів з арабської, турецької, 
перської, німецької, французької, російської та інших мов [А. Ю. Кримський... 
1972, 7–20].
Кримський успішно склав магістерський екзамен з арабістики, а згодом – зі сло-

в’янської філології. І Рада професорів університету рекомендувала його на посаду 
професора кафедри слов’яно-російської філології. Але він віддав перевагу сходо-
знавству, бо за покликом душі був поліглотом-орієнталістом, хоч ніколи не відмов-
лявся від слов’янської, зосібна української, філології.
І це Павло Житецький мав безпосередній вплив на утвердження наукових ін-

тересів Кримського, передусім у галузі української філології. В Інституті рукопису 
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (ІР НБУВ) зберігається де-
кілька шкільних зошитів Агатангела Юхимовича. Всі вони з уроків словесності 
Павла Житецького. Зокрема, це шкільні твори вихованця колегії Кримського. Теми 
творів різноманітні: “Реализм в поэзии Пушкина”, “Главнейшие мотивы поэзии 
Жуковского”, “История русской литературы как дополнение и пояснение бытовой 
истории русского народа” [ІР НБУВ, ф. XXXVI, спр. 113]. Всі вони оцінені на від-
мінно, написані без єдиної граматичної помилки. Для нас вони особливо цікаві зау-
вагами вчителя Житецького. На кілька десятків сторінок творів їх небагато, але всі 
вони доволі влучні. Так, наприклад, у реченні “Конечно романтики воспевали и 
увлекались только теми явлениями средневековой жизни, которые всегда являются 
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симпатичными”, Павло Гнатович підкреслив ці слова та написав на полях: “кому и 
чем?” Проти фрази “отсюда они” стоїть запитання “откуда?”, а проти вислову 
“светлые стороны” – запитання “чего?”. Житецький робив також зауваження на 
кшталт: “нелепо”, “примеры неудачные”, “как это? Не следовало бы говорить о 
том, чего твердо не знаете”. Можна стверджувати, що витоки завжди точних, під-
тверджених багатьма джерелами думок та висновків у наукових творах Кримсько-
го, лежать також саме в таких заувагах його шкільного вчителя, який особливо 
цінував власні думки учнів, всіляко підтримуючи їх, а не знижуючи оцінку, навіть 
якщо думка учня здавалася йому “нелепой”. У листі до Омеляна Огоновського 
Кримський згадував про Колегію Павла Ґалаґана, що в ній “збирається дуже живий, 
дуже свіжий елемент, вельми сприяючий розумовому розвиткові: виробляється по-
шана до розумової праці і до науки, виробляється навіть якась жадність до знаття” 
[Кримський 1973, 115].
У фондах ІР НБУВ зберігаються також “Записки по словесности со слов П. И. Жи-

тецкого А. Крымскаго”, як написано на них рукою автора. Це два досить товсті зо-
шити ідентичного змісту. І якщо перший з них заповнювався нашвидкуруч [ІР НБУВ, 
ф. I, спр. 22421], то другий виписано дуже красивим почерком, заголовки намальо-
вані великими прописними літерами, старослов’янські, грецькі, латинські слова 
досконало прописані [ІР НБУВ, ф. XXXVI, спр. 115]. У вересні 1893 р. почалося 
листування вчителя та учня. А приводом стали саме ці зошити з лекціями. Агатангел 
Юхимович писав з Москви: “Дуже я зрадів, довідавшись од Оппокова, що Ви ще 
мене пам’ятаєте. Я повсігда раз у раз згадував за Вас, мого незабутнього вчителя. 
Адже мої громадські пересвідчення й ідеали повиростали з тих гадок, які Ви мені 
прищепили, коли я був школярем, а останнім часом я знов ізробився Вашим учени-
ком: в сфері філології. Оппоков мені переказав, що Ви бажали мати записаний мною 
Ваш курс словесності. Правду кажучи, мені соромно висилати Вам ті записки: коли 
я їх писав, я допіру вчився писати, тим-то позаписував Ваші лекції не гаразд, не до 
ладу, не без помилок... Тільки просю Вас, любий вчителю, не сердьтеся, коли знайде-
те в моїй роботі дещо кепське” [Кримський 1973, 121–122]. Їхнє листування тривало 
вже до самої смерті Павла Житецького, як і особисте спілкування, яке принагідно 
траплялося, коли Кримський заїжджав до Києва дорогою до Москви до Звенигород-
ки. Учень та вчитель стали справжніми друзями.
В одному з листів (24 листопада 1894 р.) Кримський писав, що по закінченні Ла-

заревського інституту східних мов (1889–1892) він там же, в Москві, вже як студент 
університету вивчає й українську мову – за прикладом “любого” вчителя. Й тоді ж, 
на початку свого третього курсу, просить його уточнити задум “Історичного словаря 
української мови”, бо має бажання також працювати над словником, який базувати-
меться на текстах давньоукраїнської літератури. П. Житецький пообіцяв передати 
йому свої “лексичні українські матеріали” [Кримський 1973, 159–160]. Матеріали 
ці були передані Агатангелу Юхимовичу перед самим від’їздом до Бейрута. Їх на-
віть довелося перевозити до Звенигородки батькові Юхиму Степановичу, бо у 
Кримського напередодні відрядження було стільки клопотів, що відвідати Київ та 
Житецького ніяк не міг. Ці папери дуже хотів взяти з собою, щоб не полишати ро-
боту над словником, але на побажання Павла Гнатовича та пораду Юхима Степано-
вича залишив вдома, щоб таке унікальне зібрання не перевозити морем. Це було 
навіть на краще, бо за його відсутності сестри впорядкували, переписали та систе-
матизували папери, чим значно полегшили подальшу роботу з ними [Кримський 
1973, 255–256]. Пізніше в листі до Бориса Грінченка Кримський писав: “Ви пита-
лися, що то за словар. Житецький год із сімнайцятеро збірав матеріяли для такого 
словаря, черпаючи їх з усяких пам’яток нашого письменства, починаючи з Галиць-
ко-Волинської літописі; чимало він поробив виписок із ніде ще не друкованих ар-
хівних документів XVII–XVIII в. Багато ще треба буде призбірувати дальшого 
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матеріалу, але й те, що дав мені Житецький, уже має величезну вагу. Я часто марю 
про те, яке велике було б щастя, коли б той словар був уже готовий! Тоді не було б 
ніякісіньких змагань про нашу мову, бо кожне сучасне українське слово мало б у 
словарі коло себе всю свою історію” [Епістолярна спадщина... 2005, 298]. До речі, 
цей словник частинами Кримському вдалося почати публікувати лише 1924 р. за-
вдяки ВУАН. 
Низка листів Кримського того періоду наповнена фактами, що Павла Гнатовича 

в Москві серед учених знають і шанують. Коли, приміром, Товариство любителів 
природознавства, антропології й етнографії відзначало чергову річницю свого існу-
вання, то на святковому зібранні добрим словом згадали і його [Кримський 1973, 
159–160]. А на інших засіданнях обговорювалися його статті. В іншому листі, під-
бадьорюючи Павла Гнатовича, Агатангел Юхимович писав: “...тут у Вас не може 
бути причин для розчарування: в далекій од Вас Москві, де Ви між незнакомими 
людьми не можете робити впливу своєю особистістю, я бачу, як Вас шанують ті 
люди, що знають Вас тільки з Ваших книжок: ну, а така повага, що не є результат 
кумівства і особистих симпатій, на дещо вказує!” [Кримський 1973, 366].
В одному з листів до “дорогого учителя” вже з рідної Звенигородки, де Крим-

ський проводив свої останні літні студентські канікули, він сповіщав, що на основі 
подарованих ним ще не оприлюднених автографів С. Руданського (1834–1873) на-
писав статтю, яку послав І. Франкові (“Про рукописи Руданського, про їх відносини 
між собою та про поетові листи (З додатком двох листів Руданського до його бра-
та)” було опубліковано в IV числі 1895 р. в журналі “Житє і слово”. – О. В.), і готує 
до друку в часописі “Зоря” широку добірку творів дочасно померлого поета зі своїм 
вступом – “Нові поетичні твори Степана Руданського. Переднє слово” (“Зоря”, 
1896, № 17). У листах до П. Житецького кілька разів згадується ім’я цього майстра 
ліричного й гумористичного слова, бо завдяки переданим Павлом Гнатовичем ру-
кописам Кримським було упорядковано й видано з передмовами і примітками три 
книги (ІІ, ІІІ і V) “Творів” С. Руданського, які ввійшли до 7-томника літературного 
спадку цього поета, що з’явився друком у Львові протягом 1895–1903 років [Крим-
ський 1973, 178]. Хвилює Кримського й авторство інших переданих Житецьким ру-
кописів – казок, які теж хотів би підготувати до видання. У кількох листах вони 
обговорюють цю тему, бо цей етнографічний матеріал здався Агатангелу Юхимо-
вичу дуже цікавим з точки зору й мови, й змісту. Це були казки та фабліо, записані 
Андрієм Димінським, сільським фельдшером та писарем, дослідником-самоуком з 
Поділля. З кінця 1840-х рр. він почав збирати й записувати фольклорні матеріали, 
співпрацював з Російським географічним товариством, 1870 р. став його членом. З 
понад 6500 зібраних етнографічних записів частину вдалося надрукувати ще в 
1860-ті рр., зокрема “Подольские и малороссийские любовные песни” та “Рассказ 
крестьянина о тюремных обычаях”, публікувався матеріал і в “Трудах Этногра-
фическо-Статистической Экспедиции в Юго-Западный край”. Як писав Павлу 
Гнатовичу, ті записи, які були передані Димінським Житецькому, а Житецьким – 
Кримському, останній сподівався надрукувати вже 1898 р. як два томи львівського 
“Етнографічного збірника” [Кримський 1973, 321]. Але вдалося їх оприлюднити 
лише 1928 р., коли вийшла книга “Казки та оповідання з Поділля в записах 1850–
1860-х років”. Тобто Агатангел Юхимович не забув про свою обіцянку “дорогому 
вчителю”.
Листи зі Звенигородки (серпень – вересень 1896 р.) до П. Житецького перейняті 

лейтмотивом, найприкметнішим для Кримського: ні хвилинки вільного часу, тільки 
невпинна праця, в т. ч. й для “Энциклопедического словаря” Брокгауза – Єфрона. 
Пише, що потребує поради вчителя для укладання “українського словаря”. Добирати 
для нього лексичний матеріал має твердий намір і в науковому відрядженні (1896–
1898) на арабському Сході, куди незабаром вирушає. Обіцяє Павлу Гнатовичу 
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передати найближчим часом перекладену ним, Кримським, з перської й у Львові 
видану епічну поему Фірдоусі “Шах-наме” (до речі, перший на теренах Російської 
імперії зроблений з оригіналу переклад), вже посилає з англійської також ним пе-
рекладену книгу Вільяма Александра Клоустона “Народні казки та вигадки, їх 
вандрівки та переміни” (Львів, 1896). І ще запевняв свого учителя: обрав орієнта-
лістику, бо сподівається, що таким чином стане “зовсім незалежним од усяких Со-
болевських”, але праці в царині україністики ні в якому разі не цурається (його 
знамениті слова з цього приводу написано в листі 22 вересня 1896 р. у Звенигород-
ці) [Кримський 1973, 253].
У Бейруті, де перебував з метою поглибленого пізнання арабського світу, Крим-

ський не полишав роботу над згаданим словником давньої української мови. І хоч 
через певний час зробився, за його ж словами, “таким арабином, що аж-аж-аж!”, 
продовжував трудитися над своїм дослідженням, котре згодом стане широко відо-
мим, – “Филология и погодинская гипотеза”.
Щоправда, перші місяці відрядження вимушений був займатися лише одним – 

вивченням тогочасної арабської мови, оскільки знав лише староарабську. Він пи-
сав до Житецького: “Я був вивчив стародавню арабську мову, якою, справді, 
пишуть і тепер письменні люди, але звичайна публіка не розуміє. Щоб не загинути 
навіть просто з голоду, я мусив узяти собі вчителя і цілий день учитися нової мови. 
Аж допіру можу вже сказати, що навчився сучасной мови; тільки ж скільки часу і 
енергії коштувало мені те знаття!” [Кримський 1973, 270]. Ділився з Павлом Гнато-
вичем і своїми враженнями від країни перебування, зокрема про своє спілкування з 
ліванськими горцями. Ще листи Кримського, послані П. Житецькому з мусуль-
манського Сходу, переконують: їхній автор постійно підтримував духовні стосун-
ки з Україною...
А з поверненням на батьківщину їхнє листування пожвавішало. Писав, що хотів 

би почути думку Павла Гнатовича про свої мовознавчі розвідки, які друкуються в 
“Киевской старине”. Ще готує “Практический курс для изучения малорусского 
языка”. І вже оприлюднено його роздуми “Деякі непевні критерії для діалектологіч-
ної класифікації староруських рукописів”.
Звичайно, не випадково знаний у Європі вчений-філолог Ватрослав Ягич звер-

нувся з проханням до Кримського подати для “Енциклопедії слов’янської філоло-
гії” статтю про українську діалектологію. Через перевантаженість роботою від-
мовився, порадив удатися до Володимира Гнатюка – відомого етнографа й 
фольклориста. А розвідку про історію української літературної мови до того ж ви-
дання у листі просив написати Павла Гнатовича, якого нещодавно обрали членом-
кореспондентом РАН (з 1898 р.) і якому щиро дякував за присланий відгук про його 
книжку поезій “Пальмове гілля”. Сповіщав у листах вельмишановного свого адре-
сата про надзвичайну зайнятість усякими справами – науковими і педагогічними. 
Однією з них була підготовка до видання у Львові перекладу власної праці “Мусуль-
манство и его будущность”, бо довелося її ґрунтовно доопрацьовувати [Кримський 
1973, 385–387].
У листах А. Кримського до П. Житецького, написаних у Москві, Бейруті, Зве-

нигородці, багато цікавих повідомлень, фактів, роздумів. А головне, що вони збе-
рігають тепло приязні цих двох поважних діячів української науки. Так само тепло 
приязні відчувається в листі Кримського до академіка Крачковського 1940 р., в яко-
му він писав: “Мне дали аспиранта из Львова, по фамилии Прицак. Он окончил 
восточный факультет во Львове, причём его главным учителем-практиком в араб-
ском языке был один из просвещённых азербайджанцев (Садик Агабек-заде. – 
О. В.). Я находясь во Львове экзаменовал его часа два. Материал – сыроватый, но 
хороший. Легко читает также тексты латинские, греческие, свободно орудует тремя 
европейскими языками. В востоковедной литературе, однако, плохо начитан. Он 
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очень молод и трудолюбив. Передо мною поставлена задача подготовить его к ско-
рейшему занятию кафедры во Львове, где факультет восточных языков не будет 
упразднён. Его учителя по тюркологии, Котвича, я не видел... На три года Прицак 
переезжает в Киев. Несколько наивно, он шикнуть хотел передо мною и своим зна-
нием османского языка и написал письмо по-турецки. Но в письме прорвались у 
него ошибочки против синтаксиса (...даже совсем нехорошо! вероятно влияние не 
Котвича, а учителя-азербайджанца, способного игнорировать так наз. турецкий иза-
фет). Я, педагогически, подчеркнул ему его ошибки, даже немного пожурил, но, в 
сущности, остался очень доволен в душе. Кажется я наконец получаю аспиранта, 
начинать с которым приходится не с азов и не с отъучки от средневековых йеши-
ботских приёмов” [Неизвестные страницы... 1997, 313]. Тобто з першої зустрічі 
Агатангел Юхимович покладав на Омеляна Йосиповича великі надії.
Свого часу надзвичайно талановитий, феноменально здібний юнак Агатангел 

Кримський приголомшив комісію під час випускних екзаменів у Колегії Павла Ґа-
лаґана; вихованця московського Лазаревського інституту східних мов Рада профе-
сорів залишала на кафедрі арабської філології для підготовки до професорського 
звання, а по закінченні Московського університету йому одночасно пропонували 
залишитися на кафедрі російської мови та літератури, на кафедрі народної словес-
ності, на кафедрі слов’янознавства. Запрошували також зайняти кафедру україн-
ської мови та літератури Львівського університету. На Кримського покладали великі 
надії його вчителі – й він їх з гідністю виправдав.
Спілкування аспіранта Пріцака з науковим керівником Кримським було недовгим, 

його обірвав арешт академіка, і багато чого не було сказано та зроблено. Але і 
Кримський, і його викладачі були старшими друзями та щедрими вчителями, які 
вважали свого учня здатним бути продовжувачем їхньої наукової справи.
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На написання цієї розвідки нас 
наштовхнув рукопис, віднай-

дений у фондах Інституту рукопи-
су Національної бібліотеки України 
ім. В. І. Вернадського (далі – ІР 
НБУВ). У каталозі за абетковим по-
кажчиком на літеру “К” міститься 
картка № 6797, де вказано: “Коди-
нецъ Дмитрій. Записки в Персіи”. 
Коротка анотація повідомляє: “Ско-
ропис. 1832–1838 рр. На 99 лл., 5 лл. 
чисті, 14 лл. малюнки. В тексті 
численні малюнки акварельними 
фарбами. Оправа – картон в… па-
перовій обкладинці з рослинним 
орнаментом та шкіряною спинкою”. Опис справ фонду І (книга № 4), запис під но-
мером від 25 січня 1938 р., нам подає додаткову інформацію про те, що цей щоден-
ник потрапив до фондів збірки в 1935 році, а ось у графі “звідки” відмічено коротко, 
але від того не менш загадково: “Придбано через букініста”.

Слід вказати, що зазвичай, коли рукописи могли “подорожувати” від одного ар-
хівного зібрання до іншого, навіть інколи далеко поза межами країни походження 
чи первісного осередку зберігання, тоді такі рукописні джерела мають помітки про 
це у вигляді підписів, номера одиниці збереження, печатки тощо чи “сліди” від їх-
ньої колишньої наявності. Вказане джерело не містить жодних поміток зазначеного 
характеру чи будь-яких помітних позначок про власника, окрім, як вже зазначалося 

вище, авторського надпису на титу-
латурі “Дмитрий Кодинец”. Також 
жодних інших матеріалів, що нале-
жать до вказаного авторства, в ар-
хівних фондах ІР НБУВ допоки не 
виявлено.

Тож відразу постають і інші по-
біжні запитання: де до цього збері-
гався документ, чи використовува-
лися його матеріали для інших 
розвідок з історії та описів Персії 
як у минулому, так і тепер (листок-
вкладка до документа не містить 
відміток про прізвища дослідників)? 
При цьому можливо допустити, що 
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він мав якогось певного власника, а потрапив до букініста вже в буремні револю-
ційні чи голодні 30-ті роки ХХ століття.

Сам фоліант (саме такий вигляд має рукопис), переплетений, як вказано вище, 
написаний начисто від руки російською мовою, по тексту містяться незначні прав-
ки простим олівцем, скоріше за все, механічних помилок. Папір міцний, з ледь по-
мітним тисненням у поперечну смужечку. Підшито як звичайна книга, є рівномірні 
і дотримані всюди відступи: зліва на сторінці – широке поле, від підшитого, спра-
ва – майже відсутнє, рядки дописані до кінця. Поля зверху широкі, як поля зліва, – 
приблизно 2 см. За рядки автор не виходить ніколи, текст писано дуже акуратно, 
хіба інколи одне слово в реченні  дописане знизу, щоб закінчити речення на сторін-
ці. Почерк не каліграфічний, скоріше канцелярський, але відносно рівний, без пе-
репадів, як і чорнило – не змінює кольору і тону [Кодинецъ… 6]. Сторінки автором 
не пронумеровані взагалі.

Опис першої подорожі написаний більш дрібним почерком, другої – середнім, а 
додатки – майже крупним. Складається враження, що автор намагався дозаповню-
вати до кінця вже зшитий фоліант, щоб там не залишилося пустого місця, чого він 
насправді й досягнув.

Сам текст записок має вигляд переписаного начисто, вже попередньо підготова-
ного чорнового варіанта. А отже, і невідомо, чи існували ще якісь записки, або но-
татки, або поденні записи, які потім вже лягли в основу цього щоденника. Теоре-
тично вони мали бути, адже вражаючий фактичний матеріал потребував якогось 
накопичення. А чи це і є той чистовик (чорновик), записаний опісля? Що посприя-
ло збереженню фактологічного матеріалу й емоційних роздумів та спостережень, 
викладених на папері, окрім власної пам’яті? Тому доцільним є припустити, що іс-
нували і якісь інші записи, ймовірно зроблені під час власне самої подорожі.

Фоліант містить малюнки всередині самого тексту, і, крім того, на початку до 
форзаца підклеєна карта, а в кінці збірки також своєрідна вставка малюнків та ілю-
страцій. Нам не вдалося встановити, чи автором тексту і малюнків (туш, акварель, 
графіка) була одна особа, а чи це творчий доробок іншої особи. Багато малюнків 
досить тісно “вмальовані” поміж рядків рукопису, що наштовхує нас на думку на 
ще один талант автора джерела. Крім того, вони дуже точно відображають описане. 
Втім, відповідь на це питання ми залишаємо відкритою.

Є певна, виділена самим автором, структура текстів та матеріалів, вміщених до 
рукописної збірки. Змісту як такого автор не подає, але завдяки назвам вміщених та 
структурованих матеріалів можемо виділити такий умовний змістовий покажчик: 
1) Краткия замечания деланные мною на пути из Тавриза в Тегеран, куда отправил-
ся я с Российским посольством в 1833 году [Кодинецъ… 1–48]; 2) Тавриз. Ноября 9. 
1935. Изчисление кочующих племен в Хорасане [Кодинецъ… 49–51 зв.]; 3) Выписки 
из Истории военных действий в Азиатской Турции в 1828 и 1829 годах. – Полковни-
ка Ушакова [Кодинецъ… 52–60 зв.]; 4) Путевые Записки во время вторичной поезд-
ки моей из Тавриза в Тегеран в марте месяце 1837 года [Кодинецъ… 61–86]; 5) Фор-
ма Персидского ордена при первоначальном утверждении [Кодинецъ… 87–87 зв.]; 
6) Имена сыновей покойного Фетх-Али Шаха. Замечания [Кодинецъ… 88–89 зв.]; 
7) Имена сыновей покойного Аббас-Мирзы бывшего наследника персидского пре-
стола [Кодинецъ… 90–90 зв.]; 8) Названия персидских кушаньев [Кодинецъ… 91–
92 зв.]; 9) Названия одежд персидских. Женския. Мужския. Замечания [Кодинецъ… 
93–94]; 10) Ткани разного рода с вариантами [Кодинецъ… 94 зв.–95]; 11) Некото-
рые замечания о Тавризе + названия 8 городских ворот [Кодинецъ… 95 зв.–96]; 
12) Выписки из статьи о Туркменцах, п. Казанцева, помещенной в С.П.бур. ведо-
мостях 1840 года. [Кодинецъ… 96 зв.–97 зв.]; 13) Из Записки о внешней торговле 
Сирии Бейрутского консула Базили [Кодинецъ… 97 зв.–98]; 14) Замечания о дохо-
дах получаемых Персидским правительством в главных городах Адербейджана, и 
вообще Адербейжанской провинции [Кодинецъ… 98–99 зв.].
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У відповідності до цього можемо констатувати, що автор цікавився всім супут-
нім матеріалом, який стосувався вказаного регіону, також і військово-політичною 
ситуацією навколо. Крім того, вказані дати і географічні назви свідчать ще про дея-
кі моменти. Дати виходять за межі, зазначені на назві рукопису – 1832–1838, 
оскільки розповідь починається з 1833 р., а окремі записи доходять до 1841 р. А 
20 листопада 1832 р. – це час приїзду Д. Кодинця в Тавриз [Кодинецъ… 1]. Геогра-
фічні ж назви свідчать про зміну місця перебування автора далеко за межами Пер-
сії чи Азербайджану.

Розгляд питання доречно розділити на два етапи: опис самого джерела, характе-
ристика та аналіз його змісту; і, – друга частина, як вкрай важливе доповнення до 
цього, – дослідження біографії автора рукопису. Тож наше дослідження присвячене 
встановленню біографії автора щоденника та опису документа, а також аналізу 
матеріалів та фактів, що вміщені в ньому. На нашу думку, власна історія цього ру-
копису не лише здатна розкрити загадку його існування, а й вказати на невідомі іс-
торичні лакуни, що нерозривно з ним пов’язані на тлі загальноісторичних подій, 
персоналій, явищ.

Від традиційних “описаний путешествий” і щоденників рукопис різниться в 
першу чергу насиченістю подробицями життя шахського двору, оскільки не кожен 
з подорожніх був вхожий у таке середовище, а крім того, надзвичайно приваблює 
стиль щоденника і повнота описів, за описове зображення якої б “картинки” автор 
не брався.

Обійнявши посаду генерального консула в Тавризі, Д. Кодинець працював під 
керівництвом графа Івана Осиповича Симонича (1794–1851) [Симонич 1967, 9, 18]. 
У своїх подорожніх нотатках найчастіше автор так і називає його – “наш министр”. 
Той був призначений посланником Росії до Персії 5 січня 1832 р., змінив на цій по-
саді одного з найвідоміших послів Російської імперії – Олександра Грибоєдова, 
який був убитий в 1829 р. в посольській резиденції в Тегерані за обставин, які кож-
на з протилежних сторін пояснювала і трактувала на свій смак і лад. Перебував у 
цій країні всього шість років, оскільки був звільнений з посади “полномочного по-
сланника” вже 30 квітня 1838 р. (допрацював до листопада того ж року). Його на-
ступником у Персії став полковник А. О. Дюгамель, що до того був генеральним 
консулом у Єгипті [Симонич 1967, 9, 16]. Отже, поїздки, здійснені автором записок, 
не виходять за межі вказаного хронологічного відрізка часу. І. О. Симонич також 
залишив рукопис зі своїми спогадами, присвячений його перебуванню в Персії, – 
“Исторический очерк о восшествии Мохаммед-шаха на персидский трон, в изложе-
нии графа Симонича И. О., бывшего полномочного посланника России при теге-
ранском дворе” [Симонич 1967, 24]. Отже, слід звернути увагу й на той аспект, що 
вказане джерело, що нині вже є друкованим виданням [Симонич 1967] й було ство-
рене в 1842 р., а отже майже одночасно з “нашими” записками, й теоретично було 
покликане відобразити спільні дії та одночасні події на спільну тематику. Також 
однаковими є зазначені в обох варіантах хронологічні межі записів. Втім, варіант 
споминів Симонича не є щоденником як таким. А ось варіант Кодинця, взагалі-то, 
як він сам вказує в тексті вже з першого рядка: “Краткия замечания деланныя мною 
на пути из Тавриза в Тегеран, куда отправился я с Российским посольством в 
1833 году” [Кодинецъ… 1], – описує час із 1833 р., а не з 1832 р., як вказує зазначе-
ний ним же заголовок.

Надто живо Кодинець описує все побачене, воно так і постає в уяві завдяки ав-
торській оповіді. Слід врахувати, що, попри природну цікавість, він суворо дотри-
мується у своїх викладах дипломатичного регламенту, з урахуванням політики тієї 
держави, яку представляє по службі. Як справжній дипломат Російської імперії, 
він, описуючи всю “подноготную” перського шаха, його двору та країни, піддаючи 
все це прискіпливій та дошкульній критиці, іноді доволі в’їдливій, на противагу 
цьому, і словом не згадує про характеристики своїх колег, резиденції та держави. 
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Будь-які порівняння відсутні. Ймовірно, що існують і інші описи цих урочистос-
тей, які б можна було порівняти та проаналізувати на правдивість зображеного іс-
торичного факту.

Сказані слова промов Кодинець не описує, радше натякає на зміст чи наводить 
лише загальні фрази на кшталт: “Шах пригласил тот-час посланника сесть; но он 
произнес прежде небольшую речь шаху по русски…” [Кодинецъ… 28 зв.].

Автор “Записок” звертає увагу на всі портрети шаха і його родини, якими були 
прикрашені стіни палаців чи залів, де він їх бачив; описує, характеризує, підтвер-
джує чи заперечує схожість [Кодинецъ… 21 зв.–22]. Описує зовнішній вигляд шаха 
і всіх, хто його оточував під час особистих аудієнцій. Поза увагою не залишає нічо-
го – від антуражу та оздоблення кімнат до найдрібніших прикрас на одязі: “Одея-
ние шаха было очень просто: на нем была какая то длинная мантия с рукавами из 
золотой парчи на горностаевом меху, а к шапке прикреплен бриллиантовый аграф 
или пряжка…” [Кодинецъ… 29]. Зовнішні риси персонажів, з якими йому доводи-
лося зустрічатися, також отримали словесні зображення в “Записках…”. Так, ми ді-
знаємося про особливості образу шаха, його мови, з поясненням про втрату зубів, і, 
звичайно ж, опис бороди: “Голос его очень силен, но слова произносимыя им не 
совсем внятны, и сие от того, что он не давно потерял несколько передних зубов. 
Борода его, о которой и теперь в Персии говорят как про чудо, действительно окла-
дистая и длинная. Во всей его физиогномии более всего примечательны – глаза, 
весьма проницательные, осененные густыми дугою расположенными бровями” 
[Кодинецъ… 29–29 зв.].

Кодинець завжди цікавиться поїздками по околицях міста, де перебував, не від-
мовляється від пропонованих екскурсій і при нагоді сам до них заохочує колег чи 
друзів [Кодинецъ… 31 зв.]. Прагне побачити на власні очі все, що досі було відоме 
йому про ці пам’ятки з інших джерел, прочитане чи почуте від інших.

Проведений день автор розписує навіть по годинах, але й за такого викладу текст 
не є сухим хронологічним звітом, оскільки автор точність розповіді поєднує з тала-
новитим літературним обрамленням [Кодинецъ… 33 зв.].

Про дипломатичну роботу та обов’язки згадує нечасто, але й не оминає цієї те-
матики: “Начали заниматься официальными сношениями с здешними министрами. 
Я в этот день составлял записку для представления Манучар-Хану (первому евнуху) 
правителю Гилянской провинции по делу о похищенном сундуке на Сефедрудском 
рыбном заводе на Каспийском море, с 50 тысяч рублями принадлежащими русским 
купцам Постишным” [Кодинецъ… 33 зв.]. Так само коротко констатує і в таких ряд-
ках: “Все утро занимался я составлением для себя инструкции к предполагаемому 
отъезду моему в Гилян” [Кодинецъ… 38]. При тому навіть такі різноманітні дані 
він використовує ніби й відкрито, але без “зайвих” подробиць, тобто його не можна 
зловити на розголошенні державної таємниці. Якщо про Персію в нього все, так би 
мовити, без купюр, то про нього самого чи російську місію багато інформації не 
почерпнеш.

Незважаючи на скупість у висвітленні змісту перемовин, все ж стає зрозуміло, 
що одним із пунктів цих безкінечних відвідин, одним із пунктів перемовин було 
“учреждение консульства в Гиляне, чрез посредство Мирзы Сале, который объявил 
главнейшим сановникам шаха о твердом намерении нашего министра настаивать в 
исполнении сего предположения” [Кодинецъ… 33 зв.–34].

Розкіш і злидні Персії – це особлива сторінка, на якій зосереджена увага в роз-
повіді автора і до якої він звертається неодноразово. Втім, не можна не відзначити, 
що приклади для глибини розуміння й уявлення про це підбирає вдало і подає над-
звичайно красномовно: “В этот день министр наш имел частную аудиенцую у шаха, 
который принял его в Павилионе служащим вместилищем разных редких вещей, 
хрустальных, мраморных и фарфоровых, присылаемых шаху от разных государей. 
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Там была люстра, необыкновенной величины, из разноцветных хрусталей обделан-
ных с величайшим искусством в золото и стоящая большой цены, которая обратила 
внимание тем, что в ней было несколько огарков сальных свечей. Таковое соедине-
ние роскоши с нищетою встречается на всяком шагу в Персии не исключая даже 
чертогов шахских” [Кодинецъ… 35].

Автор відзначає, що психологічно швидко виснажується та втомлюється у спіл-
куванні з перськими чиновниками. Причину цього він вбачає в особливостях мен-
талітету та традиційних звичках персіян. Страждає від перської нещирості і проти-
ставляє подібним відчуттям спілкування з англійцями: “В 7-м часов приехали к 
министру нашему все члены английской миссии, кои накануне были приглашены к 
нему обедать. За столом было очень весело, а под конец обеда даже шумно: роди-
лась тут между нами какая-то откровенность, степень искренности которой опреде-
лить весьма трудно. Разошлись очень поздно” [Кодинецъ… 37 зв.–38].

Вдаючись у подробиці пояснень, Кодинець таким чином повідомляє історії схо-
дження на престоли, внутрішні розбрати і суперечки, генеалогію родів Персії тощо. 
Тобто його виклад у записках вправно переходить в історичний екскурс, не пору-
шуючи канви, змісту і гармонії його власного викладу. А сам він вказував, резюмую-
чи про свою першу подорож: “…я извлек пользу из сего путешествия вникнув в 
состав верховного правительства Персии, о котором имел понятие взбивчивое и 
даже несправедливое” [Кодинецъ… 45].

Дмитра Кодинця можна без перебільшення назвати “прозовий живописець побу-
ту” та оздоблення шахських палаців, “словесний портретист” географії та місце-
вості, навколишніх архітектурних споруд. Він помічає все, що цікаве оку мандрів-
ного європейця, цікавиться історичними дрібницями та коментарями очевидців 
подій минулого.

Викладає з подробицями, але текст легкий, не перевантажений, оскільки послі-
довний, колоритний і цікавий. Читається з легкістю і захопленням.

А ось у другій частині записок зустрічається все більше власних роздумів, су-
джень, порівнянь, особистих міркувань – “я однако думаю…”.

Автор з легкістю описує “ступінь спорідненості” між чиновниками стосовно ни-
нішнього (Мухаммад (1834–1848)) і колишнього шаха (Фатх Алі-шах (1797–1834)). 
Пояснює родинні зв’язки перської знаті і повідомляє про колишні й нинішні інтри-
ги чиновників та наближених до різних шахів високих осіб. Завжди звертає увагу 
на психологічні особливості і знання, себто освіту, зауважуючи, зокрема, їхнє “гра-
ціозне” вміння утримуватися на високих державних посадах при всіх шахах.

Майстерно описує Дмитро Кодинець психологічно “натягнуту обстановку” з ан-
глійцями, що склалася в результаті політичного суперництва в Ірані між Російською 
імперією та Англією.

Впадає в очі правопис перських імен та власних назв – помітно, що записані 
вони як почуті, на слух, а потім при потребі виправлені олівцем; якщо це не надто 
поширені імена, правопис і транслітерація яких вже була усталеною нормою на той 
час. Схоже, що ні він, консул, ні повноважний посланник Симонич мовою не воло-
діли, принаймні в достатній мірі. Так, про зустріч із міністром шаха Кодинець 
пише: “Мы пошли к нему в сопровождении Министра Иностранных дел Мирзы 
Масуда, который с большою снисходительностью служил сам переводчиком для 
нас” [Кодинецъ… 78 зв.]. При цьому ніколи не говорить, що мав із собою драгома-
на чи тлумача, хоча в подорожі і в посольствах згадує про наявних перекладачів. 
Припустимо, що Д. Кодинець не володів фарсі (перською мовою) чи іншою схід-
ною мовою. Натомість знав європейські мови, передовсім французьку, ймовірно й 
англійську. На таку думку наштовхують зроблені ним рядки рукопису, де він, роз-
повідаючи про знайомство з перськими чиновниками, частенько відзначав їхню 
особливу прикмету, таку як “чудова французька”.
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Взагалі часто фокусується на “недоліках” морального обличчя перської знаті чи 
персів взагалі. Висловлює через своє бачення цієї ситуації: “Я уверен, что Персия-
не презирают его не за то, что он украл вещи; но за то, что не умел их хорошо спря-
тать. – Искустное хищничество вменяется здесь человеку в достоинство” [Коди-
нецъ… 80]. Він не засуджує, а просто висловлюється коректно, вказуючи просто як 
на наявний факт. Негативні аспекти психології і поведінки персіян, якими просяк-
нутий увесь текст, зустрічаються доволі часто; але не як загроза, чи попередження, 
чи вкрай негативний фактор, а скоріше сприймається автором як певна риса в цьо-
му середовищі; до того ж він не висловлюється глибоко саркастично, про це мило 
зауважується як між іншим, без будь-яких докорів. Ось як Кодинець описує вирі-
шення ситуації з подарунком кашемірових шалей від Могамед Шаха: “Казнодар 
Шаха, по обыкновению своему, начал плутовать, и определил для меня сначало 
шали посредственныя, которых я и не видел, ибо Мирза Масуд возвратил их Казно-
дару; а сей должен был переменить их и выдал действительно пару превосходных 
шалей зеленого цвета, весьма уважаемого на Востоке в сих драгоценных тканях” 
[Кодинецъ… 84 зв.]. М’яко зображує всі недоліки перського характеру, тобто націо-
нальних рис, показуючи негативні сторони і не забуваючи і про позитивні риси.

Високо критичним і правдивим виступає автор і щодо самого себе. Коли “кри-
вив душею і словом” перед іноземними посадовцями, вказує на це безпосередньо 
в тексті [Кодинецъ… 81].

Велику увагу звертає на оздоблення шахських палаців, описує якісь примітні 
речі, що можуть вразити уяву або мають якусь надзвичайну цінність. Описує як ар-
хітектурні форми, так і дорогоцінність оздоблення, мистецькі витвори. Варто від-
значити його описи “простору навколо себе” – йому вдається. За його описами все 
побачене ним легко постає в уяві: “С зади сего трона, на полу, есть небольшой 
восьмиугольный басейн, от которого под полом проведена труба под трон, а под 
сим есть посередине мраморная колона, сквозь которую бьет вода и образует фон-
тан посреди самого трона, так что когда Шах сидит на нем в большие [...] (слово 
написане нерозбірливо. – Н. З.), то народ видит его сквозь водяную пыль, как бы 
сквозь облака” [Кодинецъ… 81 зв.–82]. При цьому автор резюмує: “Эта выдумка, – 
совершенно в восточном вкусе” [Кодинецъ… 82].

Д. Кодинець залишив, мабуть, описи всіх пам’яток (здебільшого навіть з історією 
появи чи створення), яких, можливо, вже сьогодні і немає, особливо тих, що мали 
погану збереженість ще за його перебування. Тим паче, власне, він сам відзначав, що 
іранці не занадто про них турбуються – не ремонтують, розбирають на цеглу тощо 
[Кодинецъ… 17]. “Выехавши из Зенгана ночевал я в Султании, и еще раз входил в 
древнюю мечеть тамошнюю построенную шахом Худа-Бенде. Внутри обширного 
купола сего здания, я заметил трещины, которых не было в 1833 году” [Кодинецъ… 
66]. Інформацію аналогічного характеру не раз можна зустріти у його рядках.

У місцях, де автор пише про споруди, архітектурні особливості, форми, стилі, 
його оповідь нагадує путівник для архітекторів. Часто описане він підкріплює ма-
люнками по тексту як беззаперечний доказ побаченого, як, наприклад, малюнок ме-
четі в Казбіні [Кодинецъ… 18]. На малюнку до найдрібніших деталей зображені 
руйнування, про які він згадував рядками вище: “В 10ь часов ходил смотреть луч-
шия здесь древния строения и начал Мечетью известною в целой Персии дивнос-
тию своею, огромностию и легкостию архитектуры. Она постпроена знаменитым 
Калифом Гарун-решидъ, слишком 900 лет тому назад. … передний полусвод глав-
ной мечети недавно начал разрушаться…” [Кодинецъ… 16 зв.–17].

Не менший інтерес становить цей текст і для етнологів у вивченні питань з на-
ціонального менталітету, бо багато уривків присвячені особливостям побуту, тра-
диційним обрядам, святам, звичкам і характеру іранців. Певним чином це і довідник 
для молодого дипломата-початківця – на кшталт “як не треба робити”.
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Пише Д. Кодинець і про відправлені листи в Малоросію [Кодинецъ… 76 зв.]. 
Ми вбачаємо в цій заувазі свідчення його листування з родиною, оскільки дослі-
дження матеріалів щодо встановлення фактів життєпису автора навертає саме на 
таке твердження.

Окремим рядком проходить по тексту інформація про Грибоєдова. Очевидні 
співчуття, переживання, вболівання за обірване трагічно життя людини, що викону-
вала схожу з ним службову високу місію від імені Російської імперії. Чи мало місце 
знайомство цих двох людей у попередні роки у зв’язку зі службовою діяльністю, а 
чи за інших обставин? Це важко визначити. Принаймні автор не вказує навіть жод-
ним натяком на це. Та при кожній нагоді, найменшій згадці про Грибоєдова завжди 
приділяє увагу місцям, пов’язаним з його перебуванням і розповідям про нього і 
потім пише це. Складається беззаперечне враження, що все це для нього актуальне, 
трагічне і болюче. Завжди відзначає щось про Грибоєдова, будь-який акцент, слухає 
всі розповіді про нього [Кодинецъ… 16]. Відвідав місця, пов’язані з тими подіями: 
“Из церкви пошли мы посмотреть вблизи находящиеся развалины дома, в котором 
жил Министр наш и вся Миссия… До сего времени никто из наших не входил в 
самую ограду этого рокового места; мы с Боде (К. Боде – секретар місії. – Н. З.) 
пошли однако по всем направлениям его…” [Кодинецъ… 73–73 зв.]

Також у записках розглядається окремі моменти та історичні епізоди, які вима-
гають більш детального простеження та осмислення, а також зіставлення фактів, 
персоналій та порівняльного аналізу.

Утаємниченість самого Д. Кодинця спричинена декількома беззаперечними фак-
тами, обійти які наразі немає можливості. По-перше, це “секретний” статус самої 
посади консула Російської імперії, яку обіймав автор рукописної збірки. Українські 
архіви фактично не містять документів такого спрямування. Такі джерела осідали 
насамперед у російських архівах, а саме в Архіві зовнішньої політики Російської 
імперії. По-друге, і не менш важливо, деякі архівні сховища України за часи воєн-
них лихоліть втратили значну частину своїх фондів. Так, наприклад, Державний 
архів Полтавської області втратив 90 % дореволюційного фонду. Це має значення, 
бо саме Полтавська губернія – батьківщина людини, що створила цю джерельну 
пам’ятку.

Основну літературу, що склала базисну основу дослідження та була використана 
для пошуків інформації про автора нотаток, умовно можна розділити на такі групи: 
1) спогади, описи, науково-джерелознавчі роботи діячів ХІХ ст.; 2) сучасні дослі-
дження зовнішньоекономічних зносин Персії та Російської імперії І половини 
ХІХ ст., а також з історії Болгарії; 3) краєзнавчі роботи та матеріали.

Історіографія питання постала з доволі неоднозначних за своїм походженням 
матеріалів. Це академічні статті про економічні взаємовідносини Росії та Ірану, 
краєзнавчі матеріали Полтавщини, представлені в роботах переважно І. Ф. Пав-
ловського (найбільш репрезентативного і чи не єдиного щодо даних за ХІХ ст.), а 
також сучасних краєзнавців історії краю. А крім того, ми вдалися до пошуків мате-
ріалів, що залишилися в науковому доробку друзів і колег самого Д. Кодинця. Не-
зважаючи на те що Дмитро Кодинець як особа дипломатична і чиновник високого 
рангу, мав багате та широке коло спілкування, на сьогодні згадок про нього дуже 
мало. І то фактично всі вони мають чи не випадковий характер. І навіть ті прізвища, 
що він, власне, особисто згадує, не подають ніяких згадок, що здатні були б відкри-
ти нам цю особистість.

Крім того, інформація, що існує у друкованому та електронному вигляді, має 
вкрай урізаний характер. Краєзнавчі дослідження про історію Полтавщини, що 
містяться на різних сайтах, якщо і згадують про такого свого земляка, то також 
найчастіше посилаються на інформацію з дореволюційних видань того ж таки Пав-
ловського. Тому відновлення епізодів його долі та фактів біографії ми вибудовували 
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з довгої низки окремих маленьких та розрізнених матеріалів, згадок, посилань 
тощо. Відповідно, що така ситуація негативно позначилася на проведенні та ре-
зультатах дослідження, оскільки “білі плями” залишилися і вони відверто помітні. 
Відсутність матеріалів поки що можна пояснити єдиним фактом – специфіка ро-
боти, яка вимагала збереження “державної таємниці”. Чи існувала ще якась при-
чина такої секретності, що, незважаючи на багато років потому, робить його 
особистість закритою, а разом з тим і накладає відбиток забутості на всі його 
справи і ціле життя?

Ми окреслили коло знайомих та друзів, що згадуються ним самим, для того щоб 
віднайти серед них тих, хто залишив про Д. Кодинця бодай якісь рядки спогадів. 
Таких осіб виявилася немала кількість з огляду на його посаду і статус, але тих, хто 
залишив хоч якісь зауваги про нього, – небагато, а найприкріше те, що, незважаючи 
на їхню відомість в історії, інформація про них самих є теж занадто скупою.

Отже, у 1796 [Путинцев 1952, 87] році в родині Федора Івановича Кодинця та 
його дружини Маріанни Петрівни (дівоче прізвище – Неверовська, дочка золото-
ніського земського судді [Модзалевский 1910, 385]) народився первісток Дмитро. 
Родина мешкала в с. Рокити Хорольського повіту Полтавської губернії. Про батька 
майбутнього дипломата відомо, що він у 1809–1812 рр. обіймав посаду “уездного 
предводителя” у своєму повіті [Павловский 1907, ХХХІ].

Першим, хто подав відомості в історичній та довідковій літературі, був дослід-
ник Полтавщини І. Ф. Павловський. Та навіть він не повідомляє ні року наро-
дження, ні точної назви населеного пункту, звідки походив майбутній дипломат. 
Вихідною точкою для встановлення точної назви села, з якого походив Дмитро Ко-
динець, стали записки самого ж автора. Оскільки розмитість географічних контурів 
земельних володінь у Хорольському повіті, що належали власникам із прізвищем 
Кодинець, не давала змоги цього зробити. Під однією зі статей у рукописі були вка-
зані дата і місце, коли й де було зроблено цей запис: “Апреля 25, 1840 г. д. Рокиты” 
[Кодинецъ… 97]. З цього факту випливає і те, що саме навесні 1840 р. Кодинець 
відвідав рідну Полтавщину.

Прізвище Кодинців відоме на Хорольщині, а разом з тим і відносно поширене. 
Слід припускати, що всі вони родичі, оскільки подальші дослідження джерельної 
бази цього періоду вказує на сусідське розташування їхніх земельних наділів. Дані 
для зіставлення про цих людей надзвичайно несумісні у хронологічному просторі 
для знаходження результатів наслідкового зв’язку фактичного та інформаційного 
характеру. Оскільки між генеалогічними даними середини ХVІІІ і початку ХХ ст. 
утворилася лакуна, ми не маємо достатньо джерельного матеріалу, щоб заповнити 
та об’єднати її, незважаючи на спільність фактів із життя одного роду.

Автором одного з найважливіших існуючих на сьогодні джерел з історії Полтав-
щини, а саме Хорольського повіту, є Тимофій Степанович Бридун – земський ста-
тистик вищезазначеного повіту. Здійснене ним у 10-х рр. ХХ ст. вивчення та дослі-
дження краю, викладене у зшитках загальних зошитів, зберігається у фондах 
ІР НБУВ з 1928 р. Створений ним рукопис має повну назву: “г. Хорол і його повіт. 
Продовження Хорольської волості і волості: Ново-Аврамівська, Еньківська, Клепа-
чівська, Покрівсько-Багачанська, Рокитянська, Семенівська, Криворудська, Обо-
лянська, Горошинська, Худоліївська, Заїченська, Зубанівська, Радівонівська, Бала-
клійська, Билоцерківська, Остапівська і Калентківська” [Бридун]. Саме на сторінках 
цього джерела ми віднайшли матеріали про цілі покоління родини Кодинців. Зокре-
ма: “В’язівок раніш належав поміщику Кодинцу в котрого він був куплений Усти-
мовичею дружиною” [Бридун… 71].

Опис наступного села теж містить дані про цю родину: “З лівого боку до Хиль-
ковки приляга маленький х. Курилівка, де мається гарна садиба поміщика Кодинця. 
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В садибі над горою стоїть гарний будинок, а за будинком парк. Стоячі спереді бу-
динку пірамідальні осокори, котрі придають садибі доволі заманчового вигляду. У 
Коденця всього лише 119 десятин землі, на якому він веде гарне прибуткове госпо-
дарство. Раніш у нього землі було більше, але років шість тому назад частину її він 
розпродав місцевим мешканцям. Коденець одружений на особі значно молодшій 
за нього. Дітей у нього не мається й не було. Живуть Коденці гарно й нівчому собі 
не відмовляючи їздять до сусідів у гості, а потім кличуть їх до себе. Для роз’їзду 
мають гарний екіпаж на резиновім ходу та пару гарних коней” [Бридун… 82 зв.–83].

“Волосне село Рокити, має дерев’яну церкву земську початкову школу та волос-
не правління. Село не величке заселене селянами бувших поміщика Коденця. Дідич 
цього прізвища був Мартин Коденець. Спочатку 18го століття він був Лукомським 
сотником і як всі старшини нажив великі земельні володіння в числі яких були Ро-
кити. Згодом маєток росподілився на три частини з котрих одну купив поміщик 
Стеценко, другу бувший Богданівський управляючий Африкан Павлович Карпенко, 
а третю віддав в придане дочці яка одружилася з Чуденовим” [Бридун… 89 зв.]. 
Кордони цього угіддя проходять поряд з В’язівкою Єньківської волості. Схоже, оце 
саме і є опис рідного краю Д. Ф. Кодинця.

“Ось в Рокитах Коденці, в Лукашівці Лукашівни, в Оболоні Оболоняни…” [Бри-
дун… 92 зв.], – так підсумовує свою розповідь автор опису. Тобто село Рокити – це 
давня власність роду Кодинців.

Отже, Дмитро Кодинець походив з родини козацької старшини. Його предки 
отримали земельні володіння в Лубенському козацькому полку, що був утворений у 
1658 р. та ліквідований у 1781 р.; однією з 22-х сотень, Лукомська сотня входила до 
його складу. Також є дані, що, окрім уже згаданої посади, його батько займав ще 
такі посади: військовий канцелярист (1772), військовий товариш (1778) [Дмитро 
Федорович Кодинець].

Яка ж була освіта у хлопчика, щоб здолати шлях такої цікавої і такої складної 
кар’єри дипломата, що відкрила перед ним якщо не цілий світ, то увесь Схід? До-
слідник минулого Павловський в одній зі своїх праць “Краткий биографический 
словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины ХVIII века” наво-
дить дані з біографії М. М. Макаревського (1783–1846) та вказує на те, що він був 
“сначала домашним учителем у помещиков Кодинца и Кулябки… Говорил по 
латыни, по-французски и по-немецки” [Павловский 1912, 117]. Цілком імовірно, що 
саме ця людина й стала першим вчителем майбутнього дипломата.

Яким був наступний крок у здобутті освіти – невідомо, можливо, це могла бути 
гімназія в Полтаві, що вперше відчинила свої двері для учнів у 1808 р, при якій 
функціонував і пансіон. Подальші відомості вказують, що Д. Кодинець закінчив 
Харківський університет [Павловский 1914, 189].

Доцільно звернутися і до згадок про нього серед його сучасників, що існують 
вже у виданих працях та літературі. Так, це перш за все якісь згадки його прізвища 
при оповіді про ті чи інші обставини минулого в один рядок. Та все ж ми не поли-
шаємо спроби віднайти дещо більше, ніж відомо на сьогодні.

Ось як згадує про Д. Кодинця головний топограф Російської імперії Іван Федо-
рович Бларамберг, а в 1837 р. – ад’ютант посланника в Персії Симонича: “В Таври-
зе жил наш генеральный консул статский советник Кодинец, в просторном доме 
которого, состоявшем из нескольких дворов, мы и остановились. Так как было еще 
очень рано, нас встретил надир, т. е. дворецкий, который разместил нас в четырех 
комнатах в одном из дворов. Здесь мы отдохнули после 17-дневного путешествия 
верхом, подкрепились двухчасовым сном и около часа дня нанесли визит консулу. 
Он принял нас очень сердечно и пригласил к завтраку… Консул был другом нашей 
семьи, и мы вспомнили время, проведенное вместе в Одессе. Он был холост и вел 
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здесь однообразную жизнь. Кроме нескольких итальянцев и поляков, находившихся 
у персов на военной службе или в качестве врачей, здесь в 1837 г. не было ни одно-
го европейца. Эту однообразную жизнь скрашивала, хотя и ненадолго, еженедель-
ная почта из Тифлиса” [Бларамберг 1978, 90].

Як довго тривала місія і саме перебування в Тавризі Д. Кодинця, що так його об-
тяжувало, де він ще й хворобливо почувався – за його ж словами [Кодинецъ… 62], 
документально не можемо підтвердити. Втім, деяку хронологію все ж можемо від-
новити, якщо звернутися до біографії Миколи Адріановича Анічкова (1809–1892) – 
саме він був призначений на посаду генерального консула в Тавризі і, таким чином, 
змінив Д. Ф. Кодинця на його посту в 1838 році.

Вся діяльність консула в Персії підпорядковувалася спеціальному закону, що був 
затверджений у 1829 р. і мав назву “Правила в руководство российской миссии и 
консулам в Персии, относительно торговли и защиты, пребывающих там россий-
ских подданных”. Тому не дивно, що він завжди був у курсі всіх справ, пов’язаних 
з торгівлею, та добре знав тих, хто нею займався, а також усіх супутніх питань цьо-
го порядку. Треба зазначити, що сучасні дослідники російсько-іранських економіч-
них та торгових взаємин першої третини ХІХ ст. апелюють до джерел, написаних і 
Д. Кодинцем [Кузнецова 1978; Куканова 1977; 1984; Ларин 2009; Тимченко 2003; 
Шкунов 2011]. Його доповіді та листи стосувалися найчастіше саме цієї тематики, 
крім того, вони наповнені спостереженнями, висновками і завжди аналізом.

Місто Тавриз (Тебріз), у якому жив Д. Кодинець, було головним містом Азербай-
джанської провінції в Персії; захоплене військами Російської імперії в 1827 р. в ході 
російсько-турецької війни (1826–1828). Також там містилася резиденція перського 
спадкоємця престолу. Крім російського консула, там перебували консули Англії, 
Франції та Османської імперії. Будинок Російської місії в Тавризі на початку 
1830-х років був розташований у Вірменському кварталі [Корф 1838, 84].

Перш ніж досягти вершин дипломатичної кар’єри, Д. Кодинець обіймав різні по-
сади, що поступово торували йому шлях до консульської посади. Записи про його 
призначення містять ряд спеціалізованих видань того часу. Перша посада відно-
ситься до 1818 р., про що записано таке: “В Одессе. Одесский градоначальник, ге-
нерал от инфантерии и разн. рода кав. граф Александр Федоров. Ланжерон. При 
нем: … Студенты Андрей Антонов. Война-Куринский и Дмитрий Федоров. Коди-
нец” [Месяцеслов… 1818, 244–245]. Роки, проведені в Одесі, з теплотою згадував 
його друг І. Бларамберг. Чим займався конкретно і як довго – невідомо, оскільки ві-
домості про наступну, більш значущу посаду досить віддалені в часі. Відомості за 
1831 р. показують: “По внутренним учреждениям: В Керчи: по делам Керченской 
торговли с Горцами, Н. Св. Дмитрий Федор. Кодинец, орд. С. Ан. 3 ст. Кв.” [Меся-
цеслов… 1831, 284]. Тобто Д. Кодинець був призначений завідувачем так званого 
“попечительства Керченской торговли с черкесами и абазинцами”, але ще 1829 р., 
де замінив на цій посаді Рафаеля Августиновича де Скассі. Про це нам повідомляє 
“Отношение гр. Нессельроде къ гр. Паскевичу, от 11-го ноября 1829 г., № 2485”, що 
тимчасове керування справами “…возложено на его помощника н. с. Кодинца…” 
[Акты… 1878, 882].

Ще одне свідчення його посади – це власне згадка про призначення його кон-
сулом: “Генеральные консулы. В Тавризе: Н. Св. Дмитрий Федоров. Кодинец, орд. 
С. Вл. 4 и с. Ан. 3 ст. Кв. им. зн. за ХV л.” [Месяцеслов… 1833, 379–380]. Отже, 
1818 р. був роком закінчення ним університету – про це свідчить помітка про 15 ро-
ків служби. Разом з ним призначалися і його друзі: секретарем місії – Климентій 
Боде, драгоманом (перекладачем) – Олександр Ходзько.

Відповідно до отриманих посад Дмитро Кодинець мав би отримати спадкове 
дворянство, оскільки у відповідності до “Табеля о рангах” він дослужився до цього 
високого титулу. Та втім у виданому в 1898 р. томі “Список дворян, внесенных в 
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дворянскую родословную книгу Полтавской губернии” його ім’я не вказане (як 
і інших членів родини), хоча є й тезки – Дмитро Антонович та Дмитро Іванович 
[Список… 1898, 291–292]. Проте додатковим джерелом у цьому питанні стала пра-
ця В. Модзалевського “Малороссийский родословник”. Там серед інших представ-
ників розгалуженого роду Кодинців під заголовком “В роспись не вошли” є і дані 
про Дмитра Федоровича, а також про його батька, матір та брата [Модзалевский 
1910, 385].

Причетний за родом своєї діяльності був Дмитро Федорович і до відомого істо-
ричного факту з життя російських солдатів-дезертирів у Персії, а точніше, до їх-
нього повернення до Росії. У 1837 р. російський імператор вирішив повернути 
козаків-утікачів, що тривалий час там перебували та цілковито підкорялися добре 
відомому Самсон-хану (Самсон Макінцев). Офіційно це було доручено капітану 
Альбранту в 1838 р., а Дмитро Федорович надавав йому найдієвішу допомогу у цій 
справі [Альбрант 1867].

Надзвичайно важлива місія була доручена Д. Кодинцю в 1841 р., коли в Болгарії 
прокотилася хвиля повстанських рухів [Велики 1968; Косев 1961; История на 
България… 1995]. Він мав достеменно з’ясувати ситуацію, що склалася, зібрати 
факти про утиски християн, до того ж “найти средства, наиболее пригодные для 
успокоения возбужденных умов” [Ниякий 1961, 150]. Також він отримав урядову 
інструкцію. Посланця до Болгарії обирав особисто міністр закордонних справ Ро-
сійської імперії К. В. Нессельроде [Ниякий 1961, 149].

Узагальнені результати були ним задокументовані та ретельно викладені в доне-
сенні Титову та в листах до Я. А. Дашкова “Об обследовании им Болгарии после 
восстания болгар и о правильности слухов о жестоком обращении турок с болгара-
ми” [Ниякий 1961, 153–155].

Висловлена Дмитрові Федоровичу довіра при покладанні на нього такої важли-
вої місії свідчить про авторитет та дипломатичні таланти, здібність до ведення пе-
реговорів у складних критичних ситуаціях, власне самого Дмитра Федоровича. 
Обізнаний з тонкощами східної дипломатії та маючи накопичений багаторічний 
досвід, ці завдання він виконав з відмінним результатом.

Ще одна підказка, яку знову зробив сам автор у збірнику записок, дозволяє нам 
поточнити його місце перебування в середині жовтня 1841 р., – “Октября 14, 1841 г. 
Буюкдере” [Кодинецъ… 97 зв.]. Буюкдере (в перекладі з турецької мови “büyük” – 
великий, “dere” – долина) – це маленьке село на європейському березі Босфору, 
а отже, десь поряд із Константинополем. Відповідно, сюди він повернувся після 
поїздки в болгарських справах.

Втім, мусимо констатувати той факт, що в наших пошуках це поки що чи не 
остання згадка про службову діяльність Д. Кодинця. Сподіваємося, що подальші 
дослідження матеріалів з архівосховищ інших країн, насамперед Російської імперії 
(зараз – Російська Федерація), Персії (зараз – Іран) та Грузії, з якими були пов’язані 
життя та діяльність українця Дмитра Кодинця, допоможуть розкрити втаємничене 
та призабуте.

Завдяки благодійницькій діяльності ім’я Дмитра Кодинця збереглося в пам’яті 
його співвітчизників та земляків. Автор роботи з історії Петровського Полтавсько-
го кадетського корпусу А. Ромашкевич наводить про нього небагато інформації, по-
передньо зауважуючи: “В настоящем выпуске печатается портрет Дейст. Ст. Сов. Ко-
динца, но о жизни его не удалось ничего узнать…” [Ромашкевич 1911, 128]. Таким 
чином, це ще одне невеселе підтвердження про існуючу інформаційну лакуну 
навколо постаті загадкового генерального консула в Тавризі. Та неперевершеною 
цінністю вказаної роботи є віднайдений та опублікований портрет [Ромашкевич 
1911, 129], який ми й наводимо у нашій розвідці.
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А далі А. Ромашкевич вказує, що Д. Ф. Коди-
нець був «учредитель стипендии “Воспитанник 
Кодинца” при Петровском Полтавском кадетском 
корпусе. В стипендиаты избираются сыновья 
родственников жертвователя со стороны отца 
его, или матери, урожденной Неверовской; если 
же из родственников никто не явится, для заме-
щения стипендии, то могут быть допускаемы 
кандидаты из детей недостаточных дворян Хо-
рольского у., Полт. губ. Избирает стипендиата 
Полтавский губ. предводитель дворянства» [Ро-
машкевич 1911, 129]. Назва стипендії доволі про-
мовиста й, можливо, викликана саме тим, що 
власної родини і дітей Дмитро Федорович не мав.

А І. Павловський вказує і суму, котру “поме-
щик Хорольского уезда” Д. Кодинець надавав: 
“пожертвовал капитал в 5 тыс. для воспитания на 
проценты” [Павловский 1914, 189].

Товаришем по університету був Олексій Іраклі-
йович Льовшин (1797/1799–1879) – історик, етнограф, публіцист. Після закінчення 
навчання в 1818 р. починає роботу в Азіатському департаменті Колегії іноземних 
справ [Зленко 1995, 248–249]. Саме йому присвячувався написаний Д. Кодинцем 
вірш, який був опублікований на сторінках “Украинского вестника” [Кодинец 1816, 
230–232], що в ті роки нетривалий час виходив у Харкові (1816–1819).

Мав він і інших знайомих у літературних колах, не менш відомих серед творчої 
плеяди першої половини позаминулого століття. Серед них навіть мислитель-
філософ та критик В. Г. Бєлінський, з яким вони зустрічалися на початку 1840-х ро-
ків на вечорах у домі П. О. Плєтньова [Путинцев 1952, 87] у Санкт-Петербурзі. 
Петро Плетньов (1791–1866) – поет та ректор Санкт-Петербурзького університету 
(1840–1861). Цікаво те, що дослідники цієї тематики по-різному трактують згадки 
про прізвище Кодинця в зібраннях цих людей – від письменника, вказуючи рік на-
родження 1816 [Белинский 1959, т. 13, 548], до – “неустановленное лицо” [Друзья 
Пушкина 1986, т. 2, 631].

Дмитро Федорович не створив родини. Схоже, таким же одиноким залишався і 
його молодший брат Федір Федорович Кодинець. Він також свого часу був студен-
том Харківського університету, але не закінчив повного курсу. Перебував на службі 
в кінній артилерії і жив у рідному селі Рокиті [Модзалевский, 1910, т. 2, 385]. А 
потім, очевидно, повернувся до брата і колишній генеральний консул у Тавризі 
Дмитро Федорович. Дослідник полтавського краю І. Павловський у своїй роботі, 
створеній на основі архівних джерел, що на сьогодні не збереглися, наводить приклад 
із життя поміщиків Хорольщини в ХІХ ст. та про прагнення деяких з них звільнити 
своїх селян раніше строку, тобто до офіційної реформи 1861 р. Ось який цікавий 
епізод він змальовує: “Было три случая освобождения… но один из них не был 
утвержден. В 1857 году помещики Хорольского уезда подпоручик артиллерии Фе-
дор Кодинец и его брат д. с. с. Дмитрий Кодинец подали заявление полтавскому гу-
бернатору, по которому они обязывались всю землю отдать крестьянам с условием, 
чтобы крестьяне обязались исполнять все возможные на них обязанности при жиз-
ни помещиков. После же смерти их, крестьяне обязуются разделить землю поровну, 
по числу ревизских душ той ревизии, которая при наступлении срока существовать 
может. “Но это противоречило узаконениям, запрещавшим давать волю после смер-
ти”, на что обратил внимание губернский предводитель и желание братьев Кодинец 
не было приведено в исполнение” [Павловский 1907, т. 2, 28]. Сьогодні село Рокита 
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належить за адміністративним розподілом до Великобагачанського району (Велика 
Багачка) Полтавської області. Ще про один епізод з тих часів маємо таку довідку: 
“У найбільшому з хуторів (Великій Рокиті) у 1860 р. на кошти поручика Ф. Ф. Ко-
динця була побудована дерев’яна Дмитріївська церква з дзвіницею, при якій діяла 
бібліотека та церковнопарафіяльна школа” [Рокита 1992, 840]. Схоже, що саме та-
ким чином місцевий дідич прагнув увіковічити пам’ять про свого брата, що зали-
шив світ 5 травня 1857 року [Модзалевский 1910, 385].

Отже, Дмитро Федорович Кодинець, нащадок козацького роду з Полтавщини, 
став свідком і учасником непересічних історичних подій не лише в Російській імпе-
рії, а й в Ірані, Болгарії та Туреччині. Тим самим, рукопис “Записки в Персии” та 
інші джерела документального характеру, створені ним, мають надзвичайну цін-
ність для сучасних дослідників. Насамкінець слід зауважити, що в цій історії ще 
дуже багато припущень і просто білих плям. Але сподіваємося, що подальші дослі-
дження відкриють ще багато сторінок важливого і невідомого про біографію цього 
українця та Схід, з яким його життя пов’язали сумлінна праця і доля.

Ілюстрації зі щоденника Д. Ф. Кодинця
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У фундаментальній праці визначного дослідника Волині Олександра Цинкалов-ського, на одній з таблиць, серед античних і візантійських монет, міститься зо-
браження рідкісної для України знахідки з м. Кременця. 
Дослідник дав короткий опис монети і в цілому слушно відніс її до Трапезунд-

ської імперії (1204–1461), карбування з кінця XIII ст. За описом О. Цинкаловського, 
на аверсі монети «постать в ореолі з довгим хрестом у правій руці, ліва розташова-
на на грудях і тримає щита (?), з лівого боку літери “ГЄN”. На реверсі постать во-
лодаря зі скіпетром у правій і державою в лівій руці. Під скіпетром “К”, під 
державою шестипроменева зірка, із правого боку на стороні долоні “N”». Монета 
знайдена проф. Шендриком у 1930–1931 рр. в м. Кременці на Потоку [Cynkałowski 
1961, 150, № 78, tabl. XIV, № 7].
В історіографії не існує одностайної думки на визначення тих чи інших трапе-

зундських монет. За два з половиною століття існування Трапезундської імперії її 
трон займали чотири Іоанни, чотири Олексії, три Андроніки і три Мануїли, ще 
п’ять правителів не мали тезок. Розподіл існуючих монет між правліннями імпера-
торів і досі лишається проблемним питанням [Соколова 1984, 61]. У систематизації 
й хронології монет у межах правління одного імператора сучасні дослідники так чи 
інакше спираються на фундаментальну працю О. Ретовського з початку XX ст. Хоча 
нові знахідки та копітка робота дослідників дозволяють дещо змінити систематиза-
цію та хронологію випусків трапезундських монет [Retowski 1911, 113–302; Голен-
ко 1959; Соколова 1974].
Окремого вивчення потребують і групи так званих грузинських наслідувань – 

кірманеулі, які становлять значну частину монет і виділення яких з основного фон-
ду трапезундського карбування залишається складним завданням [Капанадзе 1950, 
208; Голенко 1959, 135–136; Соколова 1974, 136–139; Пономарев 2002, 137–138].
Знахідка з м. Кременця належить відомому типу монет Іоанна ІІ (1280–1297) із 

зображенням імператора і св. Євгенія у весь зріст, прямо. Але зображення на моне-
ті вирізняються грубістю та схематичністю. Такі монети свого часу були віднесені 
О. Ретовським до групи грузинських наслідувань аспрів Іонна ІІ [Retowski 1911, 
220–241]. Подібна монета включена до групи аспрів “грубого стилю” Іоанна ІІ в 
ґрунтовній праці В. Роса [Wroth 1966, 72, табл. XXXVII, № 9].
Розповсюдження аспрів Трапезунда в Західній Грузії, як і карбування власних 

кірманеулі, пояснюється тісними історичними зв’язками між державами. Трапе-
зундська імперія включала у свій склад Лазику, населення якої переважно склада-
ли грузини, котрі займали найвищі посади в державі. Саме воцаріння бокової гілки 
Комнінів як трапезундських імператорів пов’язується з безпосередньою політич-
ною й військовою допомогою Багритидів. Наявність шестикутної зірки на трапе-
зундських монетах (як і на монеті з Кременця) розглядається в контексті грузин-
ських впливів, як емблеми Багратидів, які вели свій рід від іудейських царів [Голенко 
1959, 134–136].

Г. А. Козубовський

ЗНАХІДКА ТРАПЕЗУНДСЬКОЇ МОНЕТИ НА ВОЛИНІ
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За низкою елементів: зображення св. Євгенія, короткий лабар в імператора, шес-
типроменева зірка та ін. – взірці подібних монет різні автори відносять як до най-
перших, так і до останніх серій карбування Іоанна ІІ [Retowski 1911, 188–191, 
191–216; Голенко 1959, 132; Соколова 1974, 141–142].

Визначальними ознаками в хронології аспрів Іоанна ІІ вважаються метричні по-
казники.

Сучасні дослідники виділяють три вагові групи в межах правління Іоанна ІІ, із 
законною вагою, на яку орієнтувалися при карбуванні: 2,872 г, 2,62 г, 2,339 г. При-
чому зниження ваги до 2,62 г пов’язується з групою монет із шестипроменевою 
зіркою. За Олексія ІІ (1297–1330), в 1320–1321 рр., вага аспрів була знижена вже до 
2,183 г [Пономарев 2002, 132–142].

За матеріалами найбільших зібрань, реальна вага срібних монет Іоанна ІІ коли-
вається від 2 до 3,43 г, при діаметрі монетного кружка 21,5–23 мм, хоча зустрічають-
ся окремі екземпляри діаметром у 19,5–20 мм [Retowski 1911, 187, 188–191, 191–
216; Голенко 1959, 130; Соколова 1974, 133, 141–142].

Дещо менші показники дають наслідування аспрів Іоанна ІІ із вагою від 1,23 до 
2,95 г, при діаметрі 18,5 до 22,5 мм. Причому серед цих монет досить значний від-
соток становлять екземпляри з вагою, меншою за 2 г, і з діаметром у 18,5–20 мм 
[Retowski 1911, 220–241].

На жаль, О. Цинкаловський не наводить метричні показники знахідки. Але діа-
метр монети дорівнює розташованим поруч на таблиці римським денаріям ІІ ст. 
н. е., які мали розміри 17–20 мм. Певно, і вага монети, як і більшість наслідувань 
Іоанна ІІ [Retowski 1911, 220–241], близько 2 г.

Надзвичайно близькі до цієї знахідки метричні параметри дають обрізані празь-
кі гроші Вацлава ІІ (1300–1305), Яна І Люксембурзького (1310–1346) та Карла І 
(1346–1378) – основний компонент грошового обігу Галичини в першій половині – 
середині XIV cт.

Окремі випадки знахідок обрізаних празьких грошів зафіксовані в Польщі, Мол-
дові, Німеччині та Румунії, але такі монети переважають на території Галичини. На 
сучасному етапі відомо про більш ніж 300 таких грошів зі знахідок, музейних та 
приватних колекцій [Соболева 1963, 128; Bagieński 1983, 49; Piniński 1985, 153–154, 
157; Крижанівський 2007, 124].

Досі остаточно не з’ясовано хронологію, обставини та мету обрізування міжна-
родної європейської валюти – празьких грошів на українських землях. 

З’явившись 1300 р. в Чехії, великі срібні монети нового взірця й ґатунку, вагою 
близько 3,8 г і діаметром до 2,8 мм, швидко розповсюдились на значній території 
Європи. Але в більшості знахідок фіксуються цілі монети.

Одні дослідники вважають, що празькі гроші обрізувалися згідно з нормою га-
лицьких монет – руських грошиків, що карбувалися у Львові від імені польських 
королів у другій половині ХІV ст. [Соболева 1963, 134–135, 140; Котляр 1968, 123; 
Пивоваров 2002, 86; Крижанівський 2007, 129–137]. Інші – що на Русі празькі гроші 
обрізували наприкінці ХІV ст. у зв’язку з надходженням менших за вагою та гірших 
за якістю грошів Вацлава ІV [Bagieński 1983, 49] або ж із карбуванням квартників у 
Сілезії в 1330–1350 рр. [Pininski 1985]. Нещодавно запропоновано цікаву версію 
про обрізування празьких грошів згідно з метричними показниками джучидських 
дирхемів Узбека (1313–1342) чи Джанібека (1342–1357) із вагою 1,52–1,56 г 
[Paszkiewicz 2005, 98–101, 107–108].

Серед обрізаних празьких грошів фіксуються значні коливання в розмірах і вазі 
[Соболева 1963, 131, 134–135]. У сучасних дослідженнях виділяється кілька основ-
них груп із вагою 1,89–2,40 г; 1,47–1,57 г та 1,16–1, 31 г [Крижанівський 2007, 
129–137].
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Наявність кількох досить точно датованих комплексів з обрізаними празькими 
грошами: Молотовський скарб (до 1346 р.), Львівський 2000 р. і Калуський 2003 р. 
(1346–1349 рр.) [Грушевський 2002, 361–381; Рожко 2004, 617–636; Крижанівський 
2007, 31] – вказує на розповсюдженість цього явища ще наприкінці першої поло-
вини XIV ст. і може пов’язуватися з фінансово-монетарними заходами в сусідній 
польській державі за час правління Казимира ІІІ (1333–1370) [Terlecki 1962; Kier-
snowski 2008, 221–223, 230]. Адже в цей час саме польські землі були основним по-
стачальником чеської валюти до галицько-волинських земель.
Про поширення таких монет поруч із золотоординськими свідчать знахідки об-

різаних празьких грошів у Подністров’ї і на Поділлі в культурному шарі та в жит-
лах. 4 обрізані гроші Яна І Люксембурзького вагою 1,8–1,9 г та Карла І вагою 1,2–
2,5 г, діаметром 18–26 мм походять із розкопок городища в с. Зеленій Липі на 
Буковині. Причому гріш Яна І і гріш Карла І знайдено в руїнах одного приміщення. 
Крім празьких грошів на пам’ятці виявлено угорський денарій Людовіка І (1342–
1382), дві мідні золотоординські монети (наслідування ?) та два срібних насліду-
вання дирхемів Джанібека (1342–1357) вагою 0,32 та 0,55 г, а також срібну монету 
м. Аквілея, карбовану за Бернтранда (1334–1350) [Пивоваров 2002, 78–100; Пиво-
варов 2010, 369].
До цього ж періоду обігу належать і знахідки з Поділля. У 2004–2005 рр. у верх-

ньому шарі (оранці) поля біля с. Польного Макарова Дунаєвецького району Хмель-
ницькоі області знайдено групу монет, які належать до кількох хронологічних груп.
Три монети належать до XIV ст.: Чехія, Ян І Люксембурзький (1310–1346), обрі-

зані празькі гроші (2), вага монет – 2,05 та 1,95 грами при діаметрі 22,5 мм; Золотої 
Орда, мідний пул Криму з двоголовим орлом (інформація О. Погорільця). Ці зна-
хідки чудово ілюструють економічні та політичні процеси на Поділлі. Мідна моне-
та Золотої Орди може свідчити про перебування, адміністративне підпорядкування, 
військову присутність ординців у Центральному Поділлі в 40–50-х рр. XIV ст. 
Привертає увагу факт наявності значної кількості обрізаних празьких грошів, 

дуже близьких за метричними показниками до срібних монет Трапезундської ім-
перії, та їхніх грузинських наслідувань у Львівському скарбі 2000 р. [Рожко 2004, 
617–636].
Трапезундські монети Іоанна І (1235–1238), Мануїла І (1238–1263), Іоанна ІІ 

(1280–1297), Теодори (1285), Олексія ІІ (1297–1330) та Василя (1332–1340) досить 
часто зустрічаються в знахідках Кавказу та Криму. 
Карбування Ірини Палеолог (1340–1341), Анни (1341–1342), Іоанна ІІI (1342–1344), 

Михайла (1344–1349), Олексія ІІІ (1349–1390) представлено значно скромніше. 
У Закавказзі трапезундські монети зустрічаються у складі великих скарбів пізні-

ших часів, навіть XV ст. 
У Криму зафіксовано більше 200 знахідок трапезундських монет. Причому най-

більша їхня кількість належить періоду 1343–1350 рр., часу воєнних дій Джанібека 
проти генуезьких міст Криму [Гурулева 2009, 50–51], що збігається з датуванням 
перелічених знахідок обрізаних празьких грошів. 
Окремі мідні трапезундські монети походять із золотоординських пам’яток Хер-

сонщини, одна з монет, певно Василія (1332–1340), знайдена разом із золотоордин-
ськими монетами на околиці с. Великої Кардашинки Цюрупинського району Хер-
сонської обл. [Піворович 2008, 150]. 
До цього періоду, певно, належить поодинока знахідка мідної візантійської мо-

нети Іоанна VI Кантакузина (1341–1355) із Луцька [Кропоткин 1962, 31, № 148].
Знахідки свідчать про реальне надходження монет візантійського кола на Волинь 

у першій половині – середині XIV ст.
Певно, саме метричному збігу ваги трапезундської монети з обіговими обрізани-

ми празькими грошами завдячує кременецька знахідка. 
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Точно невідомо про верхню межу вироблення грузинських наслідувань, які зна-
ходять переважно на Кавказі, але вважається, що грузинські кірманеулі по типу 
аспрів Іоанна ІІ карбувалися дуже довго, ймовірно до XV cт. [Голенко 1959, 139].

Місто Кременець, потужна фортеця, що не раз витримувала страшні монгольські 
навали, розглядається як пункт, володіння яким забезпечувало володарювання над 
усією Південно-Західною Волинню [Андрияшев 1887, 215; Раппопорт 1967, 164]. 

Особливо загострилася ситуація в регіоні під час боротьби за галицько-волинську 
спадщину після смерті Болеслава ІІ Юрія 1340 р.

Перехід Орди на сторону Литви 1352 р. суттєво змінив співвідношення сил і зму-
сив польського короля Казимира ІІІ піти на компроміс із Гедиміновичами [Шабуль-
до 1987, 50]. За укладеним перемир’ям 1352 р. Казимир отримав землю Люблінську 
й Львівську – “Русь што короля слушають”. Володимирська, Луцька, Белзька, 
Холмська й Берестейська землі залишились за литовськими князями. 

Але, певно, справедливе твердження, що ця польсько-литовська угода, яка розді-
лила на дві частини Галицько-Волинську Русь, була досягнута за участю ордин-
ської дипломатії і ханської влади [Греков 1975, 53; Шабульдо 1987, 50]. 

Особливий статус дістав князь Юрій Наримунтович. Йому було надано одну з 
найпотужніших волинських фортець, м. Кременець, яке він повинен був тримати 
“від князів литовських і від короля” на два роки із забороною будувати фортифіка-
ційні укріплення [Розов 1928, 4–7, № 3], що пов’язується з кондомініумом – комп-
ромісною угодою між правителями Литви, Польщі і Золотої Орди [Шабульдо 2006, 
10]. Умова про не відновлення фортифікаційних споруд свідчить про намагання по-
слабити значення цього надзвичайно потужного митного пункту й фортеці на Кре-
менецькому шляху, відомому з джерел XVI ст. [Грушевський 1993, 46], на дорозі 
від Кам’янця (володінь Коріатовичів) до столиці Любарта – Луцька. 

Угода згадує залежність руських (волинських) князів від золотоординського хана 
(“царя”) й окремих ординських володарів (“князі темнии”) [Леонтович 1894, 215].

Висунутий на схід Кременець не міг залишатися осторонь воєнних походів з 
усіх сторін.

М. Грушевський вважав, що нейтральний статус Кременецької волості може 
свідчити про якусь війну за Кременець на початку 50-х рр. XIV ст. [Грушевський 
1993, 40]. 

Протягом 12 років Кременець неодноразово переходив із рук у руки, поки за но-
вою угодою 1366 р. відійшов до Польщі [Клименко, Хаварівський 2003, 275]. 

Тож нумізматичні та історичні джерела окреслюють найбільш імовірні хроноло-
гічні орієнтири потрапляння монети до м. Кременця – 40–50 рр. XIV ст. 

Безумовно, монета могла потрапити на Волинь через будь-які випадкові обста-
вини протягом XIV cт.

Але в кожному разі монета вказує на золотоординські володіння в Східній Євро-
пі – території, де такі монети використовувалися. 
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Це дослідження присвячене одному з експонатів Національного музею мистецтв 
імені Богдана та Варвари Ханенків, який придбали самі засновники, текст стат-

ті базується на матеріалах виступу на науково-практичній конференції “Ханеківські 
читання-2013”1. У центрі уваги буде статуя давньоєгипетського мистецтва – скульп-
тура павіана, ін. Nr. 352 АТК2, яку зазвичай асоціюють із богом Тотом (іл. 1–4). Ста-
тую купив сам Богдан Ханенко в Парижі на аукціоні. Відомо, що він дуже любив цю 
статую, ототожнював її з Тотом-Гермесом Трисмегістом, серед музейних фотографій 
є та, що зображає Б. Ханенка разом із його Тотом-Гермесом, що стояв у його кабінеті. 
Пам’ятка і зараз там експонується як частина експозиції “кабінет Богдана Ханенка”. 

Сама статуя велика, її розміри – 52x27x26 см. Матеріал, із якого вона зроблена, – 
сіро-червоний граніт чи гранодіорит. Вона зображає пухнасту фігурку павіана, що 
сидить навпочіпки, демонструє свої чоловічі достоїнства, хвіст загнутий на правий 
бік, верхні лапки поклав на коліна і проникливим поглядом дивиться на відвідува-
чів. Статуя дуже добре відполірована3, поверхня шкіри тварини не має додаткового 
візерунка шерсті. Нижня частина задніх лап втрачена. Фігура має підставку, або 
п’єдестал, ця підставка теж частково втрачена, й у двох місцях вона має отвори, які 
стали передумовою і поштовхом до мого дослідження (іл. 5, 6). 

Цю пам’ятку свого часу бачив Вернард Ботмер, який визначив її як статую Тота 
та дав її датування: Нове царство4. У 90-х р. минулого століття один із російських 
єгиптологів із Центру єгиптологічних досліджень РАН, Сергій Іванов, висловив 
припущення, що ця статуя є частиною клепсидри – водяного годинника і що її по-
трібно передатувати – вона нібито належить до Птолемеївського періоду, часу, коли 
такі годинники набули поширення. Підставою для цих висновків стали отвори в 
статуї, які цей дослідник визначив як канал, через який витікала вода з клепсидри. 

Однак така атрибутація сумнівна. Клепсидра, водяний годинник, – це посудина 
певного розміру, яка має на дні отвір збоку, куди повільно витікає вода в інший ре-
зервуар5. Оскільки клепсидра – це пристрій для вимірювання часу, а серед функцій 
бога Тота є управління часом, клепсидри були прикрашені маленькими статуетками 
цього божества, як правило, в тому місці, де витікає вода, – вона тече або з-під ніг 
Тота-павіана або, у більш вигадливих майстрів, взагалі з його пеніса. Тот стоїть, 
притулившись до стінки резервуара, таким чином, фігурки виконані не як повна 
скульптура, а як дуже високий рельєф чи напівскульптура. Клепсидри, справді, були 
дуже популярні за Птолемеївської доби, але з’явились вони в Єгипті набагато рані-
ше, їхні перші зразки відомі від 18 династії, зображення шебет (модель клепсидри 
зі статуеткою Тота або статуетка Тота на ієрогліфі, що символізує час) також 
з’являються від того ж періоду [Devauchelle 1986, Sp. 1156; Handussa 1979, S. 65f]. 
Таким чином, статуетка ханенківського Тота частиною клепсидри не є, для цього 
статуетка просто гігантська, й отвори в ній розміщені не там, крім того, вони не су-
цільні. Зауважу, що з отворами такого діаметра це була б клепсидра-секундомір, так 
би швидко виливалась із неї вода, і її просто не встигали б наповнювати. 

О. О. Романова
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Ханенківський Тот – повноцінна статуя, але виникає серія нових питань, зокре-
ма яким було її функціональне призначення, де вона могла стояти та її датування. 

Варто зазначити, що окремих узагальнюючих досліджень, які б детально розгля-
дали статуї павіана як з мистецтвознавчого боку, так і з позиції історії давньоєги-
петського мистецтва, не існує, хоч є низка публікацій, присвячених окремим 
зразкам цих пам’ятників. На відміну від широкої історіографії щодо статуй та ста-
туеток, які зображають людське тіло (богів, царів, цариць та простих смертних), де 
створена значна кількість досліджень, у яких детально розглядаються різні аспекти 
цієї тематики, поки що не існує єдиної системи датувальних критеріїв для статуй, 
що зображають тварин, зокрема для павіанів. Якщо статуя має історичний чи архео-
логічний контекст чи хоча б напис, це полегшує справу датування та атрибуції, але 
якщо ні того, ні того немає, тоді проблема датування значно ускладнюється. 

Вивчення ханенківського павіана привело автора цього дослідження до спроби 
розібратись із критеріями датування таких статуй самостійно і витворити таку сис-
тему. Для цього довелось іти звичним шляхом для такого виду досліджень і шукати 
схожі за археологічним контекстом, походженням статуетки, датувальні критерії та 
риси, які могли б вказати на функціональне призначення статуї. Дослідження вили-
лись у роботу масштабного плану, в цій статті представлені лише окремі її резуль-
тати, які можуть допомогти дізнатись нову інформацію щодо ханенківського Тота. 

Образ павіана був надзвичайно поширеним образом, до якого зверталось єги-
петське мистецтво протягом існування цієї цивілізації. Цей образ активно експлуа-
тували і як сакральний символ, він був надзвичайно популярний і в профанному 
мистецтві. Жанрові сценки з мавпочками та павіанами з’явились іще в декорації 
Давнього царства [Borchardt 1964, Bd. II, S. 150, Bl. 91 [CG 1711]] і були улюбле-
ним сюжетом єгипетських художників та скульпторів6, особливо в дрібній пластиці 
за наступних епох також. Образ павіана асоціювався з еротикою, тому він з’являвся 
на речах, що призначалиcя для інтимного побуту та для зберігання косметики 
тощо. У формі павіана могли оформити глечик для води чи для чорнил, косметич-
них мазей, витончені фігурки павіанів та мавпочок прикрашали побутові речі, вони 
правили також прикрасами-підвісками й амулетами тощо. 

Але наш павіан явно належить до сакрального мистецтва. Тут теж образ павіана 
використовувався для створення храмових статуй чи статуеток різного призначен-
ня, починаючи від періоду додинастики і до греко-римської доби. Окрім того, варто 
згадати активне використання цього образу в сакральній графіці, зокрема в різних 
сценах храмової, гробничної декорації, як і в елементах архітектурного оформлен-
ня храмів рельєфами.

Насамперед всі статуї та статуетки, що зображають павіана, можна розділити на 
декілька типів, залежно від пози, в якій представлений павіан, йдеться лише про 
сакральну скульптуру. 

Одинокі статуї:
1. Статуї/статуетки павіана, що сидить навпочіпки, передні лапи поклавши на 

коліна. Такі статуї мають різну висоту і можуть мати різноманітні додаткові атрибу-
ти, зокрема корону у вигляді сонячно-місячного диска на голові, пектораль тощо. 
Ці статуї ставились як на підставках та наосах, так і на колонах, що зображали 
пальму, а також на саркофагах із муміями павіанів. Робили статуї/статуетки цього 
типу з різних матеріалів. 

2. Статуя/статуетка павіана, що сидить навпочіпки, торкаючись руками до землі. 
Хронологічні межі цього типу статуй, схоже, збігаються з епохою пізньої Накади та 
Раннього царства.

3. Статуетки павіана, що сидить навпочіпки, піднявши передню лапу вгору. Ста-
туї цього типу зустрічаються за Римської доби.
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4. Статуетки павіана, що сидить навпочіпки, з оком уджат. Такі типи статуеток чи 
статуй рідкісні, але мають хронологічні межі від ранніх династій до пізньої епохи. 

5. Статуетки павіана (що сидить навпочіпки) із фруктами, горщиком чи іншим 
предметом у руках. Статуетки, а іноді й великі статуї зустрічаються в усі історичні 
періоди, хоч кількість їхня невелика.

6. Статуї павіана в позі адорації (стоїть). Найбільша кількість статуеток чи ста-
туй припадає на Нове царство та Третій перехідний період. 

7. Статуетки павіана, що стоїть, наближені до зображення тіла людини з головою 
павіана. Такі об’єкти в основному належать до пізніх епох. 

8. Статуетки шебет, що є моделями клепсидри, отже, зображають Тота як воло-
даря часу (від 18 династії до пізньої епохи). 

Групові статуї: статуї чи статуетки, які представляють декілька фігур, зокрема гру-
пи, що складаються з образу павіана та людської фігури. Всі групові статуї набули 
поширення, починаючи від доби Нового царства. Їх теж можна розділити на типи:

1. Група, де велика статуя павіана в позі адорації чи захисту охороняє меншу 
статую (як правило, царя, хоч може бути, що й людину). 

2. Статуї писців та Тота-павіана, цей тип має два різновиди:
2.1. Писець що споглядає Тота, благоговіє перед Тотом (фігура людини з похиле-

ною головою розміщена навпроти фігури павіана).
2.2. Тот, що “умудряє писця”, павіан сидить на голові людини. 
3. Статуефори та наософори, статуї людини, що тримає статую павіана, павіана 

на наосі, або наос зі статуеткою павіана всередині.
Ханеківський Тот належить до першого виду статуй. Це найпоширеніший тип, 

який можна назвати класичним, він існує від Додинастичного періоду до Греко-
Римської доби. Зазначу, він зображає природну позу павіана-вожака, який пасе своє 
стадо самок та залежних від нього самців, ця поза вважається демонстрацією його 
влади над іншими тваринами.

Варто сказати декілька слів стосовно асоціації образу павіана з конкретним бо-
гом. Єгипетська релігія дає тут широкий спектр ототожнень, залежно від історич-
ного часу свого розвитку та інших обставин. Божеством, якого представляє павіан, 
може бути як Тот [Störk 1982, Sp. 917–920; Kurth 1986, Sp. 497–523; Leitz 2002, 
Bd. VII, S. 640; Stadler 2009, S. 30], Хонсу [Brunner 1975, Sp. 960–963; Leitz 2002, 
Bd. V, S. 761–763], тебанський бог місяця та часу, синкретичні образи цих богів 
Тот-Хонсу [Störk 1982, Sp. 917], так і Гапі [Leitz 2002, Bd. V, S. 119–121], Геджур 
[Kaplony 1977, Sp. 1078–1080; Leitz 2002, Bd. V, S. 601], Ісдес [Störk 1982, Sp. 918], 
Баба (Бабі чи Бабон) [Störk 1982, S. 917; Leitz 2002, Bd. II, S. 736]. Окрім того, в об-
разі павіана могли представити Амона7, Осіріса, Ра-Осіріса, Тота-Осіріса [Störk 1982, 
S. 918; Kessler 1998, S. 60, 74, 78, 88, 109, 119]. Існує ще павіан як священна твари-
на бога Ра, цей образ може бути втіленням самого Ра [Leitz 2002, Bd. IV, S. 612; 
Kessler 1998, S. 105] та низки інших богів.

Але переважна більшість єгипетських статуй та статуеток павіанів зображали 
все ж таки бога Тота. Особливої популярності образ Тота-павіана, як і павіана вза-
галі, набув від початку правління 18 династії. Її перший цар Ягмес і ще чотири Тут-
моси мали імена із залученням імені бога Тота чи компонентів, пов’язаних з цим 
божеством (наприклад, із компонентом Яг – місяць); популярним іменем їхніх дру-
жин теж було Ягмес-Нефертарі. На скарабеях та інших написах Тутмоса ІІІ навіть 
його ім’я писалось з ідеограмою Тота-павіана8, а не звичною для письма ідеогра-
мою ібіса-Тота9. Варто вказати на два чинники історичного характеру, які вплину-
ли на розвиток культу бога Тота та поширення тривимірних образів павіана в 
єгипетському мистецтві. Обидва явища набули значного поширення за доби Ново-
го царства – це процес соляризації головних єгипетських культів та розвиток єги-
петського історіописання. 
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Популярність Тота як бога місяця, часу, хронократора зумовлювалася загальною 
тенденцією, що почалась за цієї династії, продовжилася за рамесидських 19 та 
20 династій до осмислення власної історії, уваги до минулого і до поділу часу на іс-
торичні епохи. З другого боку, за доби Нового царства відбулася активна розробка в 
єгипетському мистецтві образу павіана, що пов’язаний із богом Ра та солярними 
культами. Образ павіана як сонячної тварини, зокрема сцени із сонцем, що сходить 
(чи заходить), та павіанами, які йому моляться, – дуже поширений сюжет всіх форм 
єгипетського сакрального мистецтва, він з’являється в храмовій декорації та у сце-
нах низки гробниць приватних осіб по всьому Єгипту, в папірусних віньєтках зау-
покійних книг, на стелах, що поставлені як царями, так і приватними особами, 
тощо. Ця сцена була символічно представлена і в храмах у тривимірній перспективі, 
обеліски, які стояли в храмах, часто супроводжувалися статуями павіанів, як прави-
ло в позі адорації, або рельєфами, що зображали цих тварин10. Варто зазначити, що 
царі 18 династії, особливо Аменготеп ІІІ та його син Ехнатон, сприяли поширенню 
образу павіана в єгипетському мистецтві як сонячної тварини. У новозаснованій 
столиці Амарні також використовували цей образ, від розкопок міста дійшли чис-
ленні статуетки павіанів та мавпочок. Разом з тим Аменготеп ІІІ приділяв увагу і 
культу бога Тота, саме за його правління були створені щонайменше чотири коло-
сальні статуї Тота в образі павіана із кварциту для храму цього бога в Гермополі, 
центрі його поклоніння [Johnson 2004, P. 65]. Окрім “участі” в солярних сценах, у 
декорумі Нового царства присутня маса різних інших павіанів. Так, на віньєтках 
Книги мертвих окрім таких павіанів, що зустрічають сонце, присутні також зобра-
ження Бабі та часто зображення демонів-павіанів. На окремих папірусах з’являєть-
ся зображення Тота-павіана [Naville 1886, Pl. XLIII (A, B, P.D), CXXXIV(A.a), 
CXXXV(A.a), CXXXVI (L.a, P.f., P.h. P.a. P.r)] чи в образі людини з головою павіана 
(в основному як судді-секретаря загробного суду), замість Тота з людським тілом та 
головою ібіса. Тож не дивно, що від цієї епохи походить значна кількість статуй та 
статуеток, що зображають Тота та інших божеств в образі павіана. 

Спираючись на аналіз різновидів матеріалу, з якого зроблені ці статуї, а також 
розмірів об’єкта, його форми, можна зробити певні висновки. Результати порівнян-
ня розмірів цих статуй та статуеток показують, що, незважаючи на те, з якого мате-
ріалу вони виготовлені: дерево, фаянс (і глазуровані композити), метал (мідь, брон-
за, золото, декілька металів в одному виробі), камінь тощо, – за своїми розмірами 
вони діляться на два типи: маленькі, в середньому 10 см, до 20, та великі статуетки-
статуї, від 40 до 90 см. Імовірно, що це пов’язано з їхнім функціональним призна-
ченням. Статуетки маленького розміру належали до приватного культу або до зау-
покійного контексту приватних осіб. У храмах вони зустрічаються у складі 
засновницьких депозитів під фундаментами, як правило, періоду ранніх династій 
[Petrie 1903, Pl. VI (50–61), IX (189–191, 197, 202), XI (233, 235, 238, 247, 248, 253); 
Quibell 1900, P. 8, Pl. XX (13), XXI (10, 11), XXII (2, 11, 12); van Haarlem 1995, P. 45; 
Ciałowicz 2011, P. 776]. Статуї великого розміру можна віднести до храмових ста-
туй, бо у випадках, коли археологічний контекст відомий, статуї походять або із 
храмів, або з поховань священних тварин. 

Варто дати аргументацію щодо того, чому статуї розміром 50–90 см можна на-
звати статуями, а не статуетками. Поділ на статуї, колосальні статуї та статуетки в 
єгипетському мистецтві робиться за тим, як співвідносяться розміри статуї з роз-
мірами об’єкта, який вона зображає, зокрема якщо статуетка людини має бл. 20 см, 
то це статуетка, а якщо вона в середньому дорівнює розміру людського зросту – це 
статуя, якщо перевищує – колос. Такі ж критерії можна застосовувати щодо статуе-
ток тварин. 

Павіани (чи бабуїни)11 на території Єгипту ніколи не жили, їхня природна сфера 
проживання міститься трохи далі на південь від Єгипту. Єгиптяни знали цих тварин, 
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більше того, починаючи від періоду Середнього царства, вони тримали самок па-
віанів як домашніх улюбленців, ще було престижно і дорого, окрім того, павіанів за 
пізньої епохи тримали при храмах. Єгиптяни знали павіанів двох видів: павіан га-
мадрил та оливовий павіан, також існували метисації цих видів. Гамадрил (Papio 
hamadryas), або священний павіан, поширений на т. зв. Розі Африки та на півдні 
Саудівського півострова. Оливовий павіан (Papio anubis), або павіан Анубіса, має 
значно ширшу зону поширення в Центральній Африці (від Малі до Ефіопії), він 
живе у саваннах Сахари. Але середній зріст ссавців обох видів павіанів коливається 
в межах 70 см (Papio anubis) – 80 см (Papio hamadryas). Отже, статуї заввишки 50–
80 см, що зображали павіанів-самців (навпочіпки), практично відтворювали їхній 
реальний зріст. 

Оскільки ханенківський павіан виготовлений із твердого каменю, та ще й вели-
ких розмірів, то його можна зарахувати до статуй. Варто сказати декілька слів щодо 
матеріалу ханенківського павіана – це червоний граніт або гранодіорит. Дуже тем-
ний червоний граніт, як і інші різновиди червоного граніту, походить з асуанського 
родовища, бо Асуан – основне джерело червоного та червоно-рожевого граніту, як і 
гранодіориту, для Стародавнього Єгипту12. Розробка цього кар’єру, як і взагалі ви-
добування каменів та їхня обробка в Єгипті, вважалась монополією царя і здійсню-
валась організованими царем експедиціями [Ancient Egyptian Materials… 2006, P. 5]. 
Граніт – твердий камінь, що нелегко піддається обробці, єгиптяни його дуже ціну-
вали, вони вважали його цінним каменем, навіть дорогоцінним. Гранітні статуї в 
основному зображали царів та богів у храмах, рідше – приватних осіб у гробницях, 
мати таку статую вважалося честю, матеріал для неї надавав цар. Тому гранітне зо-
браження павіана, швидше за все, є також частиною декорації якогось із храмів, яку 
зроблено за наказом царя. 

Варто зазначити, що єгиптяни для зображення павіанів віддавали перевагу м’я-
ким каменям, особливо вапняку та стеатиту, над твердими, більшість статуй та ста-
туеток, що збереглися, зроблено саме з цих каменів. Очевидно, що всі статуї з вап-
няку були пофарбовані [Ancient Egyptian Materials… 2006, P. 42] переважно або в 
червоний колір, або в зелений, на окремих збереглися сліди пігментації13. Серед на-
туральних кольорів каменю представлена фактично вся гама відтінків від чорного 
до молочно-білого чи бежевого. Колір статуї (чи то природний колір каменю, чи 
штучно наданий завдяки фарбуванню), як і різновид матеріалу, з якого вона зробле-
на, мав для стародавніх єгиптян символічне навантаження. А отже, це може бути 
допоміжним засобом для визначення того, якого бога зображала статуя, як і до якої 
епохи вона могла належати. Так, статуї та статуетки, які зображають Тота, Хонсу чи 
Тота-Хонсу в їхньому аспекті місячного божества, виготовлені зі світлих кольорів 
або пофарбовані у світлі кольори, білий, бежевий, світло-жовті відтінки, часто з 
окремими деталями брунатного чи чорного кольору. Основним кольором, який асо-
ціювався з Тотом у його основних аспектах, був зелений, такий колір мають біль-
шість фаянсових статуеток, таким кольором зображали тіло бога Тота-ібіса, а іноді 
Тота-павіана на малюнках єгиптяни. Червоний колір асоціюється з богом Ра та з бо-
гом Сетом, причому з Ра також асоціюються світло-жовтогарячий, жовтий та пома-
ранчевий кольори. Але червоний – це також колір, що асоціюється з богом Тотом, 
який сам собою є персонажем пантеону, що тісно пов’язаний із богом Ра, існує на-
віть міфологема, що Тот – це серце бога Ра [Kurth 1986, Sp. 506]. 

Отже, темно-червоний колір граніту вписується в солярну символіку доби Ново-
го царства, з нього, зокрема, робили обеліски, він у багатьох випадках також має 
зв’язок із солярними культам, як і зі сферою царського культу. Значна частина ста-
туй періоду Нового царства, царських, божеств і т. д., була виготовлена із граніту 
усіх його різновидів, у тому числі із червоного чи рожевого граніту. Гранодіорит та-
кож набуває поширення як матеріал для виготовлення цих пам’яток. Впадає в око і 
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той факт, що за пізніх епох більш улюбленим твердим матеріалом для статуй був 
базальт, камінь від сірого до чорного забарвлення, який у шліфованому вигляді на-
буває матового блиску чорного кольору (часто чорно-зеленого чи чорно-синього). 
Тому статуя ханенківського павіана, швидше за все, належала до епохи, що почина-
лася відразу після Нового царства. 

Лише невелика частина павіанів була виготовлена із твердих порід, зокрема із 
граніту чи базальту. Значна частина інформації з каталогів не встановлює точного 
різновиду каменю, тому залучити їх до цього аналізу на цьому етапі неможливо. На 
жаль, порівняльного матеріалу щодо лише гранітних статуй павіанів недостатньо 
для точного встановлення датування14. Можна вказати лише, що серед цих статуй 
чи не половина – в позі адорації, тобто вони пов’язані із солярним культом Ра чи 
Амона-Ра і мають прив’язку до Нового царства та початкового етапу Третього пе-
рехідного періоду. 

Якщо ханенківського павіана можна майже напевно вважати храмовою статуєю, 
то її конкретне місце знаходження поки що встановити точно неможливо, такий па-
віан міг стояти в будь-якому храмі Єгипту, оскільки окрім традиційного храму Гер-
мополя як осередку культу Тота цей культ був поширений ще в низці інших місць, 
від доби Нового царства його культові місця зустрічаються практично по всій тери-
торії Стародавнього Єгипту [Kurth 1986, Sp. 510]. 

Можливим видається зробити певні припущення щодо визначення місця в меж-
ах храму, де могла стояти ця статуя. Існує тип статуї, яка стояла в основному наосі 
храму, вона поміщалася заправило в закритому ковчезі-наосі. Чи могла бути така 
статуя кам’яною, залишається відкритим питанням. За описами самих єгиптян, такі 
статуї богів для центральних чи більш важливих наосів робилися з цінних матеріа-
лів, тут використовувалися золото та срібло або цінні камені [Schäfer 1904, S. 169–
175]. Окрім того, окремі з цих статуй виносили під час храмових церемоній із 
храму, робили щось подібне до християнських хресних ходів з іконою чи зі статуєю, 
як у католицьких релігійних ходах, тому вони не мали бути занадто масивними. 
Один штрих для визначення місця статуї може дати розгляд матеріалів підземного 
святилища в Туна ель-Гебель (Гермонт), основного центру поклоніння Тоту. Хоча 
часи, від яких дійшло це святилище, – Птолемеївський період, воно мало традицій-
ну структуру, яка, сподіваюсь, небагато в чому змінилась від попередніх епох. Там 
у головних місцях культу в наосах та нішах стояли великі кам’яні статуї павіанів, 
часто з інкрустованими очима [Kessler 1998, S. 35, Taf. 9]. Такі статуї зі вставлени-
ми очима, очевидно, мали більшу сакральну силу, саме вони ставились у святинях 
та нішах, що мали першочергове значення. Зазначу, що ханенківський Тот має про-
роблені очі, але вони не інкрустовані. 

Окрім головного наоса у святилищах у храмах було багато додаткових наосів та 
ніш, де могли стояти статуї богів, у тому числі й Тота. Цілком можливо, що ханен-
ківський Тот стояв в одному з додаткових наосів чи ніш храму. В нішах чи, можливо, 
і без ніш у храмах стояли вотивні статуї, які царі чи окремі люди присвячували бо-
гам. Як правило, це були групи, що зображали донатора і бога, про які вже говори-
лося. Звісно, що донатори могли поставити й одну статую бога Тота без статуї дона-
тора, як правило, ці статуї були надписані на п’єдесталі, де вказувалося, хто і якому 
богу її присвятив, іноді – з якого приводу. А за пізньої доби могли додатково з’яви-
тися ще й зображення на квадратній масивній колоні-наосі, на якій стояла статуя. 

У випадку з ханенківським Тотом не залишилося слідів такого напису. Окрім 
того, частина п’єдесталу була обламана, що залишає непевність щодо того, чи такий 
напис був. Адже статуя разом із підставкою могла стояти на іншій підставці, висота 
таких підставок та їхні конфігурації теж різні. Єдине, що тут можна припустити, – 
що, можливо, в ханенківського Тота п’єдестал був обламаний таким варварським 



О. О. Романова

98                                                                                                          Східний світ, 2014, № 4

способом, щоб витягнути статую з більш широкого постаменту, зробленого з іншо-
го каменю, куди вона була вставлена. 

Присутність отворів, просвердлених у передній та боковій частинах підставки, 
можна пояснити спробою проведення реставрації пам’ятника. Можливо їх зробили 
ті, хто проводив його реставрацію при підготовці до продажу на аукціоні в Парижі, 
щоб з’єднати з тією частиною плити підставки, що відвалилась. Але й цілком мож-
ливо, що отвори висвердлили стародавні реставратори, оскільки єгиптяни також 
здійснювали реставрацію своїх старих пам’яток, якщо вони з якихось причин були 
пошкоджені: просвердлювали дірку і прилаштовували деталь, якої бракувало ста-
туї. Зразки таких статуй павіанів, відновлених стародавніми майстрами, які свого 
часу прилаштували статуям нові деталі, зокрема писки, елемент, що найчастіше по-
шкоджується, були знайдені в Карнаці15. Перевірити мою гіпотезу щодо того, що 
отвори на статуї ханенківського Тота були зроблені в процесі таких відновлюваних 
робіт, як і час, коли це мало відбутися, могли б спеціалісти-літологи, визначивши, 
яким свердлом та яким способом висвердлювали ці дірки. 

Поки що для ханенківського Тота можна запропонувати широкі хронологічні 
межі від Нового царства до пізньої доби. Вважаю за потрібне опустити епоху греко-
птолемеївську. Але таке широке датування не може вважитися задовільним, тому я 
спробувала розглянути окремі особливості техніки створення скульптури та її сти-
лістики.

Важливу інформацію може дати спосіб, як пророблена та показана шерсть тва-
рини. Першим датувальним критерієм може бути об’єм мантії у скульптурах – у 
різний час його передавали по-різному. Із датованих павіанів об’єм мантії най-
більших розмірів зафіксовано за Нового царства, він поступово зменшується за 
Третього перехідного періоду та Пізньої доби, і на період після 26 династії, перед 
Птолемеями і за Птолемеїв мантія зникає чи майже зникає. Найбільш пухнастими, 
тобто такими, що мають найбільший об’єм, є статуї та статуетки Нового царства. 
Окрім того, в статуях і статуетках павіанів цієї доби показано великі бакенбарди на 
голові тварини, вони передані як дві півсфери. Великі акцентовані бакенбарди та-
кож зменшуються поступово і майже зникають за пізніших часів. Що цікаво, ця 
тенденція виявляється не лише в скульптурі, а і в зображеннях скульптури павіанів 
чи самих павіанів на графічних малюнках. 

Здається, що ханенківський павіан перебуває посередині, він не такий круглень-
кий, як павіани Нового царства, але і не такий стрункий, як павіани останніх єги-
петських династій чи Птолемеївського періоду. І його бокові бакенбарди теж не 
заокруглені, а плавні, але, на відміну від датованих пам’яток пізніх часів, вони все 
ж таки є.

Іншим датувальним критерієм може бути проробка шерсті. Датовані павіани 
періоду Нового царства мають “природне відтворення” шерсті16, або, якщо вони 
були зроблені з каменю, що не дозволяв таку суперретельну обробку, наносилась 
фігурна сіточка у вигляді півсфер, листя чи пір’я. Ця традиція існувала й пізніше, 
тут важко назвати граничну межу, коли вона закінчується, але для нашого дослі-
дження це не важить, бо ханенківський павіан не мав малюнка, що зображає 
шерсть тварини. 

Саме скульптури та скульптурки павіанів Третього перехідного періоду, Пізньої 
доби та Птолемеївської епохи вже можуть не мати пророблену шерсть17, поверхня 
мантії – гола, а в окремих випадках зникає навіть лінія, що відділяє мантію, цей 
факт також може бути додатковим критерієм для визначення датування. Як і з 
об’ємом, ця риса передавалась не лише у скульптурі, а і в зображеннях, за доби Но-
вого царства павіанів малюють, повністю покриваючи фігурку тварини штришками 
чи візерунком, що зображають волосинки шерсті, а пізніше просто оконтурюючи 
зображення. 
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Ханенківський павіан такої проробленої шерсті не має, отже, це ще один аргу-
мент проти його належності до Нового царства. У сумі ці критерії разом із додатко-
вими критеріями, такими, як трохи схематичне пророблення пальців на передніх 
лапах, позиція самої лапи на коліні, а не трохи звисаючи з коліна, середній розмір 
мантії, що залишає непокритою спереду передню лапу від ліктя, дозволяють дату-
вати статую ханенківського павіана добою Третього перехідного періоду (бл. 1076–
723 рр. до н. е.) та початком Пізньої доби.

1 Науково-практична конференція “Ханеківські читання-2013”, організатором якої є На-
ціональний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, відбулася 29 січня 2013 р. 
Стаття підготовлена в рамках співробітництва щодо дослідження давньоєгипетських 
пам’яток із науковими працівниками цього музею, зокрема зав. відділом мистецтва країн 
Сходу к. і. н. Г. Біленко, заст. ген. директора з науково-організаційної роботи к. ф. н. Г. Ру-
дик та зав. відділом мистецтва Стародавнього Світу К. Чуєвою, які були натхненниками 
моєї розвідки про скульптуру павіана. Варто зазначити, що здійснення цього дослідження 
було б неможливим без їхнього дозволу працювати з пам’ятником та активної їхньої під-
тримки, за що хочу висловити свою надзвичайну вдячність. Текст цієї статті подавався для 
збірки матеріалів конференції, публікація яких, на жаль, поки що не була зреалізована че-
рез фінансові причини, автор статті окремо висловлює свою вдячність організаторам кон-
ференції та адміністрації музею за дозвіл опублікувати її текст у журналі “Східний світ”. 

2 Першою публікацією, що згадує про цю пам’ятку, була стаття Б. А. Тураєва [Тураев 
1900, С. 217]. У ній, зокрема, згадувалося: “В собрании Б. И. Ханенки есть сидящий ка-
менный павиан, дублет Ватиканского № 11 во второй зале египетских памятников”, з від-
силанням до роботи Ж. Массі [Massi 1891, P. 217]. Оскільки статтю відомого російського 
дослідника було опубліковано в 1900 р., то можна стверджувати, що єгипетського павіана 
Б. Ханенко придбав ще до цього року. На нинішньому етапі досліджень існування ватикан-
ської статуї, яка складала б пару ханенківському Тоту, не підтверджується.

3 Завдяки доброму поліруванню цієї статуї на чорно-білій фотографії вона виглядає як 
базальтова. Очевидно, що це спричинило визначення О. Д. Бєрлєвим (який, імовірно, пра-
цював із фотографією) її матеріалу як базальту, див.: [Berlev, Hodjash 1998, P. 77–78, Nr. VI–
206, Pl. 104]. 

4 Завдячую цією інформацією усному повідомленню зав. відділом мистецтва країн Схо-
ду к. і. н. Г. Біленко.

5 Про клепсидру та її функції див.: [Devauchelle 1986, Sp. 1156–1157; Handoussa 1979, 
S. 65–74]; зразки див.: The Metropolitan Museum of Art (MMA). – www.metmuseum.org/works_
of_art/collection_database/ – Accession Number 17.194.2341; [Teeter 2003, Pl. 55, P. 107–108]. 

6 У декорації див., напр.: [Griffith 1896, Pl. VI [82]]; MMA – www.metmuseum.org/works_
of_art/collection_database/ – Accession Number 26.3.354-4 (Deir el-Bahri, Tomb of Khety, TT 
311, MMA 508).

7 [Leitz 2002, Bd. I, S. 305]. Такий образ Амон набуває за Саїської епохи. 
8 Petrie Museum. – http://petriecat.museums.ucl.ac.uk/ – UC12138, UC12140, UC12141, 

UC12144, UC12147; знак павіана вжито для обігравання епітета “любий Тоту” (UC12088) 
на скарабеї з іменем Тутмоса ІІІ, чи з іменем Аменготепа ІІ (UC12216), а також на скарабеї 
з іменем Тутмоса VI (BM 104909 British Museum. – http://www.britishmuseum.org/research/
search_the_collection_database/ – AN350963001).

9 Зображення павіана як знак-ієрогліф (як детермінатив, ідеограма чи як знак, що має 
певне фонетичне навантаження) в текстах набуло поширення за Пізньої доби, див.: [De 
Meulenaere 1954, P. 73–82]. 

10 Louvre D 31 – http://www.louvre.fr/; [Porter, Moss 1994, P. 302–303] (Luxor, Pylon Ram-
ses II); [Porter, Moss 1994, P. 497] (Medinet Abou, Grand temple).

11 Обидва терміни прийшли в українську мову від давньоєгипетської за посередництва 
європейських мов, насамперед давньогрецької та латини. PA janw (ianj) означає “мавпа”, 
“павіан”, слово вживається за орфографією пізньої епохи, разом з означеним артиклем чо-
ловічого роду. Термін “бабуїн” походить від іпостасі єгипетського божества Бабі (інша, гре-
цизована вимова – Бабун) – “BAbA ianw” – “Бабі-мавпа”, культ якого саме в цій іпостасі набув 
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значного поширення за пізніх епох. Окремі європейські мови, як-от англійська, запозичили 
baboon, в інших, наприклад у німецькій, прижилось Pavian. 

12 [Ancient Egyptian Materials… 2006, P. 12, 35–37]. Родовища граніту та гранодіориту 
розроблялися стародавніми єгиптянами на території від Асуану до Шеллал від ранніх ди-
настій до римської доби, від Нового царства вони видобували граніт та граніт-гнейс у ре-
гіоні Тумбоса біля третього нільського порога на території сучасного Судану. За римської 
доби розроблялись також родовища в Ґебель Дохан та Ваді Абу Маамель. 

13 http://www.britishmuseum.org/research/search_the_collection_database/ – BM 1233 (AN39 
9591001, AN399588001); BM 68585; BM 68586; BM 24659; Petrie Museum. – http://petriecat.
museums.ucl.ac.uk/ – UC7150; UC30140.

14 Гранітні статуї павіанів Нового царства: Alexandria, Graeco-Roman Museum inv. Nr. 1299 
[Porter, Moss 1999, P. 1022 [802-088-020]]; BM 43068 (http://www.britishmuseum.org/research/
search_the_collection_database/); Kharhum, Merowe Museum (Khartûm No. 5159 [Porter, Moss 
1995, P. 180]) – та Пізньої епохи: дві парні статуї павіанів у позиції адорації із храму в Кава 
в Нубії (25 дин.) Khartûm Mus. 2689 та Copenhagen, Ny Carlsberg Glypt JE.I.N 1705 [[Porter, 
Moss 1995, P. 190; Koefoed- Petersen 1950, Pl. 103, P. 55 [93]], а також Copenhagen, Ni Carls-
berg, AEIN 1535 [Koefoed- Petersen 1950, P. 69 [120A], Pl. 125], статуя з невизначеним дату-
ванням із Тбілісі [Berlev, Hodjash 1998, P. 78. Nr. VI-216, Plate 104].

15 – Cairo Mus. Ent. 38584= CK 647 – http://www.ifao.egnet.net/bases/cachette/ – Photo 
NU_2009_0415, NU_2009_0416, NU_2009_0917. 

16 Найкращим прикладом є British Museum, EA 38 (http://www.britishmuseum.org/research/
search_the_collection_database/ – AN398553001, AN398553001, AN31297001, AN396646001, 
AN396649001; Porter, Moss 1999, P. 1023–1024 [802-088-200]), мистецький шедевр доби 
правління Аменготепа ІІІ.

17 Див., напр.: http://www.britishmuseum.org/research/search_the_collection_database/ – BM 
1232, BM 1233; Copenhagen, Ni Carlsberg AEIN 257 [Koefoed-Petersen 1950, P. 68–69 [119], 
Pl. 124]; Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv. no. 8180 – http://www.globalegyptianmu-seum.org/
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М. О. Тарасенко
 

ФРАГМЕНТ МУМІЙНОЇ КРИШКИ АР–227
З КОЛЕКЦІЇ ЛЬВІВСЬКОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ РЕЛІГІЇ1

Серед експонатів Львівського музею історії релігії є фрагмент мумійної кришки 
(mummy-cover) ХХІ династії, інв. № Aр–227. У статті ми подаємо його першу 

докладну публікацію.
Загальний опис. Фрагмент кришки № Aр–2272 виготовлений з дерева і декорова-

ний з одного боку поліхромним розписом на жовтому ґрунті, що містить зображення 
та написи3. Його розміри складають 51,0 × 26,0 см. За стилістичними ознаками 
пам’ятник може бути надійно датований XXI династією (1069–945 рр. до н. е.), а 
місцем його виготовлення, найімовірніше, були Фіви. 

Походження. Поряд з іншими єгипетськими старожитностями, досліджуваний 
пам’ятник був придбаний князем Андже Любомирським (Andrzej Lubomirski, 1862–
1953 рр.) під час його транзитної зупинки в Єгипті в 1887 р. [Muzeum… 1899, 50 
(1015)]. На жаль, обставини і місце, де він був куплений, невідомі4. Першою згадкою 
про цей артефакт від тих часів є публікація каталогу Музею імені Любомирських 
(“Народного музею”) від 1889 р., де він дістав інвентарний номер 2068 (або 2084/IV–
58). У 1940 р. всі єгипетські старожитності з “Народного музею” були передані до 
Львівського історичного музею. Згідно з колекційним описом від 1948 р., саркофаг 
мав інвентарний номер 3182/1–35. У фондах Історичного музею фрагмент кришки 
зберігався до 1973 р., коли його, з частиною інших єгипетських старожитностей, 
було передано до новоствореного Львівського музею історії релігії, де він по тепе-
рішній час зберігається в діючій експозиції у вітрині “Релігії Давнього Єгипту, Гре-
ції і Риму” [Артюх 2013, 135].

    Мал. 1                                                     Мал. 1а
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Оформлення (мал. 1, 1a)6. На фрагменті збереглися кілька ярусів поліхромних 
зображень, розділених вертикальним написом.

І. Ліворуч від напису – дві солярні композиції із зображенням скарабея Хепрі в 
центрі, розділені орнаментальними регістрами (геометричні фризи, рослинний 
фриз і фриз із зображення голів кобр із сонячними дисками над ними).

На верхній композиції (мал. 2, 2a) (згори донизу) зображені знак неба  (p.t / GSL 
N1) [Gardiner 1958, 485]7; три сонячні диски, від центрального з яких  відходять голо-
ви двох кобр. Нижче, по обидва боки від скарабея, дзеркально розвернуті ієрогліфічні 
написання  – pr-Mw.t – “Дім Мут”. Це назва храму богині Мут у Карнацькому 
храмі Амона, що був розташований поряд зі штучним священним озером Ашеру 
(ISrw)8. Нижче – дзеркальне зображення двох кобр: . Поміж нижніми лапами 
жука-скарабея змальовано символ вічності: Sn (GSL V9) [Gardiner 1958, 522].

На нижній композиції (мал. 3, 3a) так само над скарабеєм зображені знак неба і 
три сонячні диски, від центрального з яких відходять голови двох кобр. Нижче 
дзеркально намальовані знаки Dd і кобри:  ; а під ними – написання  nbw – 
“золото” (GSL S12) [Gardiner 1958, 505].

ІІ. Праворуч від напису – три регістри ідентичних ком-
позицій, розділених фризом кобр і двома горизонтальними 
написами. Найкращу збереженість має середня компози-
ція (мал. 4). На ній зображені (зліва направо): стовп-
джед (Dd); Ісіда з диском на голові (її плаття має 
червоний колір і орнаментоване зеленими крапками); 
Осіріс (його одяг має зелений колір) у білій короні Верх-
нього Єгипту  (wrrt / GSL S1) [Gardiner 1958, 504], що 
сидить на троні з регаліями влади – батогом  (nxxw / 
GSL S45) [Gardiner 1958, 510] та скіпетром  (Hq.t / GSL 
S38) [Gardiner 1958, 508]. Між троном і фігурою Ісіди 
зображено священне дерево. Вище, біля голови Ісіди, 
виписані ієрогліфи , які є закінченням або скороченою 
формою написання імені Ісіди, – Ac.t /  [LGG, I, 61]. 
Перед обличчям Осіріса зберігся ієрогліф шуліки , 
що є ідеограмою для передачі імені богині Мут (Mw.t / 
GSL G15) [Gardiner 1958, 469]. 

Близьку аналогію до цієї сцени дає, зокрема, композиція на кришці мумії Піне-
джема II Cairo CG 61029C (тип IІІ-a за А. Нівінським) [Niwiński 1988, 115 (65)] 
(мал. 5, 5а) [Daressy 1909, pl. X; Ikram, Dodson 1998, 174, fig. 208]. Із числа аналогій 
до стилю передачі корони Осіріса на декорі львівського фрагмента близька, зокрема, 
зображена на саркофазі Несіпанебімаху Copenhagen 3909 [Niwiński 1988, 135 (164); 
Ikram, Dodson 1998, 218 (XXVII)], Хонсухотепа Copenhagen AEIN 1069 [Jørgensen 
2001, 99, 101, 103] (мал. 6) [Jørgensen 2001, 103] або кришці Torino CGT 10116b 
[Niwiński 2004, Tav. XXVIII].

Мал. 2 Мал. 2а Мал. 3 Мал. 3а

Мал. 4
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За стилістичними й іконографічними ознаками львівська кришка може бути від-
несена до типу IІ-c за класифікацією А. Нівінського й датована серединою XXI ди-
настії [Niwiński 1988, 74–75]. Встановити іконографічний тип за Р. ван Вальсемом, 
враховуючи розміри, неможливо. Натомість найбільшу подібність львівський фраг-
мент виявляє до типів IAa і ІАb для відповідного сегмента оформлення [van Walsem 
1997, II, pl. 136, fig. 318, 319].

Текст. Два горизонтальні написи на зазначеному фрагменті зберегли тільки по-
чаток формул imAxy xr + N, тобто “Уславлений перед + N (ім’я бога)”. Імена божеств, 
яким ці формули були присвячені, в повному обсязі не збереглися. Примітним для 
палеографії цих написів є той факт, що замість прийменника  – ḫr “перед, біля” 
[Wb, III, 315ff; Gardiner 1958, 128, § 167] виписано некоректне  rḫ. Подібні 
написання не є винятковими і подекуди зустрічаються на інших пам’ятниках ХХІ 
династії, зокрема на саркофагах Torino CGT 10117 [Niwiński 2004, 182 (testo 158)], 
CGT 10118 [Niwiński 2004, 182 (testo 159)], CGT 10119 [Niwiński 2004, 183 (testo 164, 
165, 167, 169)] або Budapest MFA Inv. № 51.2095/1–2 [Liptay 2011, pl. 8; 109 (text 3)].

1.  – imAxy rx (=xr) … /// – “Уславлений перед … ?9 ///”.

2.  – imAxy rx (=xr) Inpw (?)… /// – “Уславлений перед Анубі-
сом (?) … ///”.

Вертикальний напис є частиною заупо-
кійної формули, яка починається зі згаду-
вання “Осіріса-Хентііментіу10” (Wcir-#ntj-
Imntt), а закінчується титулом господарки 
саркофага: nb.t pr Sma.t n [Imn] – “Воло-
дарка дому, співачка [Амона]”. Початок і 
кінець напису не збереглися, але нам 
вдалося виявити аналогічний текст на 
кришці жіночої мумії Torino CGT 10118 
(= Cat. 2219; Provv. 1004, з колекції Б. Дро-
ветті) [Niwiński 2004, 112–116] (мал. 7) 
[Niwiński 2004, Tav. XXXIII.1]11. А. Нівін-

Мал. 5 Мал. 7Мал. 5а Мал. 6

Мал. 8
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ський відносить цю пам’ятку до типу III-b і датує її пізньою 
XXI династією [Niwiński 1988, 171 (379)]. 

Текст на львівській і туринській кришках хоч і “дзеркальний” 
(за напрямком орієнтації ієрогліфічних знаків), але настільки схо-
жий, що повторюються і помилки (як, зокрема, знак  у написанні 
#ntj-Imntt), і незвична або некоректна графіка кількох ієрогліфіч-
них знаків (мал. 8). Зазначимо також, що на туринській кришці 
CGT 10118 в горизонтальних рядках тексту можна побачити ті самі 
помилки в написанні ḫr (> rḫ) у формулах imAḫy xr + N, що і на 
львівському фрагменті [Niwiński 2004, 182 (testo 159), Tav. XXXIII.1], 
що також безперечно зближує ці пам’ятники.

Зіставлення львівської й туринської версій дозволяє реконстру-
ювати нижчеподаний текст (мал. 9).

Львів Ар–227: [///] (i)n Wcir-#ntj-Imntt nb AbDw nTr aA aA (?) Igr(.t) 
(?) Wnn(-nfr) (?)  <...> tA.wj Wcir nb.t pr Sma.t n [Imn] [//////]

“[///] для Осіріса-Хентііментіу, Володаря Абідоса, Бога великого, 
Глави (?) Ігерет (?), Унн(-нефера) (?) <...> Обох земель; (і) Осіріса, 
володарки дому, співачки [Амона] [//////]”.

Torino CGT 10118: Dd [mdw] i[///////]tt nb AbDw nTr aA aA (?) Igr(.t) 
(?) Wnn(-nfr) (?) <...> tA.wj Wcir nb.t pr Sma.t n Imn-Ra ncw-nTr.w 
[/////]=f nb n c.t Mw.t

“Проголошення [/////], Володаря Абідоса, Бога великого, Глави 
(?) Ігерет (?), Унн(-нефера) (?) <...> Обох земель; (і) Осіріса, воло-
дарки дому, співачки Амона-Ра, царя богів, [/////] його, володаря 
престолу Мут”.

Транслітерація реконструйованого тексту 
(Львів Ар–227 + Torino CGT 10118)

Dd mdw i[n Wci]r-#ntj-Imntt nb AbDw nTr aA aA (?) Igr(.t) (?) Wnn(-nfr) 
(?) <...> tA.wj Wcir nb.t pr Sma.t n Imn-Ra ncw-nTr.w [?]=f nb n c.t Mw.t

Переклад реконструйованого тексту
(Львів Ар–227 + Torino CGT 10118)

“Проголошення слів д[ля Осі]ріса-Хентііментіу(А), Володаря Абі-
доса, Бога великого, Глави (?)(Б) Ігерет(В) (?), Унн(-нефера) (?) <...>(Г) 

Обох земель; (і) Осіріса(Д), володарки дому, співачки Амона-Ра, царя богів, [/////](Е) 
його, володаря престолу Мут”(Є).

Коментарі
(А) В написанні Wcir-#ntj-Imntt (“Осіріс, що передує західним / Осіріс-Хентііментіу”) 

(див.: Wb, I, 22; III, 305; LGG, V, 783–786): замість знака голови теля 
(F 63)  некоректно виписаний символ  (GSL F1) (пор. варіанти 
написань імені: [LGG, V, 783]).

(Б) Виписано  – aA, в перекладі цього слова як “голова” ми йдемо 
за кон’юктурою А. Нівінського [Niwiński 2004, 141 (testo 159)].

(В) Букв. “Мовчання” (“das Schweigen”), епітет потойбічного світу 
[Wb, I, 141]. Графіка  на львівській та туринській кришках не-
звична та дає гіпотетичне прочитання цього іменника.

(Г) Прочитання напису Wnn(-nfr) (?) <...> tA.wj: не зрозуміле через 
неясне написання одного з ієрогліфів. Найбільш імовірною видається 
його ідентифікація як ієрогліфа птаха (?). Наша передача його в транс-
крипції як знака  GSL G5 (“сокіл”) є умовною.

Мал. 9

Torino CGT
10118

Львів
Ар–227
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(Д) Написання імені “Осіріс” / Wcir (Torino CGT 10118: . Львів 
Ар–227: ) є єдиним різночитанням між текстами на розглянутих 
кришках.

(Е) На фотографії туринської кришки в цьому місці чітко помітна 
лакуна (мал. 7) [Niwiński 2004, Tav. XXXIII.1], яка або могла бути 
місцем, спеціально залишеним для імені померлої, або є наслідком 

ушкодження чи неакуратності майстра. Встановити за фотографією характер по-
шкодження неможливо. При відтворенні ієрогліфічної транскрипції у виданні 
пам’ятника, втім, наявність цієї лакуни ніяк не відображено [Niwiński 2004, 182 
(testo 159)], що створює неточність при прочитанні кінцівки формули (див. 
прим. ‘є’).

(Є) А. Нівінський пропонує такий переклад тексту на туринській кришці: “Parole 
dette [/// ///] che presiede agli occidentali, signore di Abido, dio eccelso a capo (!) della 
Igeret, Unnefer <...> le Due Terre; l’Osiri N” [Niwiński 2004, 141 (testo 159)]. Відзна-
чимо, що тут відсутній переклад останньої частини напису, що можливо пояснюєть-
ся вище зазначеного неточністю у транскрипції. 

Ні на львівській, ні на туринській мумійних кришках імена їхніх власниць не 
збереглися12 (можна тільки припустити, що призначались вони для жриць Мут, які 
були частиною персоналу храму цієї богині в Карнаці), а судячи з практично не-
ушкодженого туринського пам’ятника, їхнє написання, найімовірніше, і не перед-
бачалося. Враховуючи безсумнівну тотожність текстів на двох цих анонімних 
артефактах, можна припустити, що обидва вони були виготовлені в одній і тій же 
фіванській майстерні заздалегідь з комерційною метою. Отже, наявність цих двох, 
ідентичних за змістом своїх заупокійних формул, пам’ятників дозволяє підтвердити 
важливу рису давньоєгипетської індустрії заупокійного культу часів Третього пере-
хідного періоду: поряд із речами поховального інвентарю, що виготовлялися за ін-
дивідуальним замовленням фіванської жрецької аристократії, в майстернях столиці 
Верхнього Єгипту продовжувався і традиційний випуск речей, які виготовлялись 
наперед, не містили імені власника і призначалися для продажу. Факт того, що 
львівська і туринська кришки датуються, відповідно, серединою і кінцем XXI ди-
настії, може вказувати на існування у фіванських майстрів master-copy для їхніх ви-
творів і відповідних місць збереження готової продукції. Водночас відзначені 
граматичні та орфографічні помилки в написах на цих кришках можуть бути озна-
кою певних кризових явищ у фіванському суспільстві другої половини ХХІ динас-
тії, внаслідок яких були недбалість або ж втрата грамотності частиною майстрів, 
вже нездатних коректно перенести текст із master-copy на свій витвір.

1 Ми висловлюємо щиру подяку хранителю археологічної колекції Львівського музею 
історії релігії В. С. Артюху за допомогу і сприяння під час роботи в музеї.

2 Публікації та бібліографія: [Білик 2005, 32; Tarasenko 2013, 70; Артюх 2013, 142 (1); 
2014, 12, 15, мал. 4].

3 Подібні кришки для мумій (mummy-cover) виготовлялися з дерева і розміщувалися без-
посередньо на тілі померлого усередині саркофага, під його кришкою. Конструкційно, за 
поодинокими винятками, мумійні (тобто внутрішні) кришки ніяк не приєднувались до 
саркофагів. Оформленню, яке співвідноситься зі стилістикою кришок саркофагів, підлягала 
тільки їхня зовнішня поверхня, тоді як тильна частина залишалась недекорованою [Niwiń-
ski 1988, 60]. 

4 Найімовірніше – в Александрії, яку князь відвідав під час своєї мандрівки до Індії. На 
жаль, знайти відомості про його перебування в інших місцях Єгипту нам не вдалося.  
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5 Згідно з “Колекційним списком № 13: Відділ докласового суспільства” від 1948 р. (ру-
копис наукового архіву Львівського історичного музею).

6 Фото за: [Білик 2005, 32]. Прорисовування автора.
7 Тут і далі GSL = Gardiner’s Sign List [Gardiner 1958, 442–548].
8 Див.: [Fazzini 1982, 248–251].
9 Збереглася лише частина знака антропоморфного чоловічого божества (графіка нага-

дує знак  GSL A1).
10 Тобто “Осіріса, що передує західним”.
11 Відзначимо, що образотворчі програми цих кришок не збігаються. Щодо іконографіч-

ної схеми Torino CGT 10118 пор.: [van Walsem 1997, pl. 35, fig. 60, 61 (Type I1Bb); pl. 40, 
fig. 71 (Type I2Ba); pl. 48, fig. 85–86 (Type I3Ba, I3Bb); pl. 133, fig. 295 (Type ID3 – оформлен-
ня центрального сегмента); pl. 136, fig. 318 (Type IAa – оформлення нижнього сегмента)].

12 Як і туринська мумійна кришка, внутрішній саркофаг цієї ж жриці (Torino CGT 10117) 
також безіменний [Niwiński 2004, 112–114]. 

УМОВНІ СКОРОчЕННя
GSL – Gardiner’s Sign List [Gardiner 1958, 442–548].
LÄ – Lexikon der Ägyptologie / Begr. von W. Helck, E. Otto; Hrsg. von W. Helck, W. We-

stendorf. Bd. I–VI. Wiesbaden, 1975–1986.
LGG – Lexikon der ägyptischen Götter und Götterbezeichnungen / Hrsg. von Chr. Leitz / OLA. 

T. 111–116, 129. Leuven – Paris – Dudley, MA, 2002−2003. Bd. I−VIII.
OLA – Orientalia Lovaniensia Analecta. Leuven.
Wb. – Erman A., Grapow H. Wörterbuch der ägyptischen Sprache. Bd. I–V. Berlin, 1955.
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Первые упоминания монголов в латинских источниках появляются в 1221 году. 
В представлении авторов этих источников, армия монголов, осуществившая 

ряд завоеваний в Средней Азии, Персии и Закавказье, состояла из крещеных кочев-
ников и возглавлялась неким Давидом, “царем Индий”, главным стремлением кото-
рого было прийти на помощь христианам Ближнего Востока и “освободить” Иеру-
салим от мусульманского правления. Несомненно, под свершениями “царя Давида” 
латинские источники понимали первую западную кампанию монголов во главе с 
Чингисханом, которая началась в 1219 году и была направлена против среднеазиатс-
кого султаната Хорезма. К моменту написания упомянутых латинских источников 
войска Чингисхана завоевали хорезмийские территории в Средней Азии и присту-
пили к военным действиям в Хорасане; тогда как отдельные подразделения монго-
лов во главе с Джебе и Субедеем вторглись в Закавказье и нанесли первое серьез-
ное поражение христианскому королевству Грузии.
Несмотря на то что более поздние ориентальные источники указывают на опре-

деленное присутствие крещеных кочевников в армии монголов; на данный момент 
доподлинно известно, что основная часть кочевников армии Чингисхана не придер-
живалась христианской религии, а подразделения монголов во главе с Джебе и Су-
бедеем были направлены Чингисханом на запад в погоню за бывшим хорезмийским 
султаном Мухаммедом, а не для “освобождения” Иерусалима или предоставления 
какой-либо ощутимой поддержки ближневосточным христианам.
Таким образом, ранние латинские сведения о монголах содержат сравнительно 

точное описание западных завоеваний Чингисхана, но представляют специфичное 
объяснение причин монгольской экспансии, которое не соответствует исторической 
действительности.
Настоящая статья представляет собой попытку объяснения этого искажения дей-

ствительности. В первой части статьи автор приводит короткое описание латинских 
источников, содержащих сведения о наступлении на запад “царя Давида”. Во вто-
рой части автор пытается найти объяснение искажению исторической действитель-
ности в латинских источниках, рассматривая сведения этих источников в идеологи-
ческом контексте V Крестового похода.

Сведения о наступлении “царя Давида”
V Крестовый поход (1217–1221) совпал с повышением оптимизма христианства 

по отношению к назревающему триумфу над исламом. Уже в своей энциклике Quia 
maior 1213 года, адресованной потенциальным участникам Крестового похода, папа 
Иннокентий III сопоставлял апокалиптическую голову зверя с мусульманской 
религией и интерпретировал ее число 666 как количество лет, уготованных ее су-
ществованию. В связи с констатацией со стороны понтифика завершения 600-летнего 
периода с момента появления ислама Иннокентий III представлял приближающую-
ся гибель мусульманской религии в качестве дополнительного побуждения к участию 

Р. Хаутала

МОНГОЛЬСКАЯ ЭКСПАНСИЯ
И ПЯТЫЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД

В ЛАТИНСКИХ ИСТОЧНИКАХ 1221 ГОДА
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в Крестовом походе [Jackson 2005, 13; Richard 1996, 306; Powell 1986, 18; Burns 
1971, 1391; Southern 1962, 42, nota 10].

Не меньший энтузиазм вызвало и содержание пророчеств, предоставленных 
крестоносцам в Египте восточными христианами. Так, в начале 1220 года, в атмос-
фере уныния в христианском лагере в связи с возвращением значительной части 
крестоносцев на родину [Powell 1986, 179], папский легат Пелагий1 стал обладате-
лем “сарацинского” пророчества с обнадеживающим содержанием. В данном слу-
чае речь шла о пророчестве, приписываемом Ханнану, сыну Агапа или, точнее, 
Исхака, под которым имелся в виду Хунайн ибн Исхак, несторианский медик и зна-
менитый переводчик греческих текстов на сирийский язык, умерший в Самарре в 
873 году [Claverie 2013, 61; Pelliot 1996, 117–123; Richard 1996, 314; Hamilton 1996, 
243–244; Klopprogge 1993, 136–137; Powell 1986, 161; Bezzola 1974, 13–14]. В дей-
ствительности пророчество Ханнана было подделано восточными христианами при 
возможном соучастии самого легата, если принять всерьез подозрения Игоря де Ра-
хевилц [Rachewiltz 1971, 40]. Как бы то ни было, Пелагий не преминул оповестить 
крестоносцев о содержании пророчества, и в особенности о той ее части, которая 
предвещала неминуемое поражение мусульман в связи с победоносным наступле-
нием некоего могущественного правителя христиан и параллельным нападением 
на Мекку правителя абиссинских христиан [Whalen 2009, 154–155; Hamilton 1996, 
243; Richard 1996, 314; Bezzola 1974, 13–14].

Достоверность пророчества вскоре подтвердилась с идентификацией первого 
правителя христиан, упомянутого в пророчестве, личность которого стала сопостав-
ляться с правителем грузин Георгием IV Лашой, пообещавшим легату незамедли-
тельно начать военные действия против султана Дамаска [Казарян 2011; Whalen 
2009, 154–155; Richard 1998, 53–54; Hamilton 1996, 244; Bezzola 1974, 18; Хенниг 
1961, III, 31].

При схожих обстоятельствах было раскрыто новое пророчество в самом начале 
1221 года, которое Жак де Витри называет “Откровениями святого апостола Петра, 
собранными в одной книге его учеником Климентом” [Jacques de Vitry 1998, 200–
201; Huygens 1960, 152], а Оливер из Падерборна именует сокращенно “Книгой 
Климента” [Hoogeweg 1894, 258; Eckhart 1723, II, 1428]. В отличие от первого про-
рочества Ханнана, этот текст не был написан специально для латинской аудитории, 
но представлял одну из версий новой редакции Апокалипсиса, циркулировавшей в 
XIII веке среди христианских кругов Ближнего Востока [Claverie 2013, 61; Pelliot 
1996, 130–131, 135; Hamilton 1996, 246; Klopprogge 1993, 136–137; Bezzola 1974, 14, 
18–20]. Как и в предыдущем случае, “Книга Климента” предвещала прибытие ар-
мий могущественных правителей, один из которых должен был прибыть на Ближ-
ний Восток с запада, а другой – с востока. Если в начале 1221 года легат Пелагий 
мог сопоставлять западного правителя все с тем же грузинским королем, от которо-
го он настоятельно требовал начала военных действий против мусульман [Zarncke 
1877, 612], то начиная с марта того же года под западным правителем “Книги Кли-
мента” стал подразумеваться недавно избранный император Священной Римской 
империи, что было связано с поступлением обнадеживающих известий о намерении 
Фридриха II Гогенштауфена лично принять участие в военных действиях в Египте 
[Claverie 2013, 74; Lock 2006, 93; Powell 1986, 184; Van Cleve 1972, 132–133, 135].

Личность второго, восточного правителя раскрылась через несколько недель 
после появления “Книги Климента” в связи с поступлением слухов о продвижении 
на запад непобедимой армии “царя Давида” [Zarncke 1877, 612], подтвержденных 
впоследствии тремя отчетами, которые были предоставлены антиохийскому прин-
цу Боэмунду IV.

Несмотря на очевидные несоответствия в этих отчетах, они, несомненно, осно-
вывались на одном оригинальном тексте: авторы отчетов добавляли или опускали 
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некоторые подробности по своему усмотрению, но сохранили структуру ориги-
нального текста в первоначальном виде [Richard 2005, 31; Richard 1996, 140; Richard 
1957, 233, nota 6]. Ряд подробностей, содержащихся в отчетах, указывает на то, что 
автор оригинального текста был несторианином, по всей видимости проживавшим 
в Багдаде. Так, анонимный христианский автор текста утверждает, что главным 
инициатором западного военного похода “царя Давида” был несторианский па-
триарх, пребывавший в Багдаде [Huygens 1960, 144–145]. Одновременно автор ука-
зывает на относительно дружественные отношения патриарха с халифом (деталь, 
показывающая, что изначально текст был написан не для латинской аудитории). К 
тому же в некоторых сохранившихся манускриптах автор представляет, очевидно, 
несторианское обоснование конфликта “царя Давида” с грузинами, называя их ере-
тиками, то есть восточными христианами, принявшими халкидонское вероиспове-
дание [Zarncke 1876, 54; Jackson 2005, 48; Richard 1996, 143, 146; Bezzola 1974, 16; 
Rachewiltz 1971, 40].

На данный момент известны следующие переводы или упоминания отчетов о 
“царе Давиде”:

1. Несохранившийся доклад легата Пелагия, отправленный в папскую курию в 
январе – феврале 1221 года и известный по циркулярному письму папы Гонория III 
от 13 марта 1221 года. Текст этого циркулярного письма понтифика известен по ко-
пиям в так называемом “манускрипте Ромерсдорфа”, в “Анналах Данстейбла” и в 
“Хронике” Алберика де Труа-Фонтен [Zarncke 1877, 612–613; Luard 1866, 66–67; 
Scheffer-Boichorst 1874, 911]. Это письмо папы содержит самое первое упоминание 
хорезмийской кампании Чингисхана. В нем еще не упоминается нападение монго-
лов на грузинское королевство.

2. Параллельное послание ближневосточных тамплиеров, известное только по 
фрагменту из “Хроники” Альберика де Труа-Фонтен [Scheffer-Boichorst 1874, 911].

3. Латинский перевод первого несторианского отчета, содержащийся в седьмом 
послании архиепископа Акры, Жака де Витри, и именуемый “Историей деяний Да-
вида, царя Индий” [Richard 2005, 41–51; Jacques de Vitry 1998, 177–191; Huygens 
1960, 141–148; Zarncke 1876, 45–56; Giles 1846, 48–55]. По словам Жака де Витри, 
данный отчет был доставлен принцу Антиохии Боэмунду IV его шпионами из му-
сульманских стран и переведен с арабского языка на латынь [Huygens 1960, 149]. 
Само послание Жака де Витри датируется 18 апреля 1221 года, однако отчет мог 
попасть в Антиохию несколько раньше, но не ранее февраля 1221 года [Jacques de 
Vitry 1998, 12; Klopprogge 1993, 136–137; Huygens 1960, 54–55].

4. Этот же отчет был включен во второе послание легата Пелагия, направленное 
в Европу между февралем – апрелем 1221 года [Klopprogge 1993, 136–137; Huygens 
1960, 60–62; Luard 1866, xvii, 69–74].

5. Латинский перевод второго несторианского отчета, содержащийся в седьмом 
послании Жака де Витри и следующий за первым отчетом [Richard 2005, 52–54; 
Jacques de Vitry 1998, 192–195; Huygens 1960, 148–149; Zarncke 1876, 57–58; Giles 
1846, 55–57]. По словам Жака де Витри, данный отчет был доставлен восточными 
купцами одновременно с первым отчетом [Huygens 1960, 149]. Второй отчет содер-
жит краткий пересказ завоеваний, упомянутых в “Истории деяний Давида”, но со-
держит и ряд упоминаний ценных коммерческих товаров, поставляемых с Востока 
[Richard 2005, 31; Richard 1996, 140; Richard 1957, 233, nota 6]. Эти подробности от-
сутствуют в “Истории деяний Давида”.

6. Латинский перевод третьего несторианского отчета. Данный перевод содер-
жался в письме двух каноников кафедрального собора Мюнстера, принявших 
участие в Крестовом походе. В свою очередь, копия письма каноников сохранилась 
в двух манускриптах, содержащих различия в начальной части письма [Richard 
2005, 54–56; Zarncke 1877, 613–614; Zarncke 1876, 58–59]. К сожалению, каноники 
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Мюнстера не сообщают, каким образом они стали обладателями перевода этого отче-
та, и остается только предположить, что третий несторианский отчет попал в Антио-
хию вместе с двумя предыдущими. Третий несторианский отчет имеет очевидные 
сходства со вторым отчетом, включенным Жаком де Витри в свое послание, но со-
держит несколько дополнительных деталей: упоминание родственной связи между 
“царем Давидом” и пресвитером Иоанном [Zarncke 1876, 58] и указание на при-
сутствие нехристиан в армии Давида [Zarncke 1877, 614; Zarncke 1876, 58–59].

7. Упоминание несторианских отчетов в “Дамиаттинской истории” Оливера из 
Падерборна [Hoogeweg 1894, 258–259; Eckhart 1723, II, 1427–1428].
Среди упомянутых отчетов, наиболее подробным является первый отчет, приво-

димый Жаком де Витри [Huygens 1960, 141–148], рассмотрению которого следует 
уделить отдельное внимание.
В начале своей “Истории деяний Давида” несторианский автор представляет 

царя Израиля, отца главного героя повествования, в качестве данника некоего Хан-
и-ханана (Chancana), правителя земель между Кашгаром и Баласагуном, под кото-
рым легко угадывается Елюй Джулху, последний гурхан каракитаев [Huygens 1960, 
141; Richard 2005, 32; Richard 1996, 140–141]. После описания чудесного спасения 
Давида от коварных происков Хан-и-ханана [Huygens 1960, 141–143] автор “Исто-
рии” сообщает об избрании Давида правителем его земли, которую третий несто-
рианский доклад именует землей Сило [Huygens 1960, 143; Zarncke 1876, 58]. Затем 
несторианский автор переходит к описанию победоносной военной кампании Да-
вида против Хан-и-ханана и перечисляет земли поверженного гурхана, завоеванные 
главным героем повествования [Huygens 1960, 143–144]. Перечисление этих завое-
ваний указывает на то, что автор “Истории” понимает под “царем Давидом” най-
манского хана Кучлука, ставшего действительным правителем империи каракитаев 
после пленения гурхана в 1211 году. Несторианский автор приписывает победу 
Кучлука могуществу его армии, забывая, однако, упомянуть, что в действительно-
сти Кучлук смог осуществить государственный переворот в империи каракитаев 
благодаря значительному ослаблению военного потенциала гурхана после крупно-
го поражения его войск в битве с хорезмшахом Ала ад-Дином Мухаммедом II, 
имевшей место в Иламышской степи в сентябре 1210 года [Pubblici 2007, 72; Ri-
chard 2005, 33, 44, nota 5; Jackson 2005, 38; Rachewiltz 2004, 699; Biran 2001, 46; Бу-
ниятов 1999, 50–51; Morgan 1996, 160; Sinor 1995, 262; Bosworth 1968, 193–194].
Далее “История” сообщает о завоевании Давидом территорий гуридского султа-

ната [Huygens 1960, 144], осуществленных в действительности хорезмшахом Му-
хаммедом к 1215 году [Richard 2005, 27, 36, 44, nota 7; Bosworth 1968, 166]. Однако 
вполне возможно, что несторианский автор намеренно приписывает эти завоевания 
Давиду, сопоставляя их с победой бывшего гурхана каракитаев над войсками гу-
ридского султана Шихаб ад-Дина ал-Гури, имевшей место в 1204 году [Буниятов 
1999, 45; Jackson 1997, 429–430; Morgan 1996, 160; Bosworth 1968, 165; Бартольд 
1963–1977, I, 413–415].
После этого, неожиданно оставив в стороне главного героя повествования, 

“История” сообщает подробности победоносного рейда хорезмшаха Мухаммеда 
1217 года в Иране и Ираке и о его намерении захватить Багдад [Huygens 1960, 144], 
чтобы перейти к описанию тайных переговоров между аббасидским халифом и не-
сторианским патриархом. По словам автора, несторианский патриарх, побуждае-
мый халифом, послал свое повеление Давиду, которое содержало требование начать 
военные действия в тылу хорезмшаха, чтобы спасти аббасидскую столицу от неми-
нуемого разорения [Huygens 1960, 144–145]. Данное указание на центральную роль 
несторианского патриарха в развязывании будущего конфликта между монголами и 
Хорезмом является важнейшим доказательством того, что автором доклада был не-
сторианин, видимо проживавший в Багдаде [Jackson 2005, 48; Richard 1996, 143].
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Без сомнения, утверждение о непосредственном влиянии католикоса на развязы-
вание конфликта между Чингисханом и хорезмшахом нужно признать как намерен-
ное искажение действительности. Вполне вероятно, однако, что описание диалога 
между багдадским халифом и католикосом является отражением не совсем чисто-
плотной дипломатической деятельности халифа ан-Насира. Будучи непримиримым 
врагом хорезмшаха, ан-Насир смог успешно спровоцировать конфликт между хо-
резмшахом и гуридским султаном, в чем хорезмшах смог убедиться лично, получив 
доступ к дипломатической переписке Гуридов после взятия Газны в 1215 году. Бо-
лее того, в письмах ан-Насира, содержащих подстрекательства против хорезмшаха, 
Ала ад-Дин Мухаммед II обнаружил свидетельства того, что халиф планировал соз-
дание военного союза между Гуридами и “язычниками” каракитаями [Буниятов 1999, 
55; Richard 1996, 143; Bosworth 1968, 165, 168, 184; Бартольд 1963–1977, I, 416].
Эти свидетельства стремления халифа уничтожить своего политического про-

тивника любой ценой послужили основой для утверждений Ибн ал-Асира и других 
арабских хронистов о том, что ан-Насир находился в тайной переписке с Чингисха-
ном и являлся инициатором хорезмийской кампании монголов [Буниятов 1999, 85–86; 
Richard 1996, 143; Göckenjan 1988, 112; Буниятов 1978, 67–68; Bosworth 1968, 168].
Далее автор сообщает о поражении хорезмшаха в битве с войсками Давида и по-

вествует о дальнейших завоеваниях армии “восточных христиан”, не отдавая себе 
отчета в том, что к моменту начала конфликта между Чингисханом и хорезмшахом 
хана Кучлука уже не было в живых [Richard 2005, 33–34; Jackson 2005, 38; Rache-
wiltz 2004, 699; Буниятов 1999, 82; Sinor 1995, 262; Roux 1993, 177–178]. Поэтому 
дальнейшие завоевания, осуществленные в действительности монголами, пред-
ставляются как свершения того же “царя Давида” во имя христианской религии 
[Huygens 1960, 146–147].
В числе действительных и воображаемых завоеваний “царя Давида” автор упо-

минает нападение монголов на земли грузин. Это указание отсутствовало в первом 
докладе Пелагия [Zarncke 1877, 612–613], поскольку папский легат, очевидно, еще 
не получил сведений о первом поражении грузинского королевства от монголов. 
Первое крупное столкновение грузинских войск с монголами имело место между 
декабрем 1220-го и февралем 1221 года. Сражение имело место либо в долине реки 
Котман, либо у реки Гардман, правого притока реки Шамхор-чай, которая впадает в 
Куру [Dashdondog 2012, 54–56; Pogossian 2012, 171; Lane 2009, 124–126; Pubblici 
2007, 125; Göckenjan 1988, 112; Allsen 1987–1991, 11; Bedrosian 1979, 94–95, 98; Бу-
ниятов 1978, 64–65; Bezzola 1974, 18; Boyle 1968, 310–311; Bretschneider 1967, I, 
294]. Несторианский автор объясняет нападение “царя Давида” на Грузию тем, что 
грузины заключили союз с сарацинами [Huygens 1960, 147]. Перед тем как начать 
военные действия с монголами, грузинский король Георгий IV Лаша заключил воен-
ный союз с атабеком Тебриза Узбеком и султаном Хилата и Джазиры ал-Малик ал-
Ашрафом, что, по-видимому, вызвало порицание со стороны несторианского автора 
данного сообщения.
По окончанию изложения перевода “Истории” Жак де Витри прибавляет свежие 

известия с Востока, полученные, по всей видимости, вместе с прибытием в Антио-
хию католических пленников, освобожденных халифом в Багдаде в угоду “царю 
Давиду” [Huygens 1960, 147–150; Richard 2005, 51; Hoogeweg 1894, 259; Zarncke 
1876, 56]. Согласно этому сообщению, монголы разорили Казвин после того, как 
его жители подняли восстание и убили представителя монгольской власти. Однако 
в данном случае автор этого сообщения ошибается, путая Казвин с Хамаданом. 
Монголы подошли к Хамадану осенью 1220 года и приняли добровольную капи-

туляцию от его правителя Саида Мажд ад-Дина Ала ал’-Даулы, оставив в городе 
шахну, то есть представителя монгольской власти. Далее монголы двинулись на 
Казвин, где, в отличие от Хамадана, они встретили ожесточенное сопротивление и 
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взяли город штурмом. После этого тумены Субедея и Джебе удалились в Азер-
байджан [Lane 2009, 124–126; May 2007, 121; Boyle 1968, 310–311; Bretschneider 
1967, I, 294, II, 111].

Поэтому очевидно, что автор данного сообщения путает Казвин с Хамаданом 
[Richard 2005, 38], поскольку именно жители Хамадана, не пострадавшие во время 
первого появления монголов, подняли восстание после их удаления и убили мон-
гольского шахну. Репрессии монголов не заставили себя долго ждать: тумены Субе-
дея и Джебе вернулись на юг после разгрома грузинских войск и взяли штурмом 
Хамадан незадолго до написания письма, то есть до 18 апреля 1221 года [Lane 2009, 
124–126; Pubblici 2007, 125; Allsen 1987–1991, 11; Richard 1996, 145; Bedrosian 1979, 
98; Буниятов 1978, 65; Boyle 1968, 310–311; Bretschneider 1967, I, 294].

Несмотря на ошибку в названии города, данное сообщение имеет важное значе-
ние для уточнения даты завоевания Хамадана, опровергая встречающиеся в совре-
менных исследованиях утверждения о том, что штурм Хамадана имел место в 
августе или сентябре 1221 года [Dashdondog 2012, 56; Tvaradze 2012, 258–259, 272].

Суммируя, можно сказать, что несторианские отчеты представляют собой цен-
нейший источник по хорезмийской кампании монголов, принимая во внимание 
раннюю дату их написания. В свою очередь, появление переводов этих отчетов в 
лагере крестоносцев в Дамиетте имело непосредственное влияние на ход V Кресто-
вого похода. По словам Жака де Витри, узнав о наступлении “царя Давида” на 
Ближнем Востоке параллельно с обнадеживающими известиями о грядущем при-
бытии в Египет императора Фридриха II, крестоносцы Дамиетты заметно воспря-
нули духом [Huygens 1960, 147]. Под влиянием этих отчетов и после прибытия 
подкреплений баварского герцога Людвига I папский легат Пелагий принял судьбо-
носное решение о наступлении на Каир, которое привело к полному разгрому кресто-
носцев в августе 1221 года и окончанию V Крестового похода [Powell 1986, 185; 
Zarncke 1876, 9; Holder-Egger 1882, 467–468; Ex Chronico Turonensi 1822, 300–301].

Следует отметить, что иллюзия латинских авторов о принадлежности монголов 
к христианской религии разделялась и восточными христианами. В своих письмах, 
адресованных папе Гонорию III в 1223 году, грузинская королева Русудан и амир-
спасалар Иванэ Мхаргрдзели подчеркивали, что они не готовились к нападению 
монголов, думая, что те были христианами [Pertz, Rodenberg 1883, 178–180, no. 251–
252; Raynaldus et al. 1864–1883, XX, a. 1224 xvii–xx, 483–484; Klopprogge 1993, 158–
159]. Оба письма содержали преувеличенные утверждения о последующей победе 
над монголами, несмотря на то что в действительности грузинские войска понесли 
два серьезных поражения [Dashdondog 2012, 48, 50, 54–56; Pogossian 2012, 171; 
Lane 2009, 124–126; Pubblici 2007, 125; Göckenjan 1988, 112; Allsen 1987–1991, 11; 
Bedrosian 1979, 94–95, 98; Буниятов 1978, 64–65; Bezzola 1974, 18; Boyle 1968, 310–
311; Bretschneider 1967, I, 294], но благодаря этим посланиям Римская курия полу-
чила убедительные сведения, опровергающие прежние утверждения отчетов о 
“царе Давиде”. Сомнения в достоверности этих отчетов проявляются в “Турской 
хронике” [Holder-Egger 1882, 467–468; Ex Chronico Turonensi 1822, 300–301] и наи-
более отчетливо выражаются в более позднем докладе о битве на Калке в “Хро-
нике” Альберика де Труа-Фонтен, содержащем предположение о том, что монголы 
могли быть язычниками [Scheffer-Boichorst 1874, 911; Richard 1996, 148].

Вероятно, эти сомнения появляются именно после получения писем из Грузии, 
поскольку параллельные отчеты о битве на Калке, написанные в тот же год, что и 
послания грузинских правителей [Garufi 1938, 110–111; Wattenbach 1851, 623–624], 
продолжают представлять монголов в соответствии с их описанием в отчетах о 
“царе Давиде”, включая и упоминание приписываемого монголам обычая поме-
щать изображение креста на знаменах их боевых подразделений [ср.: Huygens 
1960, 146].
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Таким образом, ранние латинские сведения о монголах содержат сравнительно 
точное описание западных завоеваний Чингисхана, но представляют специфич-
ное объяснение причин монгольской экспансии, которое не соответствовало исто-
рической действительности. Это искажение действительности требует короткого 
пояснения.

Причины искажения реальности
Наиболее очевидным объяснением данного феномена представляются следую-

щие соображения. Во-первых, латинские авторы предполагали существование не-
коего сильного христианского государства на Востоке уже начиная с XII века в свя-
зи с распространением в Европе слухов о царстве пресвитера Иоанна, нанесшего 
поражения “царям Персии и Мидии” во имя торжества христианской религии 
[Richard 2005, 21–22; Larner 1999, 10; Phillips 1998, 60; Хенниг 1961, II, 441, 449]. 
Поэтому всякое известие о победах немусульманского правителя с Востока над ис-
ламскими государствами автоматически сопоставляло этого правителя с пресвите-
ром Иоанном и неизменно представляло его как христианского правителя и потен-
циального союзника католического мира. 
Во-вторых, латинские авторы почерпнули изначальные сведения о монголах из 

несторианских источников. Данное указание приводит к предположению, что не-
сторианские авторы докладов о событиях на Востоке намеренно предоставляли 
своим латинским коллегам фальсифицированные сведения о монголах, руковод-
ствуясь теми же особыми и неизвестными в настоящем мотивами, как и когда они 
доводили до сведения духовных руководителей V Крестового похода содержание 
древних пророчеств, предвещавших окончательную победу христиан над мусуль-
манами. 
Однако следует отметить, что латинские авторы относились с определенной кри-

тикой к несторианским сведениям с Востока. Так, Жак де Витри, принимавший на 
веру пророчества, предшествовавшие докладам о завоеваниях монголов, относился 
с определенным сомнением к утверждению о родстве “царя Давида” с пресвитером 
Иоанном [Huygens 1960, 141, 150–152; Richard 1996, 147]. Латинские авторы впол-
не могли отдавать себе отчет в том, что сведения, предоставленные несторианами, 
не обязательно соответствовали действительности. Однако они принимали на веру 
ту часть сведений, которая отвечала их ожиданиям и не вызывала, по их мнению, 
сомнений в ее достоверности. В частности, Жак де Витри не только не подвергал 
сомнению сообщение о том, что “царь Давид” был христианским правителем, но и 
утверждал, что его войско целиком и полностью состояло из христиан [Huygens 
1960, 141, 146]. Вероятно, изначальный несторианский источник предполагал нали-
чие в армии Давида языческих воинов [ср.: Zarncke 1876, 58–59; Bezzola 1974, 18].
Поэтому несколько упрощенным кажется предположение о том, что латинские 

авторы рассматривали монголов христианским войском пресвитера Иоанна автома-
тически и только на том основании, что монголы вели войну против мусульманских 
правителей. Так, послание Жака де Витри не содержит и намека на осуждение мон-
голов за нападение на христиан-грузин [Huygens 1960, 147]. И что важнее, Жак де 
Витри представляет монгольские завоевания на Востоке как закономерное следствие 
военных действий крестоносцев в Египте. По мнению Жака де Витри, монголы 
двинулись на запад, узнав о начале западного Крестового похода; и, в сущности, 
Жак де Витри воспринимал экспансию монголов как часть V Крестового похода.
Таким образом, латинские авторы принимали на веру сведения о “деяниях царя 

Давида” именно потому, что монгольские завоевания совпали с проведением V Крес-
тового похода. Наступление “восточных христиан” отвечало ожиданиям их западных 
единоверцев, поскольку оно соответствовало идеологии Крестового похода. И имен-
но в идеологии V Крестового похода нужно искать объяснение раннему латинскому 



Монгольская экспансия и Пятый крестовый поход в латинских источниках...

The World of the Orient, 2014, № 4                                                                                          117

восприятию монгольской экспансии. Поэтому здесь следует уделить определенное 
внимание рассмотрению идеологического фона V Крестового похода.

V Крестовый поход был порождением неустанной деятельности папы Иннокен-
тия III, который, однако, стремился представить организацию военной кампании на 
Ближнем Востоке как отражение религиозных ожиданий всего католического мира. 
Поэтому сама резолюция о проведении Крестового похода была принята на IV Ла-
теранском соборе, проходившем в Риме между 11 и 30 ноября 1215 года в присут-
ствии основной части европейских прелатов. В проведении собора приняли участие 
около 400 архиепископов и епископов, 800 аббатов и множество теологов, глав ка-
федральных капитулов и религиозных орденов, а также представители главных 
светских правителей Европы. IV Латеранский собор по праву может быть назван 
первым действительно универсальным собором католического мира; и, таким обра-
зом, решение о начале Крестового похода, принятое на соборе единогласно, может 
рассматриваться как отражение религиозных устремлений всего латинского мира 
[Burns 2001, 537; Geary 1997, 421; Powell 1986, 41–42].
В отличие от предыдущих соборов, нововведением Иннокентия III было абсо-

лютное отождествление моральной реформы католического сообщества с осу-
ществлением Крестового похода. В своей инаугурационной речи, посвященной от-
крытию собора, понтифик подчеркивал, что главной целью созыва собора было 
коллективное празднование трех видов Пасхи, то есть библейских исходов. По сло-
вам папы, основная часть западных прелатов собралась на соборе для празднования 
Пасхи Вечности в преддверии всеобъемлющего вступления христианства в пред-
сказанную Святым Писанием эпоху Вечного Спасения. Далее Иннокентий III ука-
зывал на необходимость предварительного осуществления Светского Исхода, сим-
волизировавшего будущую военную кампанию на Ближнем Востоке; которой, 
однако, должна была предшествовать Духовная Пасха, воплощенная в церковной 
реформе [Whalen 2009, 129, 133, 146; Powell 1986, 16, 41–42].
Уже в энциклике Vineam Domini 1213 года, посланной будущим участникам со-

бора, папа подчеркивал необходимость проведения церковной реформы для осу-
ществления более эффективного Крестового похода. Однако важнее в этой энциклике 
было то, что понтифик рассматривал сам Крестовый поход как наиболее эффектив-
ный инструмент для осуществления моральной реформы христианского общества. 
Иннокентий III подчеркивал, что участие в планируемой ближневосточной кампа-
нии представляло собой наиболее действенный способ достижения вечного спасе-
ния для любого представителя католического сообщества. И именно поэтому в своей 
параллельной энциклике Quia maior понтифик адресовал призыв к немедленному 
изменению своего морального образа жизни всем потенциальным участникам 
Крестового похода [Whalen 2009, 129, 133, 146; Mastnak 2002, 136–137; Tyerman 
2001, 133; Watt 1999, 120; Geary 1997, 443; Powell 1986, 19].
Крестовый поход более не воспринимался как исключительно военная кампа-

ния, но как одна из важнейших функций и обязанностей католической церкви во 
имя спасения христианского сообщества. Параллельно с мобилизацией материаль-
ных ресурсов для организации ближневосточной кампании на соборе было принято 
решение о тотальной моральной мобилизации всего христианского сообщества 
[Geary 1997, 443; Richard 1992, 255; Powell 1986, 63].
В свою очередь, всеобъемлющая моральная мобилизация католического сооб-

щества предполагала незамедлительное прекращение военных конфликтов в Евро-
пе. Этой проблеме был посвящен отдельный канон Латеранского собора, содержа-
щий предписание соблюдения универсального мира в Европе в течение 4 лет с 
момента провозглашения начала Крестового похода и подкрепленный угрозой от-
лучения от церкви и применения военной силы против всех нарушителей этого 
предписания [Mastnak 2002, 143; Geary 1997, 445; Powell 1986, 47, 68].
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Несмотря на то что это предписание не имело решающего влияния на полити-
ческую ситуацию в Европе; его следствием было массовое принятие креста среди 
среднего слоя европейской знати. Программа умиротворения христианства, прово-
димая Апостольским престолом, предлагала средневековой аристократии альтерна-
тивную модель поведения, позволявшую применить свои милитарные способности 
на Ближнем Востоке в служении высшему идеалу христианства. Важно отметить, 
что большинство контингентов крестоносцев, принявших участие в последующих 
военных действиях в Египте, отправились в Крестовый поход из Европы после за-
ключения мира со своими политическими противниками. И в ряде случаев обе 
враждующие стороны отправлялись на Ближний Восток одновременно, буквально 
перемещаясь с европейского поля боя на египетское. Повышенное число священ-
ников, принявших участие в V Крестовом походе, служило цели сдерживания воен-
ных конфликтов внутри лагеря крестоносцев. Однако в своих описаниях ближневос-
точной кампании религиозные деятели представляли европейскую армию в каче-
стве войска покаявшихся христиан, впервые пришедших к согласию во имя высшей 
цели [Claverie 2013, 52; Powell 1986, 74–75, 77, 115, 128; Van Cleve 1972, 110–111].

Нет никаких оснований ставить под сомнение восприятие латинских хронистов 
V Крестового похода, поскольку западная армия, принявшая участие в ближневос-
точной кампании уже после смерти Иннокентия III, имела действительно интерна-
циональный характер. Так как военные действия в Палестине венгерских кресто-
носцев во главе с королем Андреем II и дополнительных австрийских контингентов 
герцога Леопольда VI не принесли особенных результатов в конце 1217 года, с при-
бытием на Ближний Восток значительных подкреплений из Германии и Голландии 
весной 1218 года руководство христианской армии приняло решение перенести 
военные действия в Египет [Lock 2006, 92, 168; Powell 1986, 117, 123, 137; Van 
Cleve 1969, 388, 390–393]. Крестоносцы приступили к осаде Дамиетты в мае того 
же года, добившись значительных успехов благодаря дополнительным подкрепле-
ниям из Бургундии, прибывшим летом 1218 года. Осенью 1218 года армия кресто-
носцев пополнилась в связи с прибытием в Египет новых контингентов из Англии, 
Франции и Италии [Claverie 2013, 52; Lock 2006, 92–93, 168; Powell 1986, 117, 137, 
144–145]. Параллельно со взятием Дамиетты 5 ноября 1219 года новые итальянские 
контингенты сменили ряд немецких и французских крестоносцев, вернувшихся на 
родину [Lock 2006, 92–93; Powell 1986, 117, 175; Van Cleve 1969, 411]. Летом 
1220 года в Дамиетту прибыло значительное подкрепление из Северной Италии во 
главе с архиепископом Милана Маттео, и осенью того же года итальянские контин-
генты были существенно пополнены крестоносцами из Пульи [Powell 1986, 76–77, 
117, 169, 177]. Начиная с мая 1221 года крестоносцы заметно активизировались бла-
годаря прибытию в Египет герцога Баварии Людвига I в сопровождении 500 гер-
манских рыцарей, и осенью того же года в Египет прибыли итальянские и германс-
кие подкрепления, которые уже не смогли принять участие в военных действиях в 
связи с подписанием 10-летнего перемирия с египетским султаном [Claverie 2013, 
62, 74; Barber, Bate 2010, 125, nota 2; Lock 2006, 93–94; Powell 1986, 76–77, 117, 184–
185, 190]. Суммируя, можно сказать, что в V Крестовом походе приняли участие 
контингенты почти из всех регионов латинского мира.

Следует отметить, что Римская курия предприняла ряд попыток привлечения к 
участию в Крестовом походе и восточных христиан. Если переговоры папского ле-
гата Пелагия с никейским императором Феодором I Ласкарисом в 1214 году не при-
несли ощутимых результатов в связи с требованием Пелагия признания церковного 
союза с Римом [Claverie 2013, 13; Powell 1986, Hamilton 1996, 115], то переговоры с 
грузинским королем Георгием IV Лашой в 1220 году привели к заключению воен-
ного союза и появлению надежды среди крестоносцев на грядущую диверсионную 
операцию грузин против султаната Дамаска [Казарян 2011; Whalen 2009, 154–155; 
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Richard 1998, 53–54; Hamilton 1996, 244; Bezzola 1974, 18; Хенниг 1961, III, 31]. Не 
меньшим оптимизмом отличались отчеты Жака де Витри и Оливера из Падерборна 
о их проповедовании церковной унии в рамках Крестового похода среди ближневос-
точных христиан [Barber, Bate 2010, 108; Jacques de Vitry 2008, 38–39; Bird 2005, 26; 
Jacques de Vitry 1998, 72–73; Richard 1998, 36; Hamilton 1980, 348–349; Brincken 
1973, 294]. Успех обоих проповедников среди местных монофизитов отразился в 
выражении уверенности о численном превосходстве азиатских христиан над му-
сульманами и в их желании способствовать военным путем успеху Крестового по-
хода. В частности, Жак де Витри высказывал предположение о существовании 
сильного христианского войска на прежней территории пресвитера Иоанна, кото-
рое было готово прийти на помощь к своим западным единоверцам [Richard 2005, 
29; Jackson 2005, 21; Jackson 2001, 95; Richard 1998, 8; Bezzola 1974, 21; Brincken 
1973, 109–110; Soranzo 1930, 14].
Эта уверенность в намерении восточных христиан принять участие во всеобщем 

военном предприятии была закономерным следствием идеологии V Крестового по-
хода, предполагавшей единение всех без исключения приверженцев христианской 
религии для осуществления наиболее эффективной военной кампании против му-
сульман. В свою очередь, получив сведения о приближении христианской армии 
“царя Давида”, латинские авторы не выражали сомнений в их достоверности, по-
скольку эта информация целиком и полностью соответствовала их ожиданиям. 

1 Летом 1217 года папа Гонорий III поручил бенедиктинцу Пелагию Гальвани духовное 
руководство V Крестовым походом, назначив его своим легатом на Ближнем Востоке. В 
сентябре 1218 года Пелагий прибыл в Акру в сопровождении итальянского контингента и 
поспешил присоединиться к войску крестоносцев в Египте, осаждавшему Дамиетту [Clave-
rie 2013, 46, 53; Lock 2006, 246–247]. Начиная с февраля 1219 года папский легат стал от-
крыто претендовать на верховное руководство военными действиями, зачастую провоцируя 
раскол внутри войска крестоносцев. Несмотря на общую негативную оценку роли Пелагия 
со стороны историков, рассматривающих его стратегические решения как главную причи-
ну неудачи военной кампании в Египте, следует отметить и несомненное духовное влияние 
Пелагия на крестоносцев, способного поддерживать моральный дух христианской армии в 
самые трудные периоды кампании [Powell 1986, 160–161; Van Cleve 1969, 421].
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Метафора в сучасних лінгвістичних дослідженнях постає як набагато складні-
ше і важливіше явище, ніж це здавалося раніше. Як відомо, традиційно мета-

фору розглядали або як фігуру мовлення (в риториці з часів античності), або як 
спосіб семантичного розвитку слова (в історичній семантиці), або як один з різно-
видів переносних значень (у синхронічній лексикології і лексикографії) [Скребцова 
2011, 33–34]. Однак з появою теорії концептуальної метафори Дж. Лакоффа і 
М. Джонсона, обґрунтованої у праці “Метафори, якими ми живемо” (1988), яка ста-
ла класичною для сучасних лінгвокогнітивних досліджень, стало очевидно, що “ме-
тафора пронизує наше повсякденне життя, причому не тільки мову, а й мислення і 
діяльність. Наша буденна понятійна система, в межах якої ми думаємо й діємо, є за 
своєю суттю метафоричною” [Лакофф, Джонсон 2004, 25].

Теорія концептуальної метафори розглядає процес метафоризації як рух від кон-
кретного, добре відомого і структурованого факту дійсності до нового, невідомого, 
менш структурованого та більш абстрактного об’єкта пізнання. Метафоризація за-
снована на взаємодії двох структур знань – когнітивної структури джерела (source 
domain) та когнітивної структури мети (target domain). У процесі метафоризації де-
які області цілі структуруються за зразком джерела, внаслідок чого відбувається 
метафорична проекція (metaphorical mapping) [Баранов 2004, 9]. Іншими словами, 
метафоризація – це спосіб думати про одну ділянку нашого досвіду крізь призму 
знань про його іншу, вже засвоєну, ділянку. 

До теорії концептуальної метафори сходить теорія метафоричного моделювання, 
що розробляється переважно на матеріалі політичних текстів (див. праці А. М. Бара-
нова, Ю. М. Караулова, І. М. Кобозєвої, Т. Г. Скребцової, А. П. Чудинова, Г. М. Явор-
ської та ін.). У межах різних варіантів цієї теорії здійснюються встановлення та опис 
конкретних метафоричних моделей, притаманних осмисленню тих чи інших явищ 
дійсності представниками певного мовно-культурного співтовариства. Метафорич-
на модель – це існуюча у свідомості носіїв певної мови схема зв’язку між понятій-
ними сферами, яку можна представити формулою: “Х – це Y”, причому відношення 
між компонентами формули розуміється не як пряме ототожнення, а як подібність 
[Чудинов 2008, 130–131].

Взявши за основу цей теоретичний досвід і перенісши його до ділянки психо-
емоційного простору людини, ми спробували встановити деякі метафоричні моделі, 
за якими відбувається концептуалізація емоцій сум та радість у перській мовній сві-
домості. Отже, метою статті є визначення системи метафоричних моделей, за якими 
відбувається осмислення перських емоцій сум та радість. Об’єктом дослідження є 
мовні засоби, що об’єктивують емоційні концепти СУМ та РАДІСТЬ; предметом до-
слідження – метафоричні моделі зазначених емоційних концептів. Наукова новизна 
дослідження зумовлена відсутністю праць, присвячених метафоричній концептуа-
лізації емоцій на матеріалі перської мови. Матеріалом дослідження стали понад 
250 лексем, фразем і виразів побутово-розмовного мовлення та книжно-писемної 
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сфери, відібраних методом суцільної вибірки з лексичних та фразеологічних слов-
ників перської мови, а також перських художніх та публіцистичних текстів.

Опрацьований нами мовний матеріал засвідчує, що номінативне поле концепту 
РАДІСТЬ формується переважно такими перськими та арабськими за походженням 
словами, як: šādi веселощі, радість, xoši веселощі, радість, задоволення, xošhāli за-
доволення, радість, xorsandi задоволення, радість, vajd веселощі, радощі, захват, 
šouq-o zouq захват тощо, – а також засобами вторинної номінації, що містять у собі 
відповідну семантику. Концепт СУМ репрезентують передусім синонімічні лексеми 
qam, qosse, anduh горе, сум, смуток, а також похідні слова deltangi сум, смуток, 
afsordegi смуток, пригнічений стан та відповідні фразеологічні одиниці (ФО). 

Перш ніж виокремлювати метафоричні моделі відповідних концептів, ми зроби-
ли два припущення. Виходячи з положення про те, що базові емоції, до яких нале-
жать сум та радість, мають універсальний характер і не залежать від етнічних 
особливостей певної лінгвокультурної спільноти [Изард 2003, 63], можна припус-
тити, що більшість ключових метафоричних моделей, за якими концептуалізуються 
вказані емоції в різних мовах, будуть збігатися. Це ґрунтується на природному очі-
куванні того, що через біологічну обумовленість люди різних мов і культур мають 
сприймати, розмірковувати і відчувати деякі аспекти дійсності, що їх оточує, значною 
мірою однаково [Апресян 2011, 20]. З другого боку, через те що кожна культура на-
кладає свою “лінгвістичну сітку” на концептуалізацію емоцій [Wierzbicka 1999, 
240], неможливо уявити, що представники різних культур і мов цілком однаково 
осмислюють та інтерпретують свій емоційний досвід [Kövecses 2007, 139]. Ми ви-
рішили встановити співвідношення універсального і етноспецифічного в концептуа-
лізації вказаних емоцій перською мовною свідомістю, а також з’ясувати, наскільки 
перські метафоричні моделі розгляданих емоцій корелюють з тими, що були визна-
чені на англійському матеріалі [Kövecses 2007, 24–26]. Звичайно, нам поки що не 
вдалося скласти такий вичерпний перелік, як це зробив З. Кевечес, проте навіть 
опрацьований матеріал дає підстави стверджувати, що така кореляція існує. 

Друге припущення стосувалося співвідношення схожого / відмінного всередині 
концептуалізації самих емоцій. Як відомо, з лінгвістичного погляду слова сум та 
радість постають як антоніми. Тому логічно припустити певну схожість у метафо-
ричному осмисленні цих емоцій, подібно до того, як це притаманне семантично 
близьким класам слів. Результати нашого аналізу показали, що метафорична кон-
цептуалізація цих понять у перській мові виявляє як схожі, так і відмінні риси. 
Розглянемо випадки, коли ці емоції концептуалізуються однаково. Спільними для 
обох концептів виявилися такі моделі: РАДІСТЬ / СУМ – РЕЧОВИНА, РАДІСТЬ / 
СУМ – ПРОСТІР, РАДІСТЬ / СУМ – НАДПРИРОДНА СИЛА, РАДІСТЬ / СУМ – 
БЕЗУМСТВО, РАДІСНА / ЗАСМУЧЕНА ЛЮДИНА – РОСЛИНА. 

Розглянемо модель РАДІСТЬ / СУМ – РЕЧОВИНА, яка сповнює контейнер. У ролі 
контейнера може виступати або серце людини, або сама людина. Перший варіант 
реалізації цієї ММ спостерігаємо в реченні: 

 آن شب وقتی سر بر روی بالش گذاشتم دلم ماالمال از شادی بود. نمی دانم چرا؟... (ناهيد پژواک، شب شراب).
Тієї ночі, коли я поклав голову на подушку, моє серце було сповнене радістю. Не 

знаю чому... (Н. Пежвак. Ніч застілля).
Якщо в ролі контейнера виступає людина, від надмірної кількості суму вона 

може тріснути:
 دلم پر بود، از غصه می ترکيدم... (ناهيد پژواک، شب شراب).

Я був засмучений (букв. моє серце було повне), я тріскався від суму… (Н. Пеж-
вак. Ніч застілля).

Сполучення дієслова tarkidan тріскатися зі словом qosse горе, сум, смуток за-
фіксоване і в паремії: قلندر اگر نگويد دنيا به فالنم دلش از غّصه مى ترکد Дервіш, якщо не скаже: 
“Світ нічого не вартий”, трісне від смутку [Anvari 2005, 854]. 
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Здатність суму як певної речовини переміщатися по контейнеру, принаймні звер-
ху вниз, підтверджує сполучення лексеми qam з дієсловом forukeš kardan спада-
ти, осідати в такому контексті:

 تمام غمهايم فروکش کرد، همه غصه هايم آب شد... (ناهيد پژواک، شب شراب).
Усі мої печалі вляглися, мій смуток розтанув… (Н. Пежвак. Ніч застілля).
У наведеному реченні наявність цієї моделі засвідчує і сполучення слова qosse 

смуток з дієсловом āb šodan танути. Крім того, сум постає як речовина, яку мож-
на “зчистити” з серця:

 نگاهش شيرين بود جان می بخشيد همه غمها را از دل من می زدود... (ناهيد پژواک، شب شراب).
Її погляд був ніжним, він оживляв, змивав (букв. зчищав) усі печалі з мого сер-

ця… (Н. Пежвак. Ніч застілля).
Взагалі варто зазначити, що найбільше прикладів нам вдалося спостерегти саме 

на підтвердження існування моделі СУМ – РЕЧОВИНА, всередині якої було зафік-
совано два її різновиди: а) СУМ – НАПІЙ / ЇЖА та б) СУМ – РІДИНА. На існуван-
ня першої моделі вказує сполучення ключових слів-номінантів концепту з дієсловом 
xordan їсти, пити. Як відомо, дієслово xordan у перській мові має значення як 
‘їсти’ (напр., qazā xordan їсти), так і ‘пити’ (напр., āb xordan пити). На перший 
погляд, значенню ‘пити’ можна віддати перевагу на тій підставі, що існують кон-
тексти, переважно у класичній поезії, в яких “пиття” суму зіставляється з питтям 
вина: غم خواران را غم دهيد و می خواران را می Тим, хто співчуває (букв. тим, хто п’є сму-
ток), дайте смутку, тим, хто п’є вино, дайте вина; غم خوريم خوش نبود به که می خوريم 
Якщо будемо сумувати (букв. пити сум), буде негарно, краще, будемо пити вино 
[Anvari 2005, 812]; (فردوسی) مخور انده و باده خور روز و شب / دلت پر ز رامش پر خنده لب Не су-
муй і пий вино день і ніч / Нехай серце твоє буде сповненим спокою, а губи – по-
смішки (Фердоусі) [Anvari 2005, 975]. В останньому крилатому вислові наявна гра 
слів з дієсловом xordan, яка засвідчує протиставлення “пиття суму” питтю вина: 
maxor anduh-o bāde xor (букв. не пий печаль, а пий вино). 

Додамо, що дієслова qosse xordan, qam xordan, timār xordan зі спільною се-
мантикою ‘сумувати’, ‘горювати’ зустрічаються переважно у складі прислів’їв та 
крилатих висловів дидактичного характеру, напр.:غم خوردن سودی ندارد Немає користі 
в тім, щоб сумувати [Anvari 2005, 812]; غم بيهوده خوردن خوب نيست Негарно сумувати 
даремно [Anvari 2005, 811]; (سعدی) غم فردا نشايد خوردن امروز Не варто сьогодні сумува-
ти про те сумне, що станеться завтра (Сааді) [Anvari 2005, 814]; نيست   هيچ راهی 
 Немає шляху, якому б не було кінця, не сумуй! (Хафез) [Anvari کاورا نيست پايان، غم مخور
2005, 1224]. Однак похідні від зазначених дієслів лексеми, такі як: qossexor легко 
ранимий, чутливий (букв. той, що п’є смуток), qamxār той, хто співчуває, утішник 
(букв. той, що п’є сум), timārxār засмучений (букв. той, що п’є смуток) та qamgosār 
той, хто співчуває, утішник (від qam сум + gosārdan пити) – зустрічаються як у 
пареміологічному фонді (пор.: نيست که غم خواری  گفت  توان  که  با  دل   Кому розповісти غم 
про сум на серці, якщо немає утішника? [Anvari 2005, 812]; غم به قدر غمگساران ز آسمان 
 ;Суму з неба дається стільки, скільки є готових утішити [Anvari 2005, 811] نازل شود
بايد غمگساری  На кожне горе має бути утішник [Anvari 2005, 1158]), так і в هر غم را 
сучасних художніх текстах, пор. словосполучення qamxār-e ham budan співчувати 
один одному в такому контексті: 
 همه اهل محل همديگر را می شناختيم و در غم و شادی هم، هميشه نزديکتر از خويش و فاميل شريک و غمخوار هم 

بودند... (ناهيد پژواک، شب شراب).
Всі люди нашого кварталу знали одне одного і були ближчі, ніж родичі, підтри-

муючи і співчуваючи одне одному і в горі, і в радості… (Н. Пежвак. Ніч застілля).
Однак більш прискіпливий аналіз паремій засвідчив, що сум уявляється персами 

не тільки як напій, а й як їжа. Зафіксований крилатий вислів, у якому зазначається, 
що оскільки “сум з’їв” мене, то і я буду його “їсти”: چند گويی که غم مخور ای مرد / غم مرا  
 Скільки будеш казати, о чоловіче: не сумуй (букв. не їж сум)! / Сум خورد غم چرا نخورم
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з’їв мене, чому ж мені не сумувати (букв. не їсти його)? (Хакані) [Anvari 2005, 815]. 
В іншому звороті: اندوه چو روزی است می بايد خورد Оскільки сум – це хліб насущний, тре-
ба його їсти [Anvari 2005, 117] сум уподібнюється хлібу, який людина їсть кожного 
дня. 

Додатковою ознакою того, що сум концептуалізується як їжа чи напій, вважаємо 
сполучення слова qam зі словом govārā приємний на смак, легкотравний у складі 
такої паремії:غم گواراتر بود آزادگان را از سرور Сум для вільних людей буває приємнішим 
на смак, ніж радість [Anvari 2005, 815]. Отже, можна зробити висновок про те, що 
розмежування між уживанням їжі чи напою в контексті суму в давнину не було ак-
туальним для персів, головним уважалося те, що його вживали всередину, як певну 
їстівну речовину, а потім “перетравлювали”. 

Існування в перській мовній свідомості концептуальної моделі СУМ – РІДИНА 
підтверджує аналіз внутрішньої форми синонімічних похідних лексем qambār, 
anduhbār, hesratbār сумний, засмучений, утворених поєднанням лексем-номінантів 
концепту qam, anduh, hesrat із дієсловом bāridan текти, йти (про дощ, сніг), напр.:

  چرا عابرين عجول و اندوهگين هستند. چرا سايه های روی ديوار غم می بارد... (فتانه حاج سيد جوادی، بامداد خمار).
Чому всі перехожі такі сумні і поспішають? Чому з тіней на стінах ллється 

сум?.. (Ф. Хадж Сеїд Джаваді. Ранок похмілля).
Метафоричній моделі РАДІСТЬ / СУМ – ПРОСТІР притаманна така особливість, 

що РАДІСТЬ концептуалізується як ВЕРХ, а СУМ – як НИЗ, що співвідноситься з 
концепцією орієнтаційних метафор [див.: Лакофф, Джонсон 2004, 35–36]. Існуван-
ня цієї моделі засвідчують такі ФО, як: ruh-aš parvāz kard він воскрес душею, він 
підбадьорився (букв. його душа полетіла) [Голева 2000, 323], sar-e damāq budan 
бути в доброму гуморі (букв. бути вгорі настрою) [Голева 2000, 287] тощо. У худож-
ніх контекстах ця модель виявляється при переданні стану людини, готової від ра-
дощів відірватися від землі і здійнятися в небо, напр.:

  وقتی زمان برگشتن به منزل فرا رسيد، سر از پا نمی شناختم. بال در آوردم. (فتانه حاج سيد جوادی، بامداد خمار).
Коли прийшов час повертатися додому, я була сама не своя. Летіла, немов на 

крилах. (Ф. Хадж Сеїд Джаваді. Ранок похмілля).
У наведеному реченні в метафоричному осмисленні радості як бажанні бути 

десь зверху, над землею задіяний зооморфний код, реалізований фраземою bāl 
dar-āvardan набувати крила (букв. випускати крила). Переживання радості уподіб-
нюється стану, близькому до польоту, і в такому реченні: 

  اينکه داشت به خانه می رفت پای من نبود بال در آورده بودم پرواز می کردم، بين زمين و هوا، روی زمين نبودم،
 سبک شده بودم... (ناهيد پژواک، شب شراب).

Повертаючись додому, я наче не ногами йшов, а летів на крилах, був немовби 
між небом і землею… На землі мене не було, я став легким… (Н. Пежвак. Ніч за-
стілля).

Зазначимо, що наведені приклади можуть інтерпретуватися як метонімія, адже 
в когнітивній лінгвістиці стани і поведінка, що спричиняються емоціями, розгля-
даються як прояви концептуальної метонімії. Механізм формування метонімії є 
аналогічним метафорі: царина джерела проектується на царину мети з тією різни-
цею, що в метонімії обидві царини належать до спільної сфери досвіду, на відміну 
від метафори, де вони належать до різних сфер [Мартинюк 2012, 77–78]. Мета кон-
цептуальної метонімії – забезпечити доступ до певної сфери через її ж частину 
(або до однієї частини сфери через її іншу частину) [Kövecses 2007, 4–5]. Яскра-
вим прикладом перської концептуальної метонімії РАДІСТЬ – ЦЕ ВЕРХ є фразема: 
az xošhāli kolāh-e xod-rā be āsemān andāxtan від щастя кидати свого капелюха 
угору (букв. в небо) [Охріменко 2011, 69]. 

Модель СУМ – ЦЕ НИЗ виводиться із ФО: az damāq / az del-o damāq oftādan 
засмучуватися, впадати у відчай (букв. з носа / з серця і носа падати), sar be geri-
bān-e xod foru bordan (букв. занурювати голову у свій комір), sar be geribān-e čizi 
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šodan (букв. занурювати голову в комір чогось) поринати в сумні роздуми, замис-
люватися [Голева 2000, 356]. Внутрішня форма двох останніх ФО вказує на відпо-
відні соматичні зміни, що відбуваються з людиною під час переживання емоції: 

 حاال صورت آنها پژمرده، انديشناک و سر به گريبان زندگی می نمايد... (صادق هدايت، مادلن).
Тепер їхні обличчя виглядають змарнілими, стурбованими, сумними… (С. Гедаят. 

Мадлен). 
У метафоричній концептуалізації суму беруть участь і такі партоніми голови, як 

sebilhā вуса та lab губи. Фраземи sebil-aš āvizān šod він засмутився, розчарувався 
(букв. його вуса поникли) та lab-o luče-aš āvizān šod він зажурився, розчарувався 
(букв. в нього обвисли куточки рота) яскраво відтворюють в уяві міміку людини у 
відповідному психоемоційному стані [Голева 2000, 523–524]: 

  هر چه سرک کشيديم، هر چه ايستاديم ظهور نکرد که نکرد. با لب و لوچه آويزان به کالس برگشتيم... (رسول
پرويزی، عشق نيمه کاره).

Скільки ми не стояли, скільки не виглядали її, вона так і не з’явилася. Ми зажу-
рилися (букв. з обвислими губами) й повернулися до класу… (Р. Парвізі. Незаверше-
не кохання).

Як прояв концептуальної метонімії СУМ – ЦЕ НИЗ можна трактувати опускання 
голови вниз у такому контексті: 

  و شاهزاده خانم سال ها و سال ها منتظر ماند تا سر آخر از غم و غصه سرش را زير انداخت و آن گريه کرد که از
 اشکهايش برکه ای درست شد و قصر پادشاه رفت زير آب. (زويا پيرزاد، چراغها را من خاموش می کنم).

І принцеса чекала багато років, а потім від суму і жалю опустила голову і за-
плакала. І так плакала, що з її сліз утворилося озеро, і палац падишаха пішов під 
воду (З. Пірзад. Світло вимкну я).

Реалізацію моделі РАДІСТЬ / СУМ – ПРОСТІР убачаємо в контекстах, у яких 
обидві емоції концептуалізуються як простір, який не має меж, напр.:

 شادی پدرم حّد و مرزی نداشت... (فتانه حاج سيد جوادی، بامداد خمار).
Радість мого батька не мала меж … (Ф. Хадж Сеїд Джаваді. Ранок похмілля).

ولی بمجرد اينکه تأثير آن تمام شد يک غم و اندوه بی پايانی مرا فرا گرفت... (صادق هدايت، زنده بگور).
…Але щойно його вплив закінчився, як мене охопив безкінечний сум і смуток… 

(С. Гедаят. Заживо похований).
У першому реченні наявність просторового коду в осмисленні емоційного досві-

ду засвідчують іменники hadd межа і marz кордон, у другому – прикметник 
bipāyān безкінечний, ужитий у ролі означення до слів qam сум і qosse смуток. 

Про те, що в радість, як в певний простір, можна зануритися, свідчить сполучен-
ня слова vajd веселощі, радощі, захват із дієсловом foru raftan занурюватися, по-
ринати в такому реченні: 

  خيلی ميل داشتم که بر شدت آن بيفزايد، در وجد ناگفتنی فرو رفته بودم، هر فکری که می خواستم می کردم... (صادق
هدايت، زنده بگور).

Мені дуже хотілося, щоб воно ще збільшувалося. Я поринув у якийсь невимовний 
захват і думав про все, що приходило мені в голову… (С. Гедаят. Заживо похований).

У межах моделі РАДІСТЬ / СУМ – ОПОНЕНТ У БОРОТЬБІ відповідні емоції 
уявляються як активний, атакуючий людину суб’єкт. На це вказує пара антоніміч-
них, ідентичних за будовою лексем zouqzade радісний, захоплений (букв. вдарений 
радістю) / qamzade засмучений, убитий горем (букв. вдарений сумом), у внутріш-
ній формі яких можна угледіти антропологічні ознаки метафоричного осмислення 
відповідних концептів: 
  هر شب احمد نقشه فرارشان را برای ربابه تکرار می کرد که هميشه يکجور بود، و ربابه با چشمهای ذوق زده فکر و

هوش برادرش را تمجيد می کرد. (صادق هدايت، چنگال).
Кожного вечора Ахмад переказував Рубабе план їхньої втечі, який завжди був 

один і той самий, і Рубабе з сяючими від радості очима нахвалювала розум свого 
брата (С. Гедаят. Вила).

Про те, що сум, горе концептуалізуються як суперник, може свідчити вживання 
дієслова šekastan бити, ламати в одному контексті зі словом-номінантом концепту 
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qam у такому реченні: از غم تسکين ناپذير دوری از وطن شکسته شده بود. Він був зламаний су-
мом, через те що був далеко від своєї батьківщини [Охріменко 2011, 128]. Ситуа-
цію боротьби зі суперником у непрямий спосіб відтворює і зворот pošt-aš šekaste-ast 
його зламали удари долі (букв. його спина зламана): با از دست دادن برادر پشتش شکسته شد. 
Втративши брата, він зламався [Охріменко 2011, 126]. Крім того, зафіксовано кіль-
ка паремій, згідно з якими сум може “убити” людину, напр.: غم کشت مرا و غم گسار آگه نيست 
Мене убив сум, а утішник не має про це звістки [Anvari 2005, 814].

Модель РАДІСТЬ / СУМ – НАДПРИРОДНА СИЛА так само репрезентована пе-
реважно мовними засобами вторинної номінації. Уявити радість як силу, що міс-
титься всередині людини і у випадку крайнього ступеня прояву може розперти її 
так, що їй буде важко втримуватися в межах свого тіла, допомагає ФО з соматизмом 
pust шкіра: dar pust-e xod nagonjidan бути у нестямі від радощів (букв. не вміщу-
ватися у свою шкіру): 
 حاج آقا از خوشحالی تو پوستش نمی گنجد و مثل اين است که خدا دنيا را به او داده. می گويند صبح تا شام روی پايش 

بند نمی شود... (محمدعلی جمال زاده، دار المجانين).
Хадж-ага у нестямі від радощів, неначе Аллах подарував йому весь світ. Ка-

жуть, з ранку до ночі він просто не стоїть на ногах від захвату… (М. Джамаль-
заде. Божевільня) [Голева 2000, 93].

Уявлення про сум як надприродну силу, що забирає або тисне на суб’єкта проти 
його волі, актуалізується у ФО, у складі яких слова-номінанти концепту сполучають-
ся з предикатами фізичної дії. Зокрема, з дієсловами gereftan брати, забирати, 
farā gereftan охоплювати сполучаються як слова qam, qosse смуток, печаль (напр.: 
qam / qosse-am gereft я засмутився), так і слово anduh, напр.:

  چون از دريا و آب که دور می شوم مثل ايت است که يک تکه از هستی من آنجا در خيزاب دريا موج می زند و اندوه
بی پايان مرا می گيرد... (صادق هدايت، گجسته دژ).

Коли я віддаляюсь від моря, якась частинка мого єства наче залишається бити-
ся в його хвилях і мене охоплює безмежний сум… (С. Гедаят. Проклята фортеця).

Реалізацію цієї моделі спостерігаємо і в реченні, в якому лексема qosse смуток, 
печаль сполучається з дієсловом fešār dādan тиснути:

  با وجود اينکه واقعا ميل نداشتم و غصه گلويم را فشار می داد اما از سؤال محبوبه رنجيدم... (ناهيد پژواک، شب
شراب)

Хоч я й справді не хотів їсти і смуток стискав мені горло, але питання Махбубе 
мене образило… (Н. Пежвак. Ніч застілля).

Прояви суму як сили, яка в метафоричному сенсі стискає єство людини та простір, 
що її оточує, вбачаємо й у ФО: del-am gerefte ast мені сумно (букв. моє серце стис-
нулося); hāl-am gerefte šod мені стало сумно (букв. мій стан став стиснутим); housele-
am tang šod у мене зіпсувався настрій (букв. моє терпіння звузилось); pargār-e u 
tang šod він у розпачі (букв. його доля звузилася); dar tangnā oftādan опинитися у 
скрутному становищі (букв. впасти в тіснину) [Охріменко 2011, 133, 124, 137].

Метафорична модель СУМ / РАДІСТЬ – БЕЗУМСТВО. Переживання обох емо-
цій інколи спричиняє стан людини, який може кваліфікуватися як відмінний від 
нормального. Вияв моделі РАДІСТЬ – БЕЗУМСТВО вбачаємо у фраземі із соматиз-
мами sar голова і pā ноги: sar az pā našenāxtan не тямити себе з радощів (букв. не 
відрізняти голови від ніг):

 کيکاووس... از خوشحالی سر از پا نمی شناخت... (غالمحسين ساعدی، من و کچل و کيکاووس) 
Кей-Кавус… був у нестямі від радощів… (Г. Саеді. Я, лисий і Кей-Кавус) [Голева 

2000, 355].
Сум у ролі каузатора девіантного стану постає в таких зразках сучасної пісенної 

продукції: غم ديوانه واری دارد اين عشق / چه شيرين انتظاری دارد اين عشقЯкий безумний сум має 
це кохання, / Яке солодке очікування має це кохання [http://musiceiranian.ir/18427-
dokhtari-be-name-ahoo-salar-aghili.html]; امشب که زغم ديوانه شدم / آواره ی هر ميخانه شدم Сьо-
годні ввечері, коли я став безумним від смутку, / Я пішов блукати, щоб десь випити 
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вина [http://www.iransong.com /song/12112.htm]; عاقبت از غم عشق تو ديوانه شدم / باده بر دست 
 Кінець кінцем від суму через кохання до тебе я став безумним / І з شدم راهی ميخانه شدم
чашею в руці попрямував до місця, де п’ють вино [http://www.cloob.com/u/fardin_
fashen].

На існування моделі РАДІСНА / ЗАСМУЧЕНА ЛЮДИНА – РОСЛИНА вказують 
ФО зі знаками рослинного коду. Людина, яка переживає сум або радість, у свідо-
мості персів стає схожою на рослину, яка, відповідно, або розквітає, або в’яне. 
Ознаки цієї моделі простежено в таких лексемах та ФО на позначення відповідних 
емоційних станів: šekoftan / šekofte šodan радіти, бути веселим, сяяти (букв. роз-
квітати), gol az gol-aš šekoft (bāz šod) він зрадів, засвітився радістю (букв. розквіт-
ла його квітка), mesl-e gol šekoftan розквітати немов квітка, mesl-e gol az ham 
bāz šodan розквітати немов квітка, pajmordan засмучуватися (букв. в’янути); 
рajmorde, pajmān невеселий, засмучений (букв. зав’ялий), pajulidan засмучуватися 
(букв. в’янути, бліднути), напр.: بعد از مرگ پسرش پژمرده و پير شد Після смерті сина вона 
знітилася і постаріла [Охріменко 2011, 125]. Сум концептуалізується як рослина в 
такому крилатому вислові: است شاد  دوست  به روی  دل عاشق   / درد  و  غم  رويد  زمين  از روی   گر 
Якщо із землі виростають сум і біль, / Серце закоханого радіє обличчю друга 
[Anvari 2005, 470]. Зазначимо, що засмучена людина у свідомості персів стає схо-
жою і на птаха, на що вказує переносне вживання дієслова par par zadan бити кри-
лами, тріпотіти у значенні битися в істериці, ридати, напр.: از غصه پرپر می زد az 
qosse par par mizad Через своє горе вона билася в істериці [Охріменко 2011, 124]. 

Окрім спільних для обох емоцій метафоричних моделей наш матеріал дозволив 
виділити і такі, що притаманні винятково осмисленню суму: СУМ – ТЯГАР; СУМ – 
ВОГОНЬ; СУМ – ЖИВА ІСТОТА; СУМ – ХВОРОБА, а також такі, за якими пер-
си уявляють радість: РАДІСТЬ – СВІТЛО, РАДІСТЬ – СП’ЯНІННЯ, РАДІСТЬ – 
СМЕРТЬ. Наведемо кілька прикладів:

СУМ – ТЯГАР: bār bar del dāštan відчувати великий сум, страждати (букв. 
мати тягар на серці); bār-e qam, bār-e qosse тягар суму. Приклад тексту: آری شتر 
-Поки не будеш п’яний, не віднесеш тя مست کشد بار گران را / تا مست نباشی نبری بار غم يار
гар суму по коханій / Так, п’яний верблюд несе важчу поклажу (Сааді) [Anvari 
2005, 234];

СУМ – ВОГОНЬ: delsuxte / jegarsuxte скорботний, тужливий; засмучений (букв. 
той, у кого згоріло серце / печінка); jānsuz сумний (букв. такий, що спалює душу), 
delgodāz прикрий, тужливий (букв. такий, що плавить серце); mesl-e esfand bar 
ātaš suxtan бути сильно засмученим (букв. горіти, як рута на вогні); damāq-e kas-i-
rā suzāndan засмучувати когось (букв. підпалювати чийсь ніс). Приклад тексту: 
 Сум від розлуки з тобою так спалив غم هجر تو ما را سوخت چندان / که با خاک سيه گشتيم يکسان
мене, / Що я став чорним, як земля (Вахші) [Anvari 2005, 827];

СУМ – ЖИВА ІСТОТА: qosse del-aš-rā mixorad сум з’їдає його серце; qam del-
am-ra čang mizanad сум шкрябає моє серце. Сум як людина: / يک همدم باوفا نديدم جز درد 
 Я не бачив іншого вірного друга, крім болю, / І не маю іншої يک مونس نامزد ندارم جز غم
нареченої, ніж сум (Хафез) [Anvari 2005, 1261]; عيش، خواب و خيال است و غم هميشه رفيق 
Радощі – це сон і фантазії, а сум – постійний товариш [Anvari 2005, 799]; آشنا  ای 
 О знайомцю! Чому б тобі رسم وفا از غم نياموزی چرا / غم با همه بيگانگی هر شب به ما سر می زند
не повчитися вірності у смутку? / Попри всю свою незнайомість, він провідує мене 
кожної ночі [Anvari 2005, 811]; 

СУМ – ХВОРОБА, яка може спричинити смерть: qambād, qambāde хвороба, 
що виникає від сильного горя (букв. запалення від суму); qossemarg смерть від 
горя (qosse смуток, горе + marg смерть); qossemarg šodan не витримати горя, 
умерти з горя. Сум убиває: غصه بدتر از زهر است چون زهر يک دفعه می کشد ولی غصه به تدريج 
Смуток гірший за отруту, бо отрута вбиває один раз, а смуток – поступово 
[Anvari 2005, 708];
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РАДІСТЬ – СВІТЛО: češm-aš be roušanāyi oftād у нього з’явилася радісна надія 
(букв. його очі засвітилися); češm-e mā (šomā, bande) roušan Нехай будуть світлі 
наші (ваші, мої) очі!; Ласкаво просимо! Приклад: چشمم هزار بار روشن و قلبم هزار بار گلشن. 
-Нехай бу عزيزم خوش آمدی مزين فرمودی قدمت باالی دو چشم من... (محمدعلی جمال زاده، دار المجانين)
дуть світлі мої очі, а серце розквітне трояндами! Рідненький, ласкаво просимо, як 
я рада тебе бачити!.. (М. Джамаль-заде. Божевільня).

РАДІСТЬ – СП’ЯНІННЯ: sarxoš веселий, збуджений (букв. з веселою головою); 
sarmast веселий, радісний (букв. із хмільною головою); sarmasti веселощі, життє-
радісність (букв. сп’яніння); bā yek piyāle mast-ast голова пішла обертом від радо-
щів (букв. він п’яний від одного бокала);

РАДІСТЬ – МАЙЖЕ СМЕРТЬ: barāye čiz-i mordan бути дуже захопленим чи-
мось (букв. померти заради чогось), напр.: ...من برای آب می ميرم. وقتيکه شنا می کنم مثل اينست 
دژ) گجسته  هدايت،  (صادق  کنند...  می  گفتگو  من  با  طبيعت  همه  پرندگان  همه   Я обожнюю воду… (که 
(букв. помираю за водою), і коли плаваю, мені здається, що птахи і вся природа 
розмовляють зі мною… (С. Гедаят. Проклята вежа).

Отже, як засвідчив проведений аналіз, метафоричному осмисленню емоцій ра-
дість та сум перською мовною свідомістю притаманні як універсальні, так і етноспе-
цифічні особливості. Зрозуміло, що укладений перелік ММ потребує розширення 
за рахунок залучення більш широкого мовного матеріалу, але вже зараз можна 
констатувати, що більшість виділених нами метафор корелюють з тими, що були 
визначені на матеріалі англійської мови [див.: Kövecses 2007, 24–26]. Враховуючи 
універсальний характер і біологічну обумовленість емоцій, очевидно, можна гово-
рити про існування певного набору концептуальних метафор, спільних для бага-
тьох культурних ареалів. Взагалі ж установлення співвідношення універсального 
та етноспецифічного в метафоричному осмисленні різних аспектів дійсності пред-
ставниками різних мов і культур за допомогою концептуальних метафор дозволить 
не тільки пролити світло на специфіку мовної концептуалізації навколишнього сві-
ту, а й формалізувати отримані висновки. 
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У вік глобалізації та всепроникнення західної культури дедалі частіше постає пи-
тання збереження національної самобутності багатьох мов та культур. Східні 

країни, зокрема і В’єтнам, також піддаються вестернізації в різних сферах життя. 
В’єтнамська мова за типологічною, генеалогічною класифікацією дуже віддалена 
від європейських мов, однак невпинно зазнає їхнього активного впливу. Починаю-
чи з часів французької колонізації, коли до в’єтнамської мови потрапило багато 
французьких слів, процес вестернізації продовжується й нині, коли панівні експан-
сивні позиції займає англійська мова.

Вплив європейських мов на в’єтнамську найбільше простежується в запозиченій 
лексиці, але також можна спостерігати явища переймання нетрадиційної для в’єт-
намської мови будови складного речення, пунктуації. Крім того, елементи англійської 
та інших європейських мов активно та надмірно застосовують у своєму мовленні 
певні верстви населення: в’єтнамці, що мешкають або тривалий час мешкали за 
кордоном (у т. ч. студенти, що здобували освіту у вишах Європи та Америки), пра-
цівники іноземних компаній, молодь. Особливо швидко іноземному впливові під-
дається молодь, яка переймає не лише іноземну мову, а й звичаї, манеру поведінки, 
стиль одягу тощо. Щодо впливу на мову, то досить наочним є приклад мовлення 
в’єтнамської діаспори, що проживає, зокрема, на території України. Спілкуючись 
між собою в’єтнамською мовою, вони часто домішують українські слова (вимов-
ляючи їх на в’єтнамський манер). Серед них окрім українських реалій, прямих 
відповідників яким немає у в’єтнамській мові (борщ, вареники, гривня, дача), є зви-
чайні слова, які не потребують такої заміни (довідка, квартира, банк, метро). Од-
нак у цій статті ми обмежимо об’єкт дослідження та ставимо за мету дослідити 
вестернізми лише в мовленні носіїв, що проживають на території В’єтнаму. Також 
вважаємо за потрібне обумовити, що під поняттям “вестернізм” ми розуміємо запо-
зичені з європейських мов лексеми, фразеологічні звороти, синтаксичні конструк-
ції, пунктуаційні знаки, які перебувають поза загальномовною нормою в’єтнамської 
мови. Тобто це слова та фрази, що не входять до переліку загальноприйнятих за-
позичень, зафіксованих у словниках, синтаксичні та пунктуаційні форми, які не 
притаманні в’єтнамській мові. Фактично це є варваризми [Варваризм 2001, 26] та 
солецизми [Солецизм 1985, 278], марковані за ареалом мови-джерела.

За функціонально-стилістичною характеристикою найбільше вестернізмами 
“страждає” розмовне мовлення, а також публіцистичний стиль. Такі слова, як hello, 
yes, no, OK, goodbye, bye, thank you тощо, давно ввійшли до розмовного вжитку при 
неформальному спілкуванні. Причому граматично вони оформлюються так само, 
як їхні в’єтнамські відповідники. Порівняймо:

Chào bố – Hello bố (Привіт, тату);
Cám ơn em – Thank you em (Дякую тобі). 
У другому прикладі у випадку з англійською фразою вжите надлишкове слово 

“тобі” (англ. you та в’єт. em).

В. А. Мусійчук
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У розмовній мові не рідкі випадки використання особових займенників з євро-
пейських мов, що вимовляються на в’єтнамський манер: ai, ju (англ. I, you), moa, 
toa (фр. moi, toi). 

Запозичені або стилізовані під європейські слова та вислови надають мовленню 
більшої експресивності, привертають увагу співрозмовника, тому часто використо-
вуються в публіцистиці. Ось, наприклад, заголовки статей з популярної інтернет-
гезети [VnExpress] (іноземні слова підкреслені мною. – В. М.):

Metro sẽ là mạch máu giao thông của TP HCM – Метро стане кровоносною суди-
ною трафіку міста Хошиміна;

Kiếm trăm triệu mỗi tháng từ mỹ phẩm handmade – Заробіток у сотні мільйонів на 
місяць з косметики ручної роботи;

Khách quốc tế sợ toilet, tiếng ồn ở Nội Bài, Tân Sơn Nhất – Іноземні пасажири 
бояться туалету, шуму в Нойбаї та Таншонняті;

Bí quyết để shop hoa tươi thành công – Секрети успіху магазину свіжих квітів;
Hot girl khoe thành quả đáng thèm khi đi mua sắm – Гаряча дівчина вихваляється 

завидними покупками;
Style mùa thu xinh tươi của sao – Привабливий осінній стиль зірок.
В усіх прикладах вжиті англомовні слова в оригінальному написанні, і це є час-

тою практикою газетних заголовків. Примітно, що в текстах ці самі слова можуть 
бути замінені питомо в’єтнамським еквівалентом або писатися вже на в’єтнамський 
манер (наприклад, xì-tai, xì-tin – style). Крім того, інколи уже в тексті дається пояс-
нення щодо іноземного слова. Наприклад, у вищезгаданій інтернет-газеті в одній зі 
статей про метробудівництво крім наведення в’єтнамського еквівалента (tàu điện 
ngầm) також надається коротка довідка, що собою являє метро, як воно влаштоване 
технічно та організаційно. Зважаючи на те, що цей вид транспорту для В’єтнаму 
новий, така довідка не видається зайвою.

Найменування рубрик у друкованих періодичних виданнях та на телебаченні та-
кож перевантажені вестернізмами: Hot trong tuần – найгарячіші (новини) тижня, 
Camera bạn đọc – камера читача, Top ten – топ десять, giải Awards – премія Awards, 
Thế giới X-men – Світ X-men, Billboard thể thao – спортивний Billboard, Thể thao 
Number One – спорт Number One, Tìm kiếm tài năng Vietnam’s Got Talent – В’єтнам 
має талант.

Необхідно зазначити, що сполучення іноземних та в’єтнамських слів у наведе-
них прикладах відбувається за правилами в’єтнамського синтаксису, що особливо 
помітно в атрибутивних синтагмах (для в’єтнамської мови характерним є порядок 
сполучення NA (noun, adjective)). 

Однак існує також і явище переймання форм англійського синтаксису, який мо-
жемо пізнати в таких фразах, як:

sự nâng lên của khối này được xảy rа – сталося підняття цього блоку;
bản đồ được thành lập bởi – карта укладена (ким).
Як вказує в’єтнамський дослідник Ву Кхук, такі синтагми мали б утворюватись 

без показника пасиву được. А у фразах типу nó được phát triển (воно було розвинуте) 
чітко видно калькування англійської конструкції that was developed. В’єтнамською 
ж мовою природніше сказати nó phát triển (воно розвинулося) [Vũ Khúc 2006].

Крім того, трапляються випадки неправильного вживання пунктуації, що, імо-
вірно, можуть бути спричинені взаємодією з іноземними мовами. Зокрема, для в’єт-
намської мови не характерне часте вживання знака оклику та тире, навіть однорідні 
члени речення не завжди виділяються комами.

Надзвичайно багато вестернізмів зустрічається в рекламі, оголошеннях, вивісках, 
логотипах, незважаючи на те що вже давно прийнято закон про обов’язкове в’єтна-
момовне мовлення в рекламі. Наприклад:

Giá chỉ: 560,000đ, Sale 55 % – ціна лише 560 000 донгів, знижка 55 %;
Нọc online mọi lúc, mọi nơi. Click!!! – Навчання онлайн будь-коли, будь-де. Клік;
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DEAL sốc chỉ có tại Lazada. Hotline: 0915 866 933 – Шокова пропозиція лише в 
“Lazada”. Гаряча лінія: 0915 866 933.

Вестернізми широко використовуються в назвах підприємств, магазинів, житло-
вих масивів, заходів та центрів: Vinamilk (молочна корпорація), Vietcombank (банк), 
khu dân cư Masteri Thảo Điền (житловий масив), Công ty Thảo Điền Investment (ком-
панія), khu trung tâm thương mại cao cấp Vincom Mega Mall (торговельний центр), 
chung cư Times City Minh Khai (житловий комплекс), Hồ Gươm Plaza (торговельно-
розважальний центр), Festival Huế (фестиваль), Olympic game (Олімпійські ігри), 
Ngàn Phố Gallery (художня галерея).

Тут спостерігаємо кілька тенденцій: 1) заміна загального поняття іноземним сло-
вом (замість ngân hàng вжито англійське bank, phòng tranh – gallery, lễ hội – festival); 
2) як власну назву вжито іноземне слово (Mastery, Times City); 3) повна заміна влас-
ної назви та загального поняття (Vietcombank, Olympic game, хоча є в’єтнамський 
варіант Thế Vận hội); 4) надлишкове вживання і в’єтнамської, й іноземної назви (khu 
trung tâm thương mại = Mall).

В’єтнамці дедалі частіше дають своїм дітям іноземні імена, такі як Jack, Jennifer, 
Andy, Tommy, Elly, Channel. Якщо раніше така тенденція була привілеєм митців, ар-
тистів, то тепер вона поширена незалежно від сфери діяльності. Причому за доку-
ментами зазвичай у людини звичайне в’єтнамське ім’я, яке майже ніхто не знає. 

Науковий стиль мовлення також перенасичений вестернізмами. Часто в науко-
вих статтях поруч із в’єтнамським терміном подається й оригінальний термін мови-
джерела, що спричинено подекуди неусталеною термінологією, інколи звичкою, а 
інколи для надання більшої науковості та переконливості. Наприклад:

“Khả năng đối lập ngữ nghĩa giữa hai hình thức biểu đạt cùng một ‘ngữ pháp vị’ 
(граммема)” [Từ điển học 2010, 44] – Можливість семантичної опозиції між дво-
ма формами вираження однієї грамеми. У дужках подано оригінальний термін ро-
сійською мовою.

“Ngữ liệu có thể là ngữ liệu đơn ngữ (mоnоlingual corpus) hoặc ngữ liệu đa ngữ 
(multilingual corpus)” [Từ điển học 2011, 27] – Корпус може бути одномовним 
(mоnоlingual corpus) чи багатомовним (multilingual corpus).

У деяких галузях науки хоча й створена в’єтнамська термінологія, однак ширше 
використовується англійська. Наприклад, більшість комп’ютерних термінів вико-
ристовуються в оригіналі не лише науковцями, а й звичайними користувачами: 
delete, OK, Yes, cancel, file, font.

Художній стиль також не оминають вестернізми, особливо у творах молодіжного 
спрямування. Нижче наведемо кілька рядків із сучасних пісень з поширеним вес-
тернізмом teen – тінейджер:

Hey baby baby cô bé Teen Teen Teen
Cứ chớp mắt chớp mắt cô bé Teen Teen Teen –
Hey baby baby дівча Teen Teen Teen
Кліпай, кліпай очима, дівча Teen Teen Teen (з пісні “Хіп-хоп 18-літніх”);
Em luôn tự tin
Vì em là miss teen – 
Я завжди впевнена в собі,
бо я miss teen (з пісні “Міс тін В’єтнам”).
За свідченнями в’єтнамських дослідників, у результаті аналізу письмових творів 

ханойських школярів було виявлено значну кількість помилкового і зайвого вжи-
вання іноземних слів, використання морфологічних форм, характерних для євро-
пейських мов [Phạm Văn Tình].

В офіційно-діловому стилі вестернізми зустрічаються не так часто, як в інших 
стилях. В основному використовують англомовні абревіатури (замість повної роз-
шифровки в’єтнамською мовою), такі як WTO, CIF, FOB, NATO, L/C тощо. Їхнє 
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вживання превалює над в’єтнамськими еквівалентами, оскільки в’єтнамська абре-
віація довга та незручна для читання, а повна розшифровка суперечить тенденції до 
економії мовних засобів.

Отже, підсумовуючи приклади вестернізмів у різних функціональних стилях 
в’єтнамської мови, можна виділити основні цілі їхнього використання: привертан-
ня уваги; вираження стильності і модності; підкреслення освіченості, знання іно-
земних мов; уточнення термінології; інтернаціоналізація; економія мовних засобів.

Варіанти функціонування вестернізмів: оригінальна іншомовна графіка (оригі-
нальна вимова) мови-джерела (напр.: container, show, style) або видозмінена графі-
ка/фонетика відповідно до законів в’єтнамської мови (напр.: công-ten-nơ, sô, xì-tai/
xì-tin); використання автономно (напр.: fan, game, gallery) або разом із в’єтнамським 
еквівалентом (напр.: Trung tâm thương mại Indochina Plaza, Trung tâm thương mại 
Savico Mega Mall); фразове запозичення (напр.: top ten, hot boy, hot girl, hotline) або 
утворення нових словосполучень з вестернізмом (напр.: top ba, top hai mươi, phim 
hot, kịch hot, trận đấu hot).

Останнім часом, коли залучення іноземних слів та конструкцій стає дедалі попу-
лярнішим серед в’єтнамських мовців, гостріше постає питання розвитку питомо 
в’єтнамських мовних засобів словотвору, граматики тощо. Дослідження проблеми 
вестернізації має виявити всі “за” і “проти” та знайти оптимальну пропорцію між 
потребою запозичення та забезпеченням чистоти мови.

Проблеми вестернізації у в’єтнамській мові: надлишкове використання інозем-
них запозичень обтяжує мову та загрожує втратою її унікальності; часто відсутнє 
уніфіковане написання та вимова запозичень; неологізми з елементами запозиче-
них лексем виглядають неприродно; запозичення синтаксичних структур усклад-
нює сприймання тексту.

Переваги використання вестернізмів: як етап засвоєння нового іноземного слова 
для подальшої його асиміляції; економія мовних засобів; інтеграція зі світовою 
спільнотою.
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Панегірик як поетичний жанр не новий для арабської літератури. Будь-яка каси-
да – традиційна поема, популярна ще з доісламських часів, обов’язково перед-

бачає наявність сталого набору елементів, що й обумовлюють її віднесення до того 
чи іншого жанру. Одним із найбільш поширених є мадх – панегірик на честь прави-
теля, котрий, як правило, щедро винагороджував найкращих поетів. Чимало відомих 
майстрів встигли відзначитися на ниві славослов’я, але найталановитішим вважаєть-
ся Абу Теййіб аль-Мутанаббі – корифей, що жив у Х ст. [Крачковский 1956]. 
Мадх не є жанром у європейському розумінні цього літературознавчого терміна. 

Йдеться швидше про жанровий різновид касиди: пейзажну, любовну лірику, елегію, 
панегірик тощо. Проте не слід забувати, що до середини ХХ ст. касида як структур-
ний і змістовий конгломерат бейтів, написаний одним із 16 віршових розмірів, була 
єдиною загальноприйнятою формою поетичного тексту в арабів. Це призвело до 
того, що в текстах багатьох близькосхідних літературознавців слово “касида” висту-
пає ледь не синонімом будь-якого вірша, поезії взагалі. На жанрових ознаках, як 
правило, наголошують лише тоді, коли традиційна арабська поема протиставляєься 
іншим формами вірша, що з’явилися в арабській літературі у ХХ ст.
В арабському суспільстві поет завжди заслуговував на пошану з боку сучасників, 

чому є багато пояснень. Головне – глибока повага арабів до слова, особливо римо-
ваного. На терени Північної Африки любов до класичної арабської поезії прийшла 
іще з Омейядами, яких Аббасидська династія витіснила з Аравійського півострова 
у VIII ст. Однак сьогоднішніх масштабів цей процес набуває лише на початку 
ХХ ст., завдяки розвитку друкарської справи та активним просвітницьким діям му-
сульманських реформаторів. 
Проте найвагомішим чинником, що сприяв популяризації мадху, стали історичні 

зміни, які відбувалися в Марокко протягом ХХ ст. У цей час спостерігається підне-
сення національного духу, обумовлене бажанням згуртуватися у протистоянні євро-
пейським загарбникам. Король, відповідно, виступає символом, атрибутом культур-
ної і національної ідентичності. На цьому наголошує більшість марокканських 
літературознавців [Кянун 1964; Аль-Халаві 1983; Халіль 2002 та ін.].
Говорячи про становлення панегіричної поезії за доби французького протектора-

ту (1912–1956), марокканські дослідники вказують на 1934 рік як на відправну дату, 
коли за наказом уряду було започатковане нове національне свято – День Трону1 
[Халіль 2002]. Ось як про це пише критик Абдалла Кянун у статті “Бесіди про но-
вітню марокканську літературу”: “На початку День Трону був явищем національ-
ним, потім став чимось на кшталт фестивалю, під час якого створювалося багато 
чудової літератури: статті про історію держави Марокко та її боротьбу за незалеж-
ність, касиди, в яких оспівувалися ініціативи монарха – від розвитку освіти і надан-
ня ширших прав жінкам до відродження економіки” [Кянун 1964, 80]2.
Стаття марокканського критика була написана у 1964 р., коли в країнах Магри-

бу ще не згасло відлуння національно-визвольної боротьби. Але й сьогоднішні 
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дослідники літератури Марокко, зокрема згаданий нами Мухаммад Халіль, також 
відзначають тісний взаємозв’язок між політикою та панегіричною поезією [Халіль 
2002]. На цьому наголошує і Мустафа аш-Шаліх, виділяючи ключові риси, харак-
терні для марокканського мадху ХХ ст.:

– панегірична поезія завжди заангажована;
– політика не вступає у протиріччя з релігією: Король – “батько нації” та “емір 

правовірних”;
– автори мадху можуть по-різному тлумачити спільну історичну спадщину, але 

авторитет монарха для них беззаперечний;
– минуле і сьогодення перебувають у тісному взаємозв’язку, відтак текстам па-

негіричної поезії властива велика кількість історичних ремінісценцій;
– між представниками різних літературних поколінь простежується виражена 

спадковість;
– більшість поетів, що прославляють Короля у своїх диванах, – високоосвічені 

люди [Аш-Шаліх 2012, 1]. Низький рівень грамотності населення, а подекуди й 
повна неписьменність були однією з найбільших проблем Марокко першої полови-
ни ХХ ст. 
Пов’язуючи новий етап у становленні панегіричної поезії зі святом Дня Трону, ма-

рокканська критика пропонує спеціальний термін – “тронна касида” (قـصــیـدة عـرشـــیة). 
Так дослідники називають твори у жанрі мадх, написані після 1934 року [Кянун 
1964; Халіль 2002]. На нашу думку, це літературне явище цілком тотожне класич-
ному арабському панегірику, адже шедеври мадху поети створюють вже принай-
мні півтора тисячоліття. Відтак віднесення марокканської “тронної касиди” до 
окремого жанру може бути аргументоване не суто літературознавчими позиціями, 
а тим значенням, яке вона відіграє в суспільно-політичному житті Марокко вже ві-
сім десятиліть.
Аш-Шаліх визначає три змістові стрижні будь-якої марокканської панегіричної 

поеми: авторське “Я”, Батьківщина та подія3 [Аш-Шаліх 2012]. Схема досить 
умовна, адже під неї можна підлаштувати більшість творів сучасної арабської пое-
зії, питання полягає лише у співвідношенні трьох складників. Якщо у 30–80-ті рр. 
ХХ ст. в текстах марокканських авторів переважає категорія «وطـن» (“ватан”, Бать-
ківщина), то вже наприкінці ХХ ст. простежується зміщення акцентів до «ذات» (ав-
торського “Я”). Під «حـدث» (“хадас”, подія) М. Аш-Шаліх має на увазі те, що в 
європейському літературознавстві прийнято називати “сюжетом” або “фабулою”4. 
Зазначимо, що в арабській літературі творів, орієнтованих на пізнання та роз-

криття внутрішнього світу особистості, набагато менше порівняно з текстами на 
соціальну тематику. Цьому є просте пояснення: література завжди тісно пов’язана 
із життям людини та її місцем у суспільстві. Чим більше страждань і несправедли-
вості громадянину створює держава, тим гостріше лунає в літературних текстах 
соціальна проблематика. І навпаки, період відносної злагоди згладжує шквал 
пристрастей, орієнтуючи митця на естетичні пошуки. На це вказують і самі учас-
ники марокканського літературного процесу, зокрема поет Мухаммад аль-Халаві 
(1922–2004), відзначаючи зміни, які відбулися в культурному кліматі Марокко після 
здобуття незалежності [Аль-Халаві 1983, 89].
Окремим питанням панегіричної поезії в Марокко стоїть співіснування патріо-

тичних почуттів та віри. Історично обумовлено, що країни Магрибу завжди були 
мультинаціональними та мультикультурними, тому будь-які надмірні прояви релі-
гійного ентузіазму, як правило, підтримки не знаходять. Об’єкт уславлення – ко-
роль – не стоїть вище ісламської віри: у віршах марокканських поетів, протистав-
лення релігійного (духовного) і світського (суспільно-політичного) відсутнє. Так, 
на початку 30-х рр. ХХ ст. ідеологами “ан-Нагди”, Ренесансу в марокканській лі-
тературі, були поети-суфії, що ініціювали просвітницькі процеси в королівстві й 



“Тронна касида”: панегірик у марокканській поезії ХХ ст.

The World of the Orient, 2014, № 4                                                                                          137

активно підтримували владу монарха. Прикладом того є творчість Мухаммада аль-
Мухтара ас-Сувейсі (1900–1963), “батька нової марокканської літератури”, як його 
називають сьогоднішні критики [Такфрасет 2011; Халіль 2012]. Поет належав до 
релігійної течії салафітів, неодноразово підкреслював у своїх текстах важливість 
культивування науки, розвитку літератури та мистецтв. М. Аль-Мухтар не цурався 
й політики: створив рух націоналістичного спрямування, активно відстоював неза-
лежність королівства від колоніальних урядів Франції та Іспанії, закликав співвіт-
чизників до прояву патріотичної свідомості. Після здобуття Марокко незалежності 
та повернення короля Мухаммада V із заслання Ас-Сувейсі обійняв посаду міністра 
вакуфного майна в новоствореному уряді (1955). У наступному році поет став мі-
ністром Королівського меджлісу і цю посаду обіймав аж до самої смерті, за часів 
правління наступного монарха, короля Хасана ІІ (1961–1999). У своїх касидах автор 
звертається до співвітчизників, закликаючи не сподіватися, поки хтось привчить їх 
до культури, натомість радить самим робити кроки в напрямку до пізнання [Рибал-
кін 2014, 100]. 
Не всі поети сприймали власну історичну спадщину однаково: хтось із авторів 

позиціонував себе як носія європейської ментальності, інші ж говорили про марок-
канську національну ідентичність, наголошуючи на її арабо-мусульманському ко-
рінні. Для кожної з цих категорій король представляє різні цінності; ентузіазм ара-
бофонів Марокко в написанні мадху цілком передбачуваний, тоді як прихильники 
європейського вектора розвитку ще довгі роки після революції не могли знайти 
себе в новій системі координат [Рибалкін 2014, 104]. Тому сучасна марокканська 
критика наголошує на безперервності та послідовності літературного процесу в ко-
ролівстві. Це дозволяє говорити про формування певних парадигм, на яких потім 
будується культурна й освітня політика уряду.
Відокремленим етносом у країнах Магрибу також завжди були племена бербе-

рів – амазіг, чиє трактування історії та політичного курсу подекуди йде врозріз із 
урядовим. Водночас і таке твердження не є аксіомою, адже протягом різних істо-
ричних етапів берберські племена неодноразово підтримували арабів у їхній бо-
ротьбі проти колонізаторів. Проблема міжетнічного співіснування в Марокко зали-
шається актуальною, нерідко стаючи предметом урядових соціальних програм та 
наукових досліджень, як, наприклад, стаття М. Акдада “Образ Мухаммада V в бер-
берській поезії”5.
Проте головна ознака, що відрізняє марокканську “тронну касиду” ХХ ст. від 

традиційного арабського мадху, – це поява панегіричної поезії у формі вільного 
вірша. Тенденція зароджується приблизно в 60-ті роки ХХ ст. і збігається з націо-
нальним піднесення, яке країна переживає в цей час. Монархія здобуває незалеж-
ність від французького уряду (1956), у 1972 р. відбувається глобальний перегляд 
Конституції. Серед авторів “тронної касиди”, що дебютували за часів протекторату і 
продовжили писати вже за часів незалежності, марокканські критики особливо від-
значають ‘Іляля аль-Фасі (1910–1974) та Мухаммада аль-Халаві (1922–2004) [Аш-
Шаліх 2012]. Доробок Аль-Фасі представлено 163 бейтами-двовіршами, об’єднани-
ми в диван “Магрибський трон”, збірка Аль-Халаві – “Луна та мелодії” – нараховує 
52 бейти “придворної поезії” в циклі під назвою “Король та перемога” [Аль-Халаві 
1965, 251–259; Аль-Фасі 1984, 98–107]. Творчість обох поетів належить до жанру 
класичної касиди; їхні панегірики почали з’являтися ще до процесів, які відбували-
ся в суспільно-політичному житті Марокко наприкінці 50-х рр. 
Однак із поширенням у марокканській літературі вільного вірша звучання 

“тронної касиди” змінюється. Це можна спостерігати, проаналізувавши хроноло-
гію виступів поетів з нагоди святкувань Дня трону. Якщо в 1951 р. М. Аль-Халаві 
все ще використовує кафію – римування на однакову літеру, а також дотримується 
традиційних віршових розмірів, то поети кінця 60-х років поступово починають 
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модифікувати мелодику “тронної касиди”. Тому тексти початку 2-ї половини ХХ ст. 
іноді можуть поєднувати в собі ознаки як касиди, так і вільного вірша. Поема Аль-
Халаві хоч і написана арудом, але бейти в ній розміщені вже за європейським зраз-
ком, а не поруч, як це прийнято в пам’ятках арабської класичної поезії. Проте на 
рівні підбору лексики і поетичних образів марокканські поети продовжують орієн-
туватися на своїх славетних попередників. В одному з бейтів, “Хто я такий щоб 
ходити його (короля) дворами і тішити своє око його зеленими знаменами?”6 
 Аль-Халаві вживає ,(فـمـن لـي بــأن أرتاد من عرصــــــــــاتھ فـتمـتع ألحــاظي أزھـاره الخـضـــــــــــر؟)
слово عــرصاتھ (двори), що є застарілим для сучасної арабської мови, але зустрі-
чається у відомій му‘аллаці доісламського поета Імруулькайса, в тому самому зна-
ченні і також на початку поеми. В іншій частині касиди бачимо دھــر (час, епоха, 
доля) та ركابكـم (верхові верблюди, процесія) – лексику, що порівняно рідко трапля-
ється в сучасних текстах, але дуже поширена у класичній поезії. Аль-Халаві пише:

وال زالــت األیام تعـــنـو ألمــركــم ویخــدم عــبدا في ركـــابــكم الــدھـــــــــــــــر
Ця строфа перегукується з бейтом му‘аллаки Антари ібн Шаддада:

زّمـــت ركـــــــــــابـــــــكــم بلــیـل مظــلــــــم إن كـنـِت أزمعـــِت الفـــراق فإنـــما
Звісно, на підставі збігу певного відсотка словника рано говорити про пряму ін-

тертекстуальність. Але окрім лексичних паралелей Аль-Халаві також використовує 
однакове з Антарою римування – так званий “повний розмір” (البحر الكامل). 
Автор розпочинає і завершує касиду одним і тим самим рядком: “Прокинься, 

поете, бо твій світанок настав”, що, на думку М. Халіля, не може бути випадковіс-
тю. Схід сонця тут символізує розквіт громадянських прав та реформи економіки, 
що проводяться в цей час у державі. 

Ще один визнаний автор доби пізнього протекторату, що продовжив писати піс-
ля здобуття Марокко незалежності, ‘Іляль аль-Фасі, розповідає у своїй касиді про 
“реформи, які звільнили дівчину від кайданів темряви” [Ас-Сулямі 1974, 85]:

Марокканська дівчина здійняла голову,
З величчю кращого скакуна іподрому.
Тепер вона ступає рішучим кроком,
Сміливо і без жодного знаку остраху.

Вона бере першість у змаганні достоїнства,
Не відхиляючись від моралі і шляху доброго.
Для неї честь постати перед володарем трону,
Його Величністю, що не має собі подоби!
Вона виражає покірність, але не тривогу,
Тому, хто сидить на троні, – довгії роки!
Наші вітання дівчині у її перших кроках!
Вона тепер має право на власне слово.

Віками проживаючи у соціальному мороку,
Дівчину сковували кайданами забобонів.
Вона вже забула відчуття насолоди,

Забула про зобов’язання жінки перед собою;
Животіючи у прірві суму і болю,
Вона не мала розради навіть у слові.
І якби не славетний володар трону,
Ми б так і залишились на дні вбогості.

Хай благословить Аллах короля нагородою,
Якою він благословляє лише найдостойніших!

Емансипація жінки в арабо-мусульманському патріархальному суспільстві – 
проблема, що не втрачає актуальності й у наш час. Боротьба представниць прекрас-
ної статі за свої громадянські права у країнах Близького Сходу у ХХІ ст. продов-
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жується, і не всюди цей процес досяг суттєвих результатів. Проте навіть представ-
ники інших арабських країн відзначають успіхи Марокко у вирішенні “жіночого 
питання”. 
Коли говорять про глибину соціальних перетворень і розвиток демократичних 

процесів у Марокко ХХ ст., зазвичай відштовхуються не від сучасного розуміння 
своїх громадянських прав і свобод пересічним носієм “західної цивілізації”, а від 
того становища, в якому опинилися сусідні з королівством країни на спільному 
історичному етапі. Багато алжирських мислителів, які в цей час продовжували 
боротьбу з колоніальним режимом7, шукали в Марокко політичного притулку та 
можливостей для творчої самореалізації. Досить згадати, зокрема, Мухаммада 
Му‘аммара аз-Зваві та Муфді Закарію.
Так, у вірші Аз-Зваві, виголошеному поетом з нагоди Дня трону в 1961 р. на 

честь вступу Хасана ІІ на королівський престол, поет говорить8: 
Ми радіємо Дню трону Його Величності

Потім – Свято розговляння, позначене прощенням.
Вітаємо з гарним знаменням Еміра усіх правовірних,

Що з собою завжди несе добру звістку народу.
У переддень, коли збіглися дві урочистості,

Розливається річкою розквіт; завдяки твоїм зусиллям
Прогрес дістався найвіддаленішого куточка.
Ти зійшов на трон, готовий до усіх викликів,
Віруючи у своє покликання твердою вірою!
Ти відкрив у нашій історії нову епоху –
Час розквіту, щастя і людського добробуту.
Ти підтримав основи сім’ї міцними опорами
І прикрашаєш зараз це свято своєю постаттю.
Навколо тебе гуртується нація, а ласкавий погляд
Зближує серця тих, кому дарував ти щиру турботу.

І тепер, коли поширилась безробіття хвороба, 
Твої реформи знову прийшли на допомогу.

Урочиста подія знайшла ще більший відголос у серцях підданих, адже того року 
День трону збігся у часі з улюбленим усіма мусульманами святом – Днем розгов-
ляння (عید الفطر), що відзначається за місячним календарем, відтак щоразу припадає 
на різні дати. Настання цього свята знаменує завершення довгого місяця посту – 
Рамадану, в той час як День трону і прийняття Хасаном ІІ усієї повноти королів-
ської влади символізує закінчення довготривалого періоду боротьби за незалежність 
і перехід до розбудови нової Марокканської держави зразка ХХ ст. [Халіль 2002, 6]. 
Ці процеси не проходили безболісно: в кінці поеми М. Аз-Зваві переходить від 
оспівування короля до проблеми безробіття. В оригіналі цей перехід впадає в очі, 
адже після використання співцем низки улесливих поетичних епітетів поруч рап-
тово постає цілком конкретне, “приземлене” словосполучення: “хвороба безро-
біття” (البـــطالـة  Зазначимо, що проблема є болючою для самого Алжиру, де .(داء 
відсоток незайнятого населення, за різними підрахунками, сягає від 10 до 30 % 
[Абдельмун‘ім 2014]. Для Марокко ж станом на 2008 рік ці показники становлять 
не більше 2.5 %. Таким чином, можна справді говорити про успіхи мароккансько-
го уряду в боротьбі із соціальними негараздами, навіть у порівнянні з сусідніми 
країнами.

Інший алжирський поет, Муфді Закарія (1908–1977), через кілька років стане ав-
тором гімну незалежної Алжирської Республіки, а в 1987 р. його буде посмертно 
нагороджено орденом марокканського короля Мухаммада V за плідну інтелектуаль-
ну діяльність і працю на суспільно-політичній ниві [Рибалкін 2013, 71]. Однак до 
здобуття Батьківщиною поета незалежності “співець алжирської революції” був 
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змушений проводити час за ґратами або на чужині, переслідуваний колоніальним 
французьким урядом. Географія подорожей поета не обмежувалася Марокко, та 
саме тут М. Закарія знайшов вдячних слухачів для своїх експромтів9: 

...Які б несправедливості не чинили колонізатори,
Які б злодіяння вони не творили,
Син Мекки не боїться слона,

Твоя жертва на вівтарі нації прийнята.
Ти був найправдивішим серед ораторів,

Покінчено з обманом, розгромлено лицемірство!
Король молоді... Молодь має багато амбіцій!
Ти зміг направити їх на найрозумніше,
З мудрістю крізь океан провівши вітрила,
Зі швидкістю верхового верблюда пронісся.
Ти підніс народ над своєю короною,

Гордо і з достоїнством,
Ти підняв його і продовжуєш підтримувати.

М. Закарія в касиді апелює до арабо-мусульманської атрибутики та актуаль-
них суспільних проблем свого часу. Поет згадує проблему соціалізації молоді, 
адже в країнах Магрибу саме молодь складає основний відсоток безробітних. 
Реформаторська політика Мухаммада V, яку згодом продовжив Хасан ІІ, у свою 
чергу, сприяла появі нових робочих місць та підвищенню освітнього рівня насе-
лення. Характерними є епітети, що використовує М. Закарія: поет порівнює ак-
тивізацію реформ у королівстві з бігом верхового верблюда. Крім того, бейт 
الـفـیـال یـخــاف  ال  مـكـة...  فســلــیـل  وأجــرمـــوا  المســتعـمـرون  طـغـى   це ремінісценція на – مـھـمـا 
сто п’яту суру Корану, де йдеться про перемогу в VI ст. мусульман-мекканців над 
військом християн-ефіопів, що налічувало у своєму складі грізних бойових слонів. 
Тим самим М. Закарія порівнює армію французьких колонізаторів, яка вже звільни-
ла Марокко і незабаром мали піти з Алжиру, з розгромленим військом ефіопів.
Таким чином, “тронній касиді” 50–70-х років ХХ ст. властива спільна тематика в 

поемах марокканських та алжирських авторів. Це обумовлено схожими історични-
ми процесами, які відбувалися тоді в країнах Магрибу. Багато змін як на соціально-
му, так і на літературному ґрунті сталися внаслідок боротьби за незалежність, 
деколонізації та курсу на суспільно-політичні реформи. 
Традиція декламування панегіричної касиди на честь Дня трону шанується в 

Марокко донині – 30 липня 2014 р. в королівстві відзначалася 80-та річниця свята. 
Із середини 30-х рр. ХХ ст. до сьогодні на літературній арені з’явилися нові яскраві 
імена, такі як Ша‘бі аль-Азіз (нар. 1929), Мухаммад ас-Сіргіні (нар. 1930), Мухам-
мад Бенніс (нар. 1948), а також молоді поети, що виросли з поколінням незалеж-
ності, яке вже ніколи не знало часів французької окупації. Сьогодні марокканська 
критика уважно стежить за поетичними процесами, які мають місце в жанрі “трон-
ної касиди”: літературознавчі дослідження, присвячені панегіричній поезії з нагоди 
Дня трону, можна знайти на сайтах численних журналів, університетських бібліо-
тек, культурних центрів та на сторінці Міністерства культури королівства в мережі 
Інтернет.
У ХХІ ст. становлення панегіричної поезії в Марокко відбувається як за рахунок 

звичних засобів – видання поетичних збірок, проведення літературних фестивалів 
та конкурсів, публікації віршів у пресі, виступів на радіо тощо, – так і через сучасні 
медіа-канали. Протягом 2005–2014 років стрімкий розвиток високих технологій у 
Марокко приводить до появи великої кількості нових форматів втілення поетичного 
слова, зокрема відеокліпів на Youtube та шоу на телебаченні. Активно розвивається 
інтернет-радіо. Жагу до поезії підхоплює молодь. 
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У тлумаченні терміна “тронна касида” як жанру сучасної марокканській поезії 
виокремлюємо, таким чином, два підходи. Перший пропонують марокканські до-
слідники, серед яких М. Халіль, М. Аш-Шаліх, А. Кянун та ін. Вони відносять 
“тронну касиду” до специфічного жанру, що з’явився в королівстві з часів започат-
кування в 1934 р. нового національного свята – Дня трону. За вісімдесят років, від-
так, зібралася вже чимала колекція поезій, присвячених оспівуванню правлячої 
династії.

Інший підхід, на нашу думку, дозволяє включити еволюцію марокканської “трон-
ної касиди” до загального процесу становлення сучасної арабської літератури. Це 
передбачає, що марокканська придворна поезія, написана з нагоди святкування Дня 
трону, – лише жанровий різновид традиційного мадху, популярного ще з VI ст. Така 
точка зору, з одного боку, дозволяє європейському літературознавцю не обмежувати 
себе рамками винятково восьми десятиліть, з другого – не прив’язувати процес 
створення “тронної касиди” до конкретної дати на календарі, як це часто роблять 
автохтонні дослідники. Вибір методологічного підходу залежить від мети, яку ста-
вить перед собою літературознавець: чи робити акцент на марокканській націо-
нальній ідентичності та десятиліттях боротьби за свободу, чи наголошувати на 
спадковості “тронної касиди”, коли її автори позиціонуються як ідейні послідов-
ники поетів-класиків, творчість яких вважається вінцем арабської літератури. 
Зрештою, обидва підходи лише доповнюють один одного.

Перспективи дослідження “тронної касиди” на сьогодні залишаються відкрити-
ми – щороку з’являються нові твори, гідні уваги не лише магрибської, а й зарубіж-
ної критики. Марокканські мислителі – суфії, поети, діячі мистецтва – вже у ХХ ст. 
усвідомили значення літератури і поетичного слова у просвітницькій діяльності та 
боротьбі за створення згуртованої, здорової духом нації. Для них “тронна касида” 
не лише текст, це передусім соціально-культурний феномен, що заклав підвалини 
для розбудови нової, незалежної держави. Тому підходити до його дослідження 
необхідно з інтердисциплінарних позицій, аби уникнути однобоких тлумачень і 
якомога повніше розкрити суть літературного процесу в Марокко ХХ–ХХІ ст.

1 У період правління короля Мухаммада V (до 1961 року) свято відзначали 18 листопада, 
за часів Хасана II (з 1961-го по 1999 рік) – 3 березня, а після сходження на трон Мухаммада 
VI дату перенесли на 30 липня. Сьогодні День трону вважається одним із найважливіших і 
найпопулярніших свят у Марокко. 

 عيد العرش كان في األول مظاهرة وطنية، ثم صار بعد ذلك موسما أدبيا نتجز فيه أعمال أدبية رائعة. فمن مقاالت في» 2
 تاريخ الدولة المغــــربية وعظمة العرش المغربي إلى خطــب في تمجيد الوطنية وجمع المواطنيــن على خدمة األهداف المقـدسة
 التي ترمي إليها إلى قصائد في مدح الجالس على العرش والـتـنـويه بمشاريعه اإلصالحـيـة، ال ســيما فـــي التعـلـيم والنهوض
.«بالفـتاة المغربــية وإنعاش االقــتصاد المغـربــي

.الــــــذات والوطــــــــن والحـــــــــــدث 3
4 Водночас не можна говорити про стовідсоткову співмірність цих понять. Іноді з еле-

ментів сюжету “хадас” містить лише зав’язку, розвиток дії відсутній.
5 http://www.minculture.gov.ma/, стаття «صــورة محــمد الخامــس في الشــــعر األمازيـــغي» у рубриці 

.«فـــكـر»
6 Тут і далі в статті переклад з арабської С. Рибалкіна, окрім випадків, коли перекладача 

зазначено окремо.
7 Марокко здобуває незалежність у 1956 році, Алжир – у 1962-му. 
8 Роки правління Хасана ІІ: 1961–1999.
9 У статті наведено уривок з вірша. Повний текст касиди М. Закарії арабською мовою, з 

коментарями марокканського критика М. Халіля, див. у статті “Славетний День трону у но-
вітній марокканській поезії”: الحــــديــــث المغــربــي  الشــــعـر  في  المـجـــيــــد  الـعــرش  //:http :عــــيــد 
habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/8885 
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Эллипсис как фигура речи часто употребляется в эмфатическом значении: про-
пуск слова в словосочетании или предложении дает возможность подчеркнуть 

семантически акцентированный элемент, выделить его интонационно и ритмически 
путем удаления “лишних” членов предложения. Эллиптические конструкции 
свойственны и разговорной речи, и письменной, они используются в прозе, ритори-
ке и поэзии. При этом малоизученным остается вопрос их функционирования в по-
этическом дискурсе, отличительной чертой которого является четкий ритмический 
рисунок текста. Ритмико-фонетическая структура стиха формируется под влиянием 
особых стандартов, устанавливающих определенные границы поэтической строки 
и регулирующих ее ритмическую структуру. Каким образом эллипсис функциони-
рует в поэзии, взаимодействуя при этом с ритмико-фонетическими стандартами 
стихосложения? Можем ли мы говорить о его особой лингвопоэтической функции 
в стихе? Ответить на эти вопросы мы попытаемся, проанализировав употребление 
эллипсиса в двух различных типах поэзии – синтаксически ориентированном парал-
лельном стихе и не зависящем от синтаксических моделей литургическом пиюте. 

В качестве исследуемого материала нами была избрана еврейская литургическая 
поэзия на арамейском языке эпохи поздней Античности и раннего Средневековья, 
которую мы обнаруживаем в таргумах – арамейских переводах Пятикнижия Мои-
сеева (Торы), выполненных в период между I и VIII веками. Следует отметить, что 
в таргумах есть два типа поэзии: переводы-парафразы библейских параллельных 
стихов и добавленные к тексту перевода литургические пиюты. Тип стихосложения 
в первом случае наследует классические модели древнееврейского параллелизма 
и представляет собой синтаксическую модель стиха, в основе которой лежит бес-
союзная связь двух предложений-строк с параллельной синтаксической структурой 
(например, SVO || S1V1O1, где S – подлежащее, V – глагольное сказуемое, O – 
дополнение)1. 

Что же касается литургических пиютов, то они представляют иной тип стихосло-
жения, не зависящий от неких базисных синтаксических моделей и ориентирован-
ный на ритмико-фонетические стандарты. Так, в поэзии доклассического периода 
(IV–VI вв.) преобладает акростих, в основе которого – строка, разделенная цезу-
рой; в классической же поэзии (VI–VIII вв.) доминирующей базовой структурой 
акростиха становится строфа2. Синтаксические основы как доклассической, так и 
классической поэзии одинаковы – это синтагма-колон, по отношению к которому 
поэтическая строка является вторичной структурой: она может состоять из одно-
го, двух или трех колонов – в зависимости от замысла автора [Цолин 2014, 91–111]. 
Различие между этими двумя разновидностями литургической поэзии не в синтак-
сисе, а в ритмической и фонетической организации стиха: если стих-строка до-
классического пиюта может иметь один-два-три колона, то строка в стихе-куплете 
классического образца, как правило, состоит из одного колона, реже – из двух. 
Ритм классической поэзии, таким образом, более четкий и размеренный. С другой 
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стороны, классическому стиху присуща регулярная и хорошо слаженная рифма, 
тогда как в доклассических стихах она спорадична и примитивна3.

Эллипсис как фигура речи используется и в параллельном стихе, и в литурги-
ческих пиютах. При этом различные принципы стихосложения в этих двух группах 
поэтических текстов по-разному адаптируют эллиптические конструкции. В первой 
части нашей статьи мы представим наиболее характерные эллиптические конструк-
ции из парафразов библейской поэзии в таргуме Онкелоса (TgOnq), во второй – в 
литургических пиютах, добавленных к тексту таргумов Каирской генизы (TgCG) и 
Фрагментарного таргума (TgFrag). Мы используем систему краткого обозначения 
рукописей, содержащих дополнительные поэтические тексты, используемую нами 
ранее в наших публикациях4. 

1. Эллипсис в параллельном стихе
В таргумических переводах библейской поэзии строка часто дополняется новы-

ми членами предложения, которые делают текст более ясным для восприятия ауди-
торией [Tsolin 2014, 53–88]. В связи с этим многие эллиптические конструкции 
древнееврейского оригинала превращаются в полные предложения и словосочета-
ния. Однако в тех случаях, когда ввод дополнительных элементов предложения не 
является необходимым с точки зрения интерпретации, а эллипсис выполняет эмфа-
тическую функцию, он сохраняется и в структуре параллельного стиха. 

Как правило, это происходит при буквальном переводе древнееврейского стиха, 
и эллипсис используется во второй строке стиха5, образуя особый ритмический 
эффект: сокращенная строка-предложение меньше на одну-две стопу6. Иногда 
встречаются эллиптические предложения-строки и в парафразированных стихах 
(см. примеры ниже). 

ִליט ֻרגְזֱהון/ ְאֵרי ַתִקיף
ְוֵחיַמְתֱהון/ ְאֵרי ַקשָיא

Проклят гнев их, ибо силен,
И ярость их, ибо свирепа.

TgOnq Быт. 49:7

Каждая строка состоит из двух именных предложений, при этом второе объяс-
няет причину первого и вводится союзом ְאֵרי. Структура параллелизма выглядит 
так: PnS / Pn || S / Pn

7, то есть в первом предложении второй строки пропущен имен-
ной предикат (Pn), что позволяет выделить субъект ֵחיַמְתֱהון (“ярость их”). Скон-
струированы как эллипсисы (с пропуском именного подлежащего) и предложения, 
объясняющие причину проклятия: “ибо силен” || “ибо свирепа”, заостряя, таким об-
разом, внимание на характеристики гнева и ярости. 

При этом симметричная ритмическая структура (4 || 3) усиливает эмфатическую 
функцию эллипсиса путем сокращения числа ударных слогов во второй строке. Ока-
завшийся без предиката субъект второй строки-предложения ֵחיַמְתֱהון, вероятно, по-
лучает дополнительное ударение (основное падает на местоименный суффикс ֱהון-).

Отметим, что в данной эллиптической конструкции пропущенные члены пред-
ложения не только легко восстанавливаются по смыслу, но и эксплицитно присут-
ствуют в параллельной конструкции: Pn ִליט (“проклят”) не повторяется во второй 
строке; пропущенные подлежащие в параллельных предложениях причины обна-
руживаются в основных именных предложениях – ֻרגְזֱהון (“гнев их”) || ֵחיַמְתֱהון 
(“ярость их”). Интерпретатору не было необходимости делать предложения полны-
ми путем ввода дополнительных членов, поэтому эллиптическая структура была 
сохранена. 

Подобным образом и в другом примере из TgOnq Быт. 49:4, где строки парал-
лельного стиха дополнены новыми элементами, однако эллипсис обстоятельства в 
третьей строке сохраняется (пропущенные в тексте, но важные для понимания 
смысла слова и выражения взяты в квадратные скобки […]). 
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ְאֵרי ְסֵליקָתא / ֵבית ִמשְכֵבי ְאֻבוך
ְבֵכין ַאֵחילָתא ְלִשיָוִיי

ְבִרי ַסֵליקָתא

Ибо ты вошел в спальню отца твоего,
Тогда ты осквернил ложе мое,

Сын мой взошел [на постель мою].
TgOnq Быт. 49:4

В третьей строке пропущено обстоятельство [на постель мою], которое легко 
восстанавливается из параллельной строки (ְלִשיָוִיי). Вероятная причина сохранения 
эллипсиса – его эмфатическая функция, поскольку завершение стиха глаголом под-
черкивает деяние Рувима (вошел – осквернил – взошел). Как и в предыдущем случае, 
в строке с эллипсисом количество ударных единиц меньше на одну, чем в предыду-
щей (5 || 3 || 2), что создает особый ритмический эффект. 
Подобные примеры из TgOnq с эллипсисом сказуемого во второй строке: ָלא ְיִעיֵדי ָעֵביד 

ִמְדֵבית ְיֻהוָדה ֵליה || ְוָעבֵדי ;(Быт. 49:10) ְוָסְפָרא ִמְבֵנֿיְבֱנוִהי ַעד ָעְלָמא || ֻשלָטן  ַצִדיַקָיא ְסֱחור ְסֱחור   ְיֱהון 
 ֵבית ;8(Быт. 49:17) ְיַקֵטיל ִגָבֵרי ַמשְרָית ְפִלשָתֵאי || ָפָרִשין ִעם ִרגָלִאין ;(Быт. 49:11) || ֱאוָריָתא ְבֻאלָפן ִעֵמיה
 ;(Втор. 32:7) ְשַאל ְאֻבוך ִויַחֵוי ָלך|| ָסָבך ְוֵייְמֻרון ָלך ;(Числ. 24:5) ָמא ָטָבא ַארָעך ַיֲעֱקוב || ִמשָרך ישראל
 ַדַבֻחו ְלֵשיִדין || ַדחָלן ְדָלא ְיַדֻעוִנין ;(Втор. 32:13) ִויַהב ְלֱהון ִבַזת ַשִליֵטי ִקרִוין || ְוִנכֵסי ָיתֵבי ַכרִכין ַתִקיִפין
 эллипсис ;(Втор. 32:25) ִמַבָרא ַתתֵכיל ַחרָבא || 9ֻוִמְתָוְנָיא ַחרַגת ֱמוָתא ;(Втор. 32:17) ְדֵלית ְבֱהון ְצֱרוך
подлежащего во 2-й, 3-й и 4-й строках: ַאִסיף ַארָעא || ֵשיִצי ַעד ִסָיֵפי ֻטוַרָיא || ַאִסיף ַעֵליֱהון ִביָשן 
 || ָשַתן ְחַמר ִנסֵכיֱהון ;(Втор. 32:22-23) ְכִאיָשא ְנַפק ִמן קָדַמי ִברַגז || ֵשיִצי ַעד ְשֱאול ַארָעיָתא || ַוְעַללַתה
 эллипсис подлежащего и сказуемого в параллельной ;(Втор. 32:38) ִדתַרב ִנכַסְתֱהון ְהֱוו ָאְכִלין
строке: ָכְשִרין ִאֵלין ְדַיְלֻפון ִדיָנך ְלַיְעֱקוב || ְוֱאוָריָתך לישראל (Втор. 33:10).
Техника литературного перевода, применяемая авторами таргумов при передаче 

древнееврейской поэзии, обнаруживает высокий уровень адаптации оригинальных 
поэтических форм; при этом parallelismus membrorum остается базисным принци-
пом структуры стиха. Эллипсис в параллельном стихе используется, как правило, во 
втором предложении-строке: оказавшийся благодаря пропуску в начале строки член 
предложения находится в эмфатической позиции. При этом выделяемый член второ-
го предложения имеет свой “двойник” в предложении первом. Таким образом, эллип-
сис создает особый семантический и ритмический эффект усеченной второй строки. 

2. Эллиптические конструкции в литургических пиютах
В литургических пиютах использование эллипсиса более разнообразное, чем в 

параллельном стихе. Это можно объяснить двумя причинами: во-первых, в плане 
синтаксиса стихосложение пиютов предоставляло достаточно свободы поэтам в 
использовании эллиптических конструкций (в параллельном стихе эллипсис возмо-
жен только во второй строке); во-вторых, ориентированность на фонетические 
стандарты стихосложения часто требует искусственного пропуска того или иного 
члена предложения (ради акростиха или рифмы). При этом пропуск отдельных чле-
нов предложения или же компонентов словосочетания может иметь разную природу, 
не только поэтическую. Ниже перечислим основные разновидности поэтического 
эллипсиса в литургической пиютах: 
а) эмфатический эллипсис, основная цель которого – подчеркнуть слово или 

фразу путем пропуска рядом стоящего слова и создания дополнительного интона-
ционного эффекта; 
б) формально-поэтический эллипсис, связанный с приспособлением структуры 

предложения к неким формальным стандартам стихосложения – ритмическому раз-
меру строки, рифме или игре слов; эмфатическая природа такого эллипсиса не оче-
видна; 
в) грамматический эллипсис, подразумевающий пропуск члена предложения, ко-

торый легко восстанавливается благодаря грамматической форме другого члена 
предложения (например, כתבית “я написал” вместо полной конструкции с личным 
местоимением אנא כתבית “я написал”);
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г) синтаксический эллипсис, или пропуск синтаксического элемента, имеющего 
парадигматический характер, повторяемого и восстанавливаемого в общем кон-
тексте структуры предложения.

К сугубо поэтическим разновидностям эллипсиса мы можем отнести только 
формально-поэтический эллипсис, тогда как эмфатический эллипсис может упо-
требляться и в разговорной речи, и в прозе. Грамматический и синтаксический эл-
липсисы также широко представлены как в разговорной речи, так и в прозе и 
поэзии. Следует также отметить, что в структуре стиха в одном и том же случае 
можно обнаружить различные типы эллипсиса (например, формально-поэтические 
и эмфатические причины пропуска слов могут совпадать). 

а) Эмфатический эллипсис. В этом случае пропуск одного члена предложения 
способствует сосредоточенности на другом синтаксическом элементе поэтической 
строки и создает ритмико-интонационный эффект его выделения. В словосочета-
ниях эллипсис одного из составляющих способствует либо эмоционально занижен-
ной характеристике предмета, либо выделению его отдельных качеств. 

Эллипсис в протасисе сложноподчиненного предложения•	 :
ַצֵפי ֵּבּה ְבִכיְסֵליו/ ַסמֹוק כנּורא10

מֹוָתה ַהוֵוה ִבַמיְנֹוַקּיָּיה
Наблюдай за ней [луной] в Кислеве: [если она] красная как огонь – 

Мор будет среди младенцев (Ex 12f, 1-צ).
В подчиненном предложении пропущен условный союз “если” вместе с подле-

жащим “луна” (или заменяющим его местоимением), что позволяет выделить груп-
пу именного сказуемого “красная как огонь” (ַסמֹוק כנּורא).

Пропуск дополнения•	 . Такая конструкция усиливает предикат:
ַטַפש ַאב/ וָלא יַָדע

Ошеломлен был [месяц] Ав и не знал [что сказать] (Ex 12g, ט).
Предикативная группа “и не знал” (וָלא יַָדע) логически требует дополнения в виде 

конструкции с инфинитивом “что сказать” или существительного “ответа”, без ко-
торого смысл предложения не совсем ясен. Однако автор сокращает строку, вероят-
но, ради выделения “растерянности” месяца Ава в его воображаемом ответе месяцу 
Нисану.

Опущение глагольного предиката•	 . Эллиптическими можно считать также ко-
роткие именные предложения, которые легко заменить глагольными:

קרבה ַענָה ניסן ואמר לטבת
הוו הֹונַך ִלְגַדיך וַַאנָה ְלִאַּמַריְי

Отвечал Нисан и сказал Тевету:
Твоя сила – для твоих [жертвенных] козлов,

а я – для моих [жертвенных] агнцев Ex 12g, 1-2-ע).
Возможный глагольный предикат в данном случае – пассивный глагол “дана/

дан”, “предназначена/предназначен” (ניתן/ניתנה), его пропуск превращает предложе-
ние в именное. Функция сказуемого при этом переходит к именным выражениям 
“для твоих козлов” (ִלְגַדיך) и “для моих агнцев” (ְלִאַּמַריְי), создавая эффект интона-
ционного выделения именного сказуемого. 

Подобный пример см.: ייקריה דטיבית לפתגמיה (Ex 12d, 1-י). 
Эллипсис определения в словосочетании.•	  В приведенном ниже случае опуще-

ние прилагательного в устоявшемся выражении “золотой телец” (עגלה דהבא) имеет 
явный оттенок эмоционально-окрашенного эллипсиса:

ֶהּוִי יַָדע ְבֶעְּגָלה
ֹ דאתעביד ּדַעְבדּון/ ַּדִבר תֹוִרין ַהוָא

Да будет известно тебе о тельце [золотом],
Которого они сделали, что он – из крупного рогатого скота (Ex 12g, 1-2-ה).
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Вполне очевидно из контекста стремление автора унизить идола, лишив его 
определения “золотой”: он всего лишь “телец” (ֶעּגְָלה), животное, относящееся к 
“крупному рогатому скоту” (ִֹבר תֹוִרין ַהוָא), и поскольку месяц Ияр соответствует зо-
диакальному знаку Тельца, он не достоин быть месяцем Избавления. Никакими 
другими причинами – ни ритмом, ни рифмой, ни игрой слов – оправдать это сокра-
щение в данном случае нельзя. 
Эмоционально окрашенным выглядит и другое сокращение словосочетания, зна-

чение которого не может быть понято вне контекста:
חכימין תודע/ דקרב ידוע תדע

Старейшин извести́, что приближается
хорошо известное [время избавления] (Ex 12b, ח).

Вместо выражения “хорошо известное время избавления” употреблен его сокра-
щенный вариант “хорошо известное” (תדע  Хотя данное сокращение может .(ידוע 
быть оправдано и формальной причиной (созвучие однокоренных слов-омофонов 
 извести́” в конце первой и второй цезур в“ תודע известное” и глагола в юссиве“ תדע
поэтической строке), это не умаляет эмфатического значения эллипсиса. “Хорошо 
известное” подчеркивает факт предопределенности времени избавления, его неиз-
бежности путем устранения существительного “время”.

Интересен случай эллипсиса словосочетания в поговорке:• 
צרצרא לכלבא/ שוית לאבזריי

Сверчок [= звук сверчка] для пса тревоге равен (Ex 20c 1-צ2 ,ד).
Вместо словосочетания “звук сверчка” (דצרצרא  употребляется лишь слово (קולא 

“сверчок”, создавая, таким образом, антитезис сверчок – пес: даже малое насекомое 
способно напугать грозного хищного пса. 
Возможны и “перекрестные” эллипсисы в словосочетаниях, усиливающие эмо-

циональную выразительность: в первой строке опущено существительное, во вто-
рой – прилагательное в параллельных конструкциях. Так, в нижеследующем при-
мере: רמסא || צדיקיא   к праведным [мужам] подкрадывается || и мужей – וגיברין תפנא 
[благородных] жалит (Ex 20c 1-2-צ ,י).

б) Формально-поэтический эллипсис. Пропуск одного члена предложения может 
происходить также с целью приспособления предложения под формальные стан-
дарты поэтической строки. Рассмотренные ниже примеры касаются следующих 
причин: а) корректировка ритмической структуры поэтической строки; б) поддерж-
ка рифмы; в) игра слов-омофонов; г) эллиптический параллелизм, то есть пропуск 
члена предложения в параллельной строке (в случаях имитации библейского парал-
лелизма). 

Коррекция ритмической структуры поэтической строки• . В нижеследующем 
примере глагольное сказуемое опускается, превращая предложение в именное: 

ס\י\ ְדַב?ְרַכן יְֶהֵבית ְבַמְרַחׁשוָון
ּדֵביה ְרִביִבין/ ורּוִחין נָׁשִבין

[ ] ибо благословения я дал в месяце Мархешване,
В котором дожди [идут] и ветры дуют (Ex 12h, ס).

Опущенное причастие в функции предиката “идут” (относительно дождей – 
 превращает глагольное предложение в именное с субъектом-существительным (ירדין
“дожди” (ְרִביִבין) и предикатом – адвербиальным оборотом “в нем” (ּדֵביה): “в котором 
есть дожди”. При этом параллельное по смыслу предложение сохраняет глаголь-
ный предикат: “и ветры дуют” (ורּוִחין נָׁשִבין). Вероятно, данный эллипсис обусловлен 
ритмической структурой стиха, которая обретает большую выразительность благо-
даря опущению глагола: /- -//- -/ || /- -//- -/, то есть 2:2 || 2:2; цезура внутри строки 
также маркирована рифмованными окончаниями ין-. 
Подобные примеры: כליל מלכה ברישה/ ועל ידהא שירין – Корона невесты – на ее голо-

ве, а на руках ее – браслеты (Ex 20c כ ,ג); אפיה למרתיה/ וליביה לאבוי דבשמיא – Лицо его 
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[было обращено] к его госпоже, а сердце – к предкам в небесах (Ex 20c 2-פ ,ט); 
 ,Если домоправитель – לו דייקי /דמברר מנת שפיר טוביה || לפתורי דדהב וצעי דכסף/ זכא ליה רביה
предвидевший свою прекрасную судьбу в золотых толкованиях и серебряных от-
кровениях, [достиг] заслуги себе великой… (Ex 20c ל1-2 ,ו).

Сокращения, обусловленные рифмой.•  Особо выразительно обнаруживается в тех 
случаях, когда автор пытался придерживаться четких стандартов в структуре стиха: 

אפילו כל נימי֗
בפומי מחלפן֗
גוילי דמתיחי֗
דיו ימי זלפן֗

הדור אגמי לקולמוס֗
ואינשי גליפן֗

Если бы даже все звуки
В устах моих изменились,

[Все] свитки развернулись,
Море чернил разбрызгалось,

Полноводные озера для тростниковых палочек11 [были даны],
И люди выводили бы искусно [слова]… (Ex 20c א-ד ,א).

Опущение сказуемого (“были даны”) в коротком предложении в строке ה объяс-
няется стремлением поддержать размеренный ритм строки, количество ударных 
слогов в которой не превышает трех. С другой стороны, добавление дополнения 
(“слова”) в следующей строке не нарушило бы размера строки, и потому можно 
предположить, что оно было пропущено ради поддержания рифмы -פן: слово קולמוס 
уже нарушило рифму, и автор, вероятно, хотел восстановить ее (гипотетическое до-
полнение מילין явно внесло бы в нее еще больший дисбаланс). 

Другой пример из пиюта Ex 20c מ1-2 ,ד также демонстрирует стремление под-
держать квазирифму:

מאוריתא דמשה/ אסתכלו והג֗ו
מבדריתו ופלחיתו סמוי/ ולא סגו֗י

От Торы Моисеевой отступите и т. д.
От его руководства12 и его служения взор отверните и больше не [вспоминайте]!
Последнее короткое предложение ולא סגוי не завершено с точки зрения синтак-

сиса, однако могло использоваться в разговорной речи (наподобие фразы “не надо 
больше” в русском языке); в данном случае такой усеченный вариант хорошо 
подходит под квазирифму סגוי || והגו и вписывается в ритмическую структуру сти-
ха: /- -//- -/ || /- - -//- -/.

Пропуск члена предложения ради поддержки • игры слов:
טען כסא/ ולא טעמן

Поднес он чашу и не попробовал [вина] (Ex 20c 2-צ ,ט).
Пропуск дополнения в данном случае не связан с ритмической структурой 

(предыдущая и последующая строки содержат на 2 и 3 ударных единиц больше); 
наиболее вероятно, что основная причина – фонетические средства стихосложения: 
игра слов-омофоновטעמן || טען в начале и конце строки соответственно, последнее из 
которых образует рифму с предыдущей строкой הוון- [-wān] || מן- [-mān].

Эллиптический параллелизм • или пропуск члена предложения в параллельной 
строке; характерен для тех немногих случаев, когда в литургической поэзии встре-
чается имитация библейского параллельного стиха [103–99 ,1975 פליישר]:

ימא בזע לה/ גנון בסיני/ קטר לה בזיהורין֗
ומלאכיא שושבינין/ ומשה בר גנוון/ בפנטירין֗

Днем он обустроил ей брачный чертог на Синае, украсил сияньем его;
А ангелы-дружки и Моисей-дворецкий – драгоценностями (Ex 20c 1-2-י ,ג).
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В данном стихе семантический параллелизм отражается в конструкциях предло-
жений-строк, в которых параллельны косвенное дополнение (Ointr.) בזיהורין “сия-
ньем” || בפנטירין “драгоценностями”; а также имплицированное в форме глагола קטר 
“[он] украсил” подлежащее [Он] первой строки и גנוון בר  ומשה  שושבינין   מלאכיא 
“ангелы-дружки и Моисей-дворецкий” во второй строке; сказуемому первой строки 
 украсил” в параллельной второй строке отвечает эллипсис (подразумевается“ קטר
также глагол “украсил” или его синоним). Таким образом, в параллельной кон-
струкции мы имеем перекрестный эллипсис: 

В другом примере параллельные синтаксические конструкции расположены в 
пределах одной поэтической строки (в согласии с нормами доклассического сти-
хосложения):

ואוכיל יתה/ סילווא באורתא/ ומנא בצפרין
И Он кормил ее побегами вечером, а манной – утром (Ex 20c 2-ט ,ג).

Структура поэтической строки здесь также обнаруживает семантический парал-
лелизм, отраженный в синтаксической симметрии: VOOintr.(A) || Ointr.(A); пропущен-
ными во второй части являются глагол и прямое дополнение, а косвенное дополне-
ние и обстоятельство – параллельны. В библейском стихе этот стих выглядел бы 
как расположенный в двух строках, однако в тексте пиюта границы строки марки-
рованы знаком реви’а, что не позволяет нам разбить его на две строки.
В анализируемых нами поэмах эллиптический параллелизм отмечен лишь в двух 

приведенных выше случаях.
Пропуск подлежащего ради поддержки акростиха• . В другом случае личное 

местоимение опущено ради поддержки акростиха (начальной буквы стиха ג): 
גיבר הוינא

[Я] – муж достойный (Ex 20c 1-ג ,ח).
Подлежащее именного предложения определяется только по контексту (в дан-

ном случае – личное местоимение אנא “я”).
Эллипсис словосочетаний• . Эллипсисы, причиной которых является коррекция 

ритмической структуры строки или же поддержка рифмоидных окончаний, обнару-
живаются и на уровне словосочетаний. Так, числительные “третий” и “шестой” ис-
пользуются в адвербиальных выражениях вместо словосочетаний “третий/шестой 
день творения”:

יומין תלתא/ אנא רב מינך
דאנא אתבריתי בתלתא/ ואת בשיתא
На три дня я старше тебя,

Ведь я сотворено в третий [день творения], а ты – в шестой (Ex 14е, 1-2-י).
Использование эллиптического выражения здесь помогает сократить строку та-

ким образом, чтобы выровнять ритмический баланс: /- -//- - -/ || /- - -//- -/.
Подобным образом числительное используется без определяемого существи-

тельного и в другом отрывке: 
שבטיא דישראל/ שכינתיה תשרי בגוון֗

תוקפיה בשמי שמיא>/ אלף אלפין וריבוא רבבן֗
Колена Израилевы – Шехина обитает среди них.

Его сила в небесах небес – тысяча тысяч и тьма тем [ангелов] (Ex 20c ת-ש ,ב). 
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В выражении “тысяча тысяч и тьма тем” (אלף אלפין וריבוא רבבן) отсутствует суще-
ствительное “ангелов” (מלאכיא), которое легко восстанавливается в сознании слуша-
теля ввиду распространенности этой фразы-клише (см. Дан. 7:10). Кроме того, 
среди причин сокращения можно рассматривать и поддержку ритмической струк-
туры /- -//- - -/ || /- - -//- - - -/, и квазирифмы ון- [-wān] и בן-[-ḇān].

в) Грамматический эллипсис. Пропущенное слово при этом легко восстанавли-
вается ввиду его импликации в грамматические формы других членов предложения 
(например, префиксы и суффиксы-показатели рода и числа деятеля в глаголах при 
опущении подлежащего). 

Субъект имплицирован в грамматической форме глагола• : 
הופע לשזבותהון אלהא חננא
ולאסקה יתהון מארע פולחנא
:אתגלי על משה באסנא

,Явился для искупления их Бог Милостивый (ה)
 ;и чтобы вывести их из земли рабства (ו)

[Он] открыл Себя Моисею в терновом кусте (Ex 12b, ה-ו).
В третьем предложении, соединенном с предыдущим бессоюзной связью, про-

пущено подлежащее “Бог” (или его возможная замена – местоимение “Он”); на 
3-е лицо ед. числа (а следовательно, на антецедент “Бог”) указывает форма глагола 
“открыл” (אתגלי). 
Такого рода эллипсис встречается часто, поскольку лицо и число деятеля марки-

руется соответствующими морфемами глагола-сказуемого. Такой тип предложений 
встречается как в самостоятельных простых предложениях, так и в подчиненных:

 דן תמוז אתיב לארעא לדיץ וביָָעא
Возразил Таммуз: “[Я] возвращу земле танцы и ликованье” (Ex 12d, 1-ד).

1-е лицо ед. числа деятеля маркируется префиксом א- глагола אתיב (“я возвра-
щу”), и, таким образом, употребление личного местоимения “я” (אנא) не является 
необходимым. Подобным образом и в следующем примере:

?ותאמר ליה שבק[י]ת <כ>פתגמך
И скажешь ему: “[Я] прощаю по просьбе твоей” (Ex 12d, 4-ה).

См. также: זכות סאביא אדכרת ל[הון] (Ex 12b, ז); תושבחה רבה אעביד עם? [בני]י?ה (Ex 12k, 
טורא ;(ת תחות  יתעתדון  לעומך ;(2-ג ,Ex 12d) בי  ישתטח  [יומ]ין   ישמעון ;(3-ה ,Ex 12d) וארבעין 
נורא גו  מן  ַתַענִין ;(3-ג ,Ex 12d) דבירא  צֹוִמין-ו̄ ַבך  אגרא ;(4-ל ,Ex 12g) ִמְתַחנַנִין  לשקול   בטפל 
(Ex  4а, 23-ט).

Пропуск подлежащего именного предложения• : 
ליל נטיר ביה אסתמר

[Это] ночь бдения, в которой он защищен (Ex 12b, ל).
Род и число пропущенного подлежащего (в данном случае – указательного ме-

стоимения דין “это”) определяется сказуемым ליל “ночь”. Причины эллипсиса под-
лежащего в данном случае могут быть разные, не исключая и “подгонку” под 
структуру акростиха.

Подлежащее имплицировано в местоименный суффикс• . В одном случае под-
лежащее именного предложения пропущено, но оно легко восстанавливается из 
местоименного суффикса, являющегося частью именного выражения следующего 
предложения:

גיבר הוינא ולית דכותי 
[Я] муж разумный, и нет подобных мне! (Ex 20c 1-ג ,ח).

В этом примере подлежащее “я” имплицировано в местоименный суффикс -י  
1-го лица ед. числа, являющегося частью именного подлежащего следующего пред-
ложения ולית דכותי “и нет подобных мне”. Не исключено также, что личное местои-
мение אנא “я” пропущено здесь из-за стремления поддержать акростих (буква ג).
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г) Синтаксический эллипсис. Он подразумевает пропуск повторяемого слова или 
выражения, без которого можно обойтись ввиду распространенности синтаксиче-
ских парадигм и клише. 

Пропуск дополнения.•  Обычно это происходит, когда дополнение хорошо из-
вестно (указания на него в морфемах других членов предложения нет):

ָצבּוָתך ב?[ד]ִלי
היך ִאינון ָדַליִן
[ ] ?וגם וָדWה ָד?ָלה

Твой интерес13 – [только] в ведре:
Как они наполняются [водой]

Или же не наполняются [водой] (Ex 12g, 1-3-צ).
Наиболее вероятная причина пропуска дополнения в этом случае – парадигмати-

ческий характер словосочетания “наполнять водой”, при котором пропущенное до-
полнение легко восстанавливается по смыслу. Ни эмфатический, ни формальный 
характер эллипсиса здесь не обнаруживается.

Пропуск инфинитива в придаточном предложении цели• . Очевидно, в разговор-
ной речи инфинитив в придаточном предложении цели мог пропускаться как само 
собой разумеющийся элемент. В зафиксированном письменно поэтическом тексте 
такого рода эллипсис создает впечатление синтаксической несогласованности:

רחמנא יתיב לן/ מעלוון וזעוון> ומ[ג]ו יון
Милостивый [Бог] обитает у них[, чтобы спасти]

от печали и скорби и от греков (Ex 20c ר ,ב).

Пропуск глагола в форме инфинитива для определения целого предложения 
(“Милостивый обитает у них”) также не связан в данном случае ни с ритмической 
структурой (в поэме есть строки, чей размер на два ударных слога больше), ни с 
рифмой или акростихом. Очевидная причина сокращения – употребление синтак-
сической парадигмы “милость от чего-то” в значении “милость для спасения от 
чего-то”.
В другом случае пропуск инфинитива придаточного цели (вероятно, вместе с 

союзом על) создает эффект синтаксической несвязности двух поэтических строк: 
איתכנשו כל ירחיה?/ דעל תרי עשר סדריה בכן
אירח פריקיא/ דמפרק בניא חביבא׃

Все месяцы собрались вместе по их порядку из двенадцати частей,
[чтобы решение принять по поводу]

месяца искупления, в который выйдут сыны возлюбленные
[из Египта] (Ex 12d, א).

Возможно, в данном случае, помимо привычного для устной речи пропуска ин-
финитива в придаточном цели, сыграло свою роль и стремление автора приспосо-
бить поэтическую строку под акростих – об этом свидетельствует и измененная 
орфография слова “месяц” אירח вместо ירח (с выделенной особо буквой י) для гар-
монизации с איתכנשו. 
Пропуск инфинитива обнаруживается и в строке из пиюта Ex 14f, ַגִּלי גֻבוְרֵּתיה :1-ג 

 Он явил им Свое могущество, [чтобы была] на них милость. В – ְלהֹון/ ֲעֵליהֹון ְלַרֳחָמא׃
этом случае не исключен также и мотив “подгонки” под ритмический размер стро-
ки и рифму מא-, встречающуюся в предыдущих двух и одной последующей строке.

Эллипсис обстоятельства• . Часто повторяемое в пиюте обстоятельство בי “во 
мне” (в данном случае – в месяце Мархешване) опускается в одной из строк:

עבדון קרב ואצלחון בנוי דחשמ?[ונאי]
Вели войну и победили сыны Хасмонеев [во мне] (Ex 12j, ע).

Повторяемая формула по отношению к каждому из двенадцати месяцев года лег-
ко восстанавливается по смыслу.
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Эллипсис в словосочетаниях. •	 В тех случаях, когда словосочетание представ-
ляет собой хорошо известное клише (например, יצחק  отец наш Исаак” или“ אבונן 
.царство века сего”), один из его компонентов может опускаться“ אמרא

ִכין ]דג[דיִין ְּדָבַרך ַאבּונַן/ ְּבַמְשׁ
…которого благословил отец наш [Исаак],

когда носил козью кожу (Ex 12h, 2-ק). 
Выражение “отец наш” вместо “отец наш Исаак” употреблено в виду того, что 

отождествление “отца” имплицировано в фразе “когда носил козью кожу” (речь, 
несомненно, идет об Исааке, Быт. 27:16, 22). Эмфатический смысл такого сокраще-
ния не очевиден, как и причины, касающиеся поэтической формы, – наиболее ве-
роятная его интерпретация – синтаксический эллипсис: 

ֵתֶהוֵי ְפַלּגּו ֻרָּבה ְבָעְלָמה
ָרֵאל/ וֵַבן מלכּוָתה ְֹ ֵבן יש

Будет великая борьба в мире
Между Израилем и между [правящим] царством (Ex 12f, 1-2-ת).

Существительное с артиклем “царство” (מלכּוָתה) не определено ни прилагатель-
ным, ни другим существительным, однако то, о каком царстве идет речь, было хо-
рошо известно автору и слушателям: правление, противостоящее Израилю, или же 
в общем “царство века сего” (מלכותה דעלמא הדין).

Подобные сокращения обнаруживаются и в рассмотренном выше отрывке из 
Ex 12g, 1-2-ע (см. 4.1.3.), где эллиптические выражения “для твоих козлов” (ִלְגַדיך) и 
“для моих агнцев” (ְלִאַּמַריְי) употребляются вместо “твоих жертвенных козлов” и 
“моих жертвенных агнцев”. А также в Ex 12i, חולף דשעבידו ית עמא :2-ג “за то, что они 
поработили народ ]Израиля[”, где слово עמא “народ” с определенным артиклем ис-
пользовано вместо словосочетания “народ Израиля”.

Подводя итог анализу употребления эллиптических форм предложения и слово-
сочетания в поэтическом дискурсе, мы можем выделить следующие особенности:

Использование эллиптических конструкций здесь может быть обусловлено •	
особенностями поэтической формы – ритмическим строем или приспособлением 
под фонетические стандарты стихосложения.

В случаях, когда эмфатический характер эллипсиса не вызывает сомнения, его •	
сочетание с ритмико-фонетическими средствами стихосложения усиливает эффект 
эстетического воздействия.

Грамматический и синтаксический эллипсисы также могут употребляться в •	
эмфатическом значении, однако их эмфатический характер при этом становится 
очевидным только в контексте.

В целом же функцию эллипсиса в поэтическом тексте можно охарактеризовать 
как сложный лингвопоэтический прием, в котором эмоционально-эстетическое воз-
действие достигается путем сочетания особого ритма, интонации и фонетических 
средств стихосложения с психологическим эффектом умолчания, стимулирующим 
ассоциативное мышление читателя/слушателя. В поэтическом дискурсе эллипсис, 
таким образом, функционирует несколько иначе, чем в прозе или разговорной речи, 
в которых отсутствует размеренный ритм и последовательное использование звуко-
вых средств эстетического воздействия.

1 Структура древнееврейской поэзии достаточно хорошо исследована, и мы отметим 
лишь наиболее выдающиеся работы, посвященные синтаксическим основам ее стихосложе-
ния, – книги М. О’Коннора ]O’Connor 1980[, А. Берлин ]Berlin 1985[ и Т. Коллинза ]Collins 
1978[. Техника перевода библейской поэзии в таргумах рассмотрена в работах Й.-В. Вессе-
лиуса ]Wesselius 1996, 131–145; 2001, 237–247[, Э. ван Стаалдуин-Сулман ]Van Staalduine-
Sulman 2001, 225–235[, а также в нашей статье ]Tsolin 2014, 53–88[.
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2 Исследованию литургической поэзии посвящены работы Л. Цунца [Zunz 1865], И. Эль-
богена [Elbogen 1993], Й. Ягалома [1994 ,1985 יהלום], Э. Фляйшера [1985 פליישר], Й. Кирнера 
[Kirner 1991], Л. Вайнбергера [Weinberger 1998], М. Валленштайна [Wallenstein 1956]. Осо-
бо следует отметить исследование Й. Ягалома, посвященное синтаксису литургической 
поэзии [1974 יהלום]. Исследованию арамеоязычной иудейской поэзии посвящена книга 
А. Розенталя [1966 רוזנטל], в которой он анализирует поэмы к празднику Шавуот, написан-
ные на арамейском языке, лишь частично затрагивая синтаксический аспект. Автору дан-
ной статьи также принадлежит ряд исследований в области синтаксиса таргумических 
переводов древнееврейской поэзии [Tsolin 2014, 53–88], синтаксических основ стихосложе-
ния в литургических пиютах [Цолин 2014, 91–111], а также публикации аннотированных 
переводов некоторых поэм с арамейского языка [Цолін 2014, 110–130].

3 Если для доклассической поэзии характерно использование примитивной рифмы из 
повтора одних и тех же слов, местоименных суффиксов (например, ך-, ,-כון  -опреде ,(-ה 
ленного артикля א- или же просто ассонансов, то для классической поэзии характерна 
рифма из двух или даже трех одинаково звучащих слогов в конце строки, например: טלת- ||
.אסתכל || איתכל,מציידא || מרצדא ,ציידא || רצדא :рифмы из слов-омофонов ;||-ברין ,-טלא || -טלא -ברין ,-טלת

4 Ex 12a Exodus 12:1, Oxford Bodleian Ms. Heb. e73, folio 29v; MS KK, Plate 174; Ex 12b 
Exod. 12:1 Cambridge University Library MS T-S NS 186, folio 21v; MS GG, Plate 164; Ex 12c 
Exod. 12:1 Cambridge University Library MS T-S NS 186, folio 21v; MS GG, Plate 164 (upside 
down); Ex 12d Exod. 12:2 Cambridge University Library MS T-S NS 186, folio 21r; MS GG, 
Plate 163; Ex 12e Exodus 12:2 Oxford Bodleian Ms. Heb. e73, folio 29v; MS KK, Plate 174 
(down); Ex 12f Exod. 12:2 Cambridge University Library MS T-S H11.51; MS HH, Plates 166, 
167; Ex 12g Cambridge University Library MS T-S H11.51; MS HH, Plates 169, folio 4r – 169 
5v; Ex 12h Exod. 12:2 Cambridge University Library MS T-S H11.51; MS HH, Plates 169 folio 
5v – 171 folio 6v; Ex 12j Exod. 12:2 Cambridge University Library MS T-S H; MS MM, Plate 
176; folio 1; Ex 12i Exod. 12:2 Cambridge University Library MS T-S H 12.11; MS JJ, Plate 172, 
folio 6v; Ex 12k Exod. 12:2 Oxford Bodleian Ms. Heb. e73; MS KK, Plate 173, folio 29r; Ex 14a 
Exodus 14:29 Jerusalem Jewish National & University Library MS 40 577.49; MS PP, Plate 178, 
folio 3 (2r); Ex 14b Exod. 14:29-31 Jerusalem Jewish National & University Library MS 40 577.49; 
MS PP, Plate 180-181, folio 5 (3r); Ex 14c Exod. 14:30 Oxford Bodleian Ms. Heb. e25; MS T 
Plates 113, 114, folio 64v; Ex 14d Exod. 14:30 Oxford Bodleian MS Heb. folio c74v, c75r, MS 
X, Plates 119, 120; Ex 14e Exod. 14:29 Fragmentary Targum, Paris – Bibliotheque national Hébr. 
110, folios 1-16; Ex 14f Exod. 14 Cambridge University Library MS T-S H 10.78; MS MM Plate 
176, folio 2v; Ex 15a Exod. 15:6 Oxford Bodleian Ms Heb. f33; MS G Plate 96, folio 25; Ex 20a 
Exod. 20:2 Leningrad, Saltykov-Schedrin MS Antonin Ebr. III B 67; MS G, Plate 98, folio 2 – 
Oxford Bodleian Ms Heb. f33; MS G, Plate 99, folio 26; Ex 20b Exodus 20:1 Leningrad, Saltyk-
ov-Schedrin MS Antonin Ebr. III B 67; MS G, Plate 98, folio 2. Рукопись Ex 20c Fragmentary 
Targum, Paris Hébr. 110 folio 13a (ошибочно размещена после Втор. 7:10) содержит десять 
поэм, посвященных семи из Десяти Заповедей Декалога, для обозначения которых к Ex 20c 
добавлена еще буква еврейского алфавита, например: Ex 20c א и т. д. Вот список поэм: 
Ex 20c א רשות לעשר הדברות; Ex 20cב רשות אחר; Ex 20c ג רשות אחר; Ex 20c ד לא יהיה לך; Ex 20c 
.אחר י Ex 20c ;לא תנאף ט Ex 20c ;לא תרצח ח Ex 20c ;כבר ז Ex 20c ;זכור ו Ex 20c ;לא תשא ה

5 В стихах из трех-четырех параллельных строк строка-эллипсис может быть второй, 
третьей или четвертой.

6 Это правило работает во всех случаях в древнееврейской поэзии, однако в таргумах на-
рушается в тех случаях, когда в строку вводятся дополнительные элементы с экзегетиче-
ской целью. Например, в Быт. 49:15 в оригинале во второй строке пропущен предикат: וַּיְַרא 
ִּכי נֵָעָמה  / וְֶאת-ָהָאֶרץ   || טֹוב  ִּכי   /  И увидел покой, что он благ, || и [увидел] землю, что она“) ְמנָֻחה 
приятна”); ритмическая структура – 4 || 3 (маккеф указывает на проклитический характер 
частицы ֶאת). В таргуме эллипсис сказуемого во второй строке сохраняется, но расширяется 
подчиненное предложение 2-й строки: ַוחָזא ֻחוָלָקא ְאֵרי ָטב || ְוָית ַארָעא ְאֵרי ַמעְבָדא ֵפיִרין (“И уви-
дел удел, что он хорош, || и [увидел] землю, что она приносит плоды”), благодаря чему ко-
личество ударных слогов во второй строке уравнивается с первой – 4 || 4 (если считать 
частицу ָית проклитикой). 

7 Знак Pn в схеме предложений обозначает именной предикат, S – субъект, O – объект, 
V – глагольный предикат, А – наречие или адвербиальный оборот.

8 В данном случае эти две строки появляются в таргуме вместо одной в древнееврейском 
оригинале (ַהּנֵֹׁש` ִעְּקֵבי-סּוס), вторая строка – эллипсис.
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9 Строка дополнена в переводе: ּוֵמֲחָדִרים ֵאיָמה (“…а изнутри – ужас”) передано как ֻוִמְתָוְנָיא 
 стоит словосочетание ֵאיָמה то есть вместо слова ,(”а изнутри – ужас смерти…“) ַחרַגת ֱמוָתא
.ַחרַגת ֱמוָתא

10 В арамейском тексте поэзии мы используем знак / для обозначения цезуры, а || – для 
параллельных строк или выражений в текстах комментариев. Эти знаки отличаются от тех, 
которые употребляет М. Кляйн в арамейском тексте своего издания таргумов Каирской ге-
низы и Фрагментарного таргума: // для обозначения утраченного слова или его части; <…> 
для указания на утерянную строку или фрагмент; знаки вопроса над сомнительными буква-
ми ח?ו?ת?; реконструированные буквы в квадратных скобках [לגאולָת]א, поврежденный или 
неясный текст […[. Слова, зачеркнутые в древней рукописи (не издателем), при переводе 
на русский язык берутся в круглые скобки: ֹמן בגין נִיָסן “(из-за) Нисана”; а размещенные древ-
ним редактором в верхней части строки דזהרה ְרכיל לָדרֹוָמה даются в переводе без специальных 
знаков: “…когда увидишь его склоненным к югу”. Те же слова или выражения, которые 
были взяты Кляйном в фигурные скобки, не переводятся вовсе, поскольку они были оши-
бочно помещены переписчиком в том или ином месте: חימא }}ורוזג{{ ורוג֗זא – “гнев и ярость” 
(слово “ярость” ошибочно написано дважды).

11 Имеются в виду заостренные камышовые палочки для письма; арам. קולמוס от греч. 
κάλαμος – тростник, камыш, писчий инструмент.

12 В выражении מבדריתו, очевидно, допущена орфографическая ошибка, нужно читать: 
 руководство; см.: Мидраш Техиллим Рабба – דברית/דבריתא :.от руководства его (см – מדבריתו
к Пс. 22:6; Ялкут к Книге Судей 42).

13 То есть интерес зимнего месяца Швата, когда идут дожди.
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ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ

Після приходу до влади комуністів на материковому Китаї в 1949 році традиційне 
конфуціанство опинилося під загрозою повного знищення. Багато китайських 

інтелектуалів виїхали за кордон через неможливість ухвалення радикальних змін і 
тотальне нав’язування марксистсько-ленінської ідеології, що ними розумілося як 
загроза розпаду та дезінтеграції китайської культури. У 1958 році в Гонконзі і Тай-
беї чотири видатних вчених, Чжан Цзюньмай (张君劢), Тан Цзюнь (唐君毅), Моу 
Цзунсань (牟宗三) і Сюй Фугуань (徐復觀), опублікували конфуціанський “Мані-
фест китайської культури людям світу” (“為中國文化敬告世界人士宣言”) (далі – 
“Маніфест”). Цей твір багато в чому вплинув на формування “нового конфуціанства” 
(неоконфуціанська політична філософія) та став одним з найяскравіших прикладів 
глобального філософського підходу, бо його автори одночасно спираються на таких 
західних філософів, як Кант або Гегель, і на деякі буддійські концепції для розроб-
ки такої конфуціанської філософії, яка повинна, за їхнім задумом, протистояти 
викликам нової епохи. “Нове конфуціанство” відрізняється від більш раннього 
конфуціанства тим, що воно є реакцією на сучасність, сформовану Заходом, і само-
свідомістю культурної прихильності. Це стало виступом за постколоніальний куль-
турний, націоналістичний дискурс культурного паритету між Китаєм і Заходом у 
розпал євро-американського культурного панування, що до того ж – важливою скла-
довою ідеологічної боротьби між китайською і західною культурами [Chan 2011, 
278]. Як відзначає Фан Келі, “Маніфест” значно вплинув на розвиток китайської 
думки і вважався найважливішою подією в ході другого етапу розвитку сучасного 
неоконфуціанства [Fang 1995, 24]. 

“Нові конфуціанці” в “Маніфесті” стверджували, що західна історія та філосо-
фія неправильно представляють китайську культуру, а тому необхідно відновити 
належне місце китайських культурних цінностей у світі. Були відзначені недоліки 
розуміння китайської культури, що пов’язується з трьома основними підходами за-
хідної синології [Bresciani 2011]: 

1) Християнські місіонери і культурна дифузія. Першим за часом виникнення є 
релігійно-ідеалістичний і раціональний підхід християнських місіонерів у період 
династій Мін і Сун. Автори “Маніфесту” відзначають взаємозв’язок між “небес-
ним шляхом” (天道, tiāndào) і “шляхом людини” (人道, réndào) у відродженні кон-
фуціанства й тим самим вказують на суттєві відмінності в релігійній думці Китаю 
та християнства [Ruokanen 2010]: “Китайська культура виникла шляхом розвитку 
початкової релігійної пристрасті, етичних моральних принципів і повсякденного 
життя. З цієї причини... її релігійні аспекти не були розроблені...” [Liu 2003, 35]. Ці 
відмінності культурних і релігійних цінностей Західної Європи та Китаю стали 
причиною непорозумінь між цими двома цивілізаціями, що проявилося в роботах 
християнських місіонерів, які виробили перші системні і раціональні уявлення єв-
ропейців про Китай.
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2) Синологи і міф про китайську античність (архаїзація сучасності). Другий 
підхід, який заперечують “нові конфуціанці”, пов’язаний уже безпосередньо з нау-
кою Заходу про Китай – синологією. Політика “відкритих дверей” у Китаї, проголо-
шена в 1899 році державним секретарем США Геєм, і боксерське повстання (1899–
1901 років) вплинули на зростання інтересу західних науковців до китайської 
історії та культури: “Об’єктами цього інтересу незабаром стали предмети образо-
творчого мистецтва, археології, географії, історії розвитку кордону, історія різного 
роду комунікацій між Сходом і Заходом, і навіть характеристики письмової та усної 
мови (китайської мови. – В. К.)…” [Mou 1962, 258]. Інтерес до китайської давнини 
“став стандартом синологічної методології”, що призвело до однобокого вивчення і 
відповідно неправильного розуміння сучасного розвитку китайської цивілізації че-
рез стародавність, із чим автори маніфесту рішуче не згодні.

3) Політична вмотивованість. “Нові конфуціанці” виступили з критикою про-
відних західних істориків сучасного Китаю з метою розкриття різних підходів і 
упереджень щодо тодішньої політичної ситуації в Китаї. Вони стверджують, що 
аналіз західних вчених старого Китаю формують такі почуття і в цілому суб’єктивне 
ставлення, які не можуть бути основою для реалістичного зображення китайської 
культури. А дослідження сучасного Китаю є занадто упередженими, оскільки мо-
тивуються поточними політичними інтересами західних країн [Mou 1962]. Необхід-
ність “китайського” підходу до китайської ж цивілізації стала прямим виступом 
проти вестернізації [New Confucianism... 2003].

“Маніфест” протестує проти неправомірного порівняння філософії неоконфу-
ціанства періоду Сун-Мін із західним раціоналізмом, натуралізмом чи матеріаліз-
мом, що призводить до неправильного розуміння китайської культури як такої, що 
обмежена тільки питаннями зовнішнього соціального контролю і позбавлена ду-
ховних і метафізичних інтересів. Хоча при цьому автори визнають наявність недо-
ліків китайської думки і говорять про необхідність її розширення шляхом прийняття 
з інших культур таких ідей, як демократія і наука. Але це має відбуватися не шля-
хом простого формального перенесення, а сутнісних внутрішніх змін у самій ки-
тайській культурі. Звідси випливає висновок про необхідність вироблення нової, 
правильної методології синології та вивчення китайської культури на основі влас-
ної традиції, а не західного академічного підходу [Mou 1962, 456].

“Новий підхід”. “Маніфест” виступає за те, щоб дослідження китайської культу-
ри ґрунтувалися на симпатії і повазі до неї. Культура визначається як “об’єктивне 
вираження духовного життя людства”, і це духовне життя повинне переживатися, 
щоб його повністю й адекватно зрозуміти. Стверджується, що китайська культура 
має свій власний характер, власну політичну систему і філософію, засновану на ор-
тодоксальній передачі дао (道, dào). Помилка попередніх трьох підходів синології 
полягала у відмові прийняти або розуміння життя об’єкта дослідження. “Маніфест” 
стверджує, що “без симпатії і поваги не може бути ніякого реального розуміння. Те, 
що дає первинний досвід, є лише видимістю; треба йти вглиб цього зовнішнього, 
для того щоб спілкуватися з душею і серцем того, що ховається в ньому” [Mou 
1962, 460].
У “Маніфесті” стверджується, що теорія розуму і природи є основою китайської 

думки, а також ідеї про єдність неба і людини в доброчесності – 天人合德 (tiān rén 
hé dé), яка вперше була сформульована в главі “Вчення про серединність” (“Чжун 
юн”) “Канону ритуалів” (“Лі цзи”). Доктрина, яку найбільш ігнорують західні ки-
таєзнавці, – це “концентрація розуму на вичерпному дослідженні природи Всесві-
ту” [牟宗三1989, 76]. А концепція “розум-природа” (心性, xīnxìng) – це основа всіх 
теорій китайської культури, яка не обмежується зовнішніми відносинами між людь-
ми і не містить у собі уявлення про внутрішній духовний світ людини, а становить 
особливий вид конфуціанської трансцендентності – “іманентну трансцендентність”. 
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Притаманне доктрині xīnxìng почуття релігійності також закріплено в моральному 
і духовному ідеалі rén (仁, людинолюбство), який первісно належить до поняття 
доброзичливості та людської сердечності. У фундаментальній концепції неокон-
фуціанської метафізики rén використовується для позначення етичного та духовно-
го аспекту людини в результаті інтеграції внутрішньої моральної особистості xīn 
(心, серце, дух) і метафізичної основи буття tiāndào (天道, “небесний шлях”). Внут-
рішня функція rén полягає в досягненні святості, в той час як його зовнішня функ-
ція співвідноситься з трансцендентним xīn і метафізичним tiāndào. Іншими словами, 
актуалізація “небесного шляху” людини перевіряється і розглядається в етичних і 
духовних принципах rén. Але найбільш глибокий підтекст rén вбудовується в онто-
логічний сенс “творчості”, яка генерує можливість розвитку життя людини в кос-
мосі. Rén у цьому сенсі вказує на кінцеву реальність, де все єдине з усім і з усім 
Всесвітом у цілому. Таким чином, “нові конфуціанці” надали традиційному конфу-
ціанському ідеалу rén онтологічну значимість, що можна порівняти за своєю при-
родою і функцією з християнським богом [Hao 1976, 8]. 
Розуміння xīnxìng дає можливість побачити потужний розвиток морального 

суб’єкта в гармонії із Всесвітом і при цьому демонструє повну відсутність розвитку 
“політичного суб’єкта, суб’єкта, що пізнає, і технологічного суб’єкта” в порівнянні 
із західною культурою. У цьому – головна відмінність в історико-культурному роз-
витку Європи та Китаю. Грецький розум, іудейська віра і римське право – це вито-
ки плюралізму західного суспільства, в той час як культура Китаю покоїться на 
“одній основі” (一本, yī běn). Звідси випливає те, що в китайській культурі більше 
уваги приділено розвитку моральних якостей індивідуума, а не конкуренції і тех-
нічному прогресу в порівнянні із Заходом. Тому “нові конфуціанці” стверджують, 
що для справжнього вивчення китайської культури як живого, об’єктивного буття 
обов’язково необхідне вивчення доктрини xīnxìng [Liu 2003].

“Новий підхід” не засуджує західну культуру, а навпаки, настійно закликає ки-
тайців вивчати західні системи логіки, природничі науки, технологічні досягнення 
і демократичні інститути, бо в самій китайській культурі в минулому була переоці-
нена роль морального розвитку (正德, zhèngdé) і були нерозвиненими дослідження 
корисності речей (利用厚生, lìyòng hòushēng). Але при в цьому в “Маніфесті” ствер-
джується, що китайська культура ніколи не виступала проти науки, тому що ідея 
lìyòng hòushēng робила акцент на технології і містила в собі зерна демократії, бо 
існувало вчення про рівність людей як моральних суб’єктів, що обов’язково при-
зводить до демократії. Автори стверджували, що не тільки зерна демократії в кон-
фуціанській традиції, а й конституційна демократія вимагає внутрішнього розвитку 
морального духу в китайській культурі [唐君毅 1974, 166]. Вони повністю взяли лі-
беральну конституційну демократію в тому вигляді, як вона була розроблена на За-
ході, але з однією умовою. Сюй Фугуань так пише про це: “Я часто кажу, що той, 
хто насправді розуміє і поважає китайську культуру, повинен повірити, що побудо-
ва демократії сьогодні... повинна бути доручена самій китайській культурі” [徐復觀
1980, 126]. Звідси робиться висновок, що наука і демократія є внутрішніми вимога-
ми морального духу саморозвитку китайської культури, а також відповідають су-
часним потребам.
У “Маніфесті” через поняття dàotǒng (道統, спадкоємність вчення, ортодоксаль-

ність) підкреслюється “своєрідність” (一本性, yī běnxìng) китайської культури і від-
повідно її відмінність від західної культури, якій властиве різноманіття: «Ця 
“особливість” є тим, що й називають китайською культурою. У своєму походженні 
це єдина система: єдиний стовбур (一本, yī běn), який не заперечує безліч своїх ко-
ренів. Так, у стародавньому Китаї існували різні культурні області, але це не пере-
шкоджало основному потоку однієї лінії передачі (一脈相承之統緒, yīmàixiāngchéng 
zhī tǒng xù). Інь скинули мандат Ся, але продовжили культуру Ся, Чжоу скинули 
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мандат Інь, але продовжили культуру Інь, складаючи тим самим єдину послідов-
ність і спадкоємність культур трьох династій. Після цього Цинь скинули Чжоу, Хань 
скинули Цинь, і так аж до Тан, Сун, Юань, Мін, Цин, і хоча політично були періоди 
роздрібненості і єдності, але завжди був “шлях сталості”, він же “вічне дао” (常道, 
chángdào), що походить з великої єдності. Крім того, періоди політичного роздробле-
ності і єдності ніколи не мали негативного впливу на загальну тенденцію конвер-
гентного розвитку культури і думки Китаю. Це те, що називається послідовною 
передачею ортодоксальної традиції шляху (道統, dàotǒng)» [New Confucianism... 2003, 
62]. Якщо історичний і культурний зміст dàotǒng фокусується на передачі і безпе-
рервності китайської культури, то його філософський зміст пов’язаний з досліджен-
ням сутності та онтології конфуціанського вчення, представленого в доктрині 
xīnxìng (метафізичне і релігійно-етичне значення цього шляху) [Chang 1962, 461].

Глобальний підхід, уроки для Заходу. Хоча згідно з “Маніфестом” західна культу-
ра в своїй основі має багато джерел, все ж “західна культура” розглядається як єди-
ний об’єкт інтерпретації та орієнтується на її загальні характеристики. Зазвичай в 
роботах китайських дослідників, які критикують західну культуру, присутній один 
список небезпечних проблем західного суспільства (расова дискримінація, релігій-
ні конфлікти, трудові конфлікти, можливі загрози наукових розробок, небезпека за-
стосування ядерної зброї, забруднення навколишнього середовища, зловживання 
наркотиками, неповні сім’ї та деякі інші). Однак автори “Маніфесту” набагато глиб-
ше розглядають це питання, бо, з одного боку, визнають, що “більшість проблем, 
що викликані прогресом сучасної західної культури, поступово вирішуються самим 
Заходом”, а з другого боку, вони стверджують, що “хоча багато проблем були вирі-
шені, корінь цих проблем знаходиться у хибності самої західної культури, що існує 
ще й сьогодні” [Mou 1986, 661].
Сьогодні головним недоліком західного духу визначається те, що в ході його роз-

ширення в усьому світі відбувається нав’язування раціональності та уніфікації, що 
не враховує і прагне придушити культурне різноманіття людства. Виділяються і не-
доліки, на думку авторів, притаманні західній культурі від початку її існування: 
1) акцент на зовнішньому не в змозі розвивати внутрішні якості, тому дух у реаль-
ному житті порожній; 2) абстрактні причини і поняття знецінюють емоційну сферу 
і саме життя людини, нехтують “інтуїтивним досвідом” людських комунікацій; 
3) універсальні принципи ігнорують унікальність і специфічність речей; 4) зосеред-
ження уваги на моральних правилах поведінки, але при цьому зневага до сили 
впливу. Таким чином, центральна проблема західної культури та етики полягає 
в тому, що людське суспільство й історія є тільки предметами раціональних і 
об’єктивних досліджень і при цьому не приділяється увага вдосконаленню людської 
суб’єктивності: “Під час обговорення моралі західна етика завжди посилається на 
моральні правила, етичне поводження, соціальні та релігійні цінності моралі, але 
дуже небагато людей можуть підкреслити ту цінність моралі, що може повністю 
змінити характер живої істоти, що, у свою чергу, має вплинути на фізичне тіло й, 
природно, проявити нашу доброчесність і в той же самий час зробити доброчесним 
виховання цього тіла” [Mou 1986, 644]. “Нові конфуціанці” на противагу акценту 
західної філософії на абстракції та універсальності пропонують враховувати уні-
кальність і індивідуальність, намагаючись таким чином охопити всю конкретну 
природу речей [Mou 1986, 666].
Критика спрямована не тільки на Захід загалом, а й на західну “культуру”. Але, 

по-перше, “культура” – це дуже широке поняття, і тому немає чітких результатів 
роздумів, а по-друге, обговорення в принципі йде на найзагальнішому рівні, бо рід-
ко згадуються конкретні західні мислителі, їхні твори і теорії. Авторам бракує аналі-
зу ключових понять, суджень та їхнього розвитку в сучасних західних концепціях. У 
цьому зіткненні західної і китайської філософії очевидно виявляються два способи 
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філософствування, тому що перша ґрунтується на строгих визначеннях, доказах і 
складному аналізі, а друга – на короткій і лаконічній єдиній теорії, що лежить в 
основі філософії, науки, політики, права, релігії та етики. Відродження традиційної 
конфуціанської філософії, вважають “нові конфуціанці”, повинне йти шляхом інте-
грації способів аргументації сучасної західної філософії з метою створення власної 
сучасної теоретичної бази, долаючи таким чином відмінності цих двох філософ-
ських традицій.

“Маніфест” не тільки вказує на відмінності китайської і західної культури, а й 
стверджує, що Захід повинен винести уроки з китайської культури: “Якщо західний 
світ хоче виправити свій дух необмеженої погоні за зовнішнім світом, то йому не-
обхідно навчитися життєвої мудрості китайської культури” [Mou 1986, 664]. І хоча 
пропонується включити в китайську культуру наукові та технологічні досягнення 
Заходу, але при цьому більш чітко формулюється те, чого повинен навчиться Захід 
як світовий лідер: 1) сприяння розвитку світової культури; 2) всеохоплююче розу-
міння або мудрість; 3) почуття м’якості і співчуття; 4) увічнити свою культуру; 
5) весь світ як одна сім’я [Mou 1986, 665–669; Chan 2011]. Автори “Маніфесту” 
стверджували, що поєднання положень “нового конфуціанства” і досягнень захід-
ної цивілізації приведе людство до формування відкритої, всеосяжної і творчої 
культурі [Tu 1996].
У цьому підході проявляється явне нехтування західної етики, насамперед 

вченням Аристотеля, що, як слушно помітив Юй Цзіюань, пов’язано з двома по-
ложеннями. По-перше, “Маніфест” розглядає китайську і західну культуру як дві 
співвідносні частини. Зроблено занадто великий акцент на західній культурі в ціло-
му, і повністю ігноруються відмінності між давньою і сучасною західною етикою, 
що призводить до хибної критики деяких її аспектів, тому що сприймається як ціле. 
По-друге, “Маніфест” ґрунтується на сильному націоналістичному почутті при 
формуванні свого стилю академічного мислення, бо його автори були стурбовані 
виживанням китайської культури в умовах потужних викликів з боку західної демо-
кратії і технологій, а тому прагнули підкреслити особливу важливість традиційної 
китайської думки. Фактично їхньою метою було довести, що китайська моральна 
культура значно перевершує Захід, який обійшов Китай у науково-технічному роз-
витку [Yu 2008, 329]. Тому упередженість висновків авторів багато в чому пов’язана 
з проявом націоналістичних настроїв в академічних колах Китаю того часу, що, 
безумовно, завжди негативно впливає на ведення наукових досліджень. По суті ж, 
відродження конфуціанської етики доброчесності як виховання розуму й характе-
ру цілком узгоджується із західної етикою в цілому. Конфуціанська етика добро-
чесності була спрямована на подолання теоретичних вад Кантової деонтології й 
утилітаризму, що могло привести до виникнення інтенсивної дискусії між пред-
ставниками двох філософських традицій і навіть до змін у самій західній етиці. 
Однак “нові конфуціанці” після виходу “Маніфесту” не розвинули цей напрямок. 
Тан Цзюнь, Сюй Фугуань і Моу Цзунсань у своїх наступних численних роботах 
роз’яснювали свої основні погляди, але так і не змогли провести діалог із західною 
етикою доброчесності. У 1960-х і 1970-х роках Кант був головною мішенню крити-
ків західної етики доброчесності, але Моу Цзунсань знову спробував реконструю-
вати неоконфуціанство періоду Сун-Мін на основі філософії Канта. Починаючи з 
1990-х років, цей недолік було певним чином подолано в роботах конфуціанських 
учених, які працювали на Заході і почали застосовувати етику доброчесності як 
основну модель, намагаючись довести, що конфуціанство може бути в цьому дже-
релом нових ідей і підходів. У результаті інтенсивного і продуктивного діалогу між 
сучасними представниками двох філософських традицій вдалося показати подібнос-
ті та відмінності між етичними системами Конфуція та Аристотеля і, крім того, в 
цілому привернути увагу філософів до цієї проблематики.
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Таким чином, перегляд синології та реконструкції китайської культури в погля-
дах “нових конфуціанців” можна виразити в декількох положеннях: конфуціанська 
теорія розуму і природи (xīnxìng) – це серцевина думки й основа моралі традицій-
ного Китаю; в китайській культурі не розвивалися демократія і наука через надмір-
ний акцент конфуціанства на питаннях моралі, й тому в Китаї не виник правовий 
організаційний механізм для трансформації політичної влади і реалізації волі наро-
ду, а також наука сучасного типу; хибне твердження, що конфуціанство не містить 
у собі зерно демократії і вороже науці та техніці, бо це вчення сповідує мир і рів-
ність для всіх людей, а також примат потреб та інтересів кожної людини. Такі важ-
ливі питання, як людська природа та її реалізація, роль традиційної освіти, 
самовдосконалення, міжособистісні відносини, сімейні та державні цінності, мо-
ральні почуття, моральні міркування є головними темами і західної, і китайської 
філософії. Протистояння між конфуціанством і сучасною західною етикою – це не 
опозиція між Сходом і Заходом, а опозиція між етикою центрування на агенті та 
етикою центрування на акті. Починаючи з “Маніфесту”, всі “нові конфуціанці” 
стверджують, що ключ до успіху третьої епохи конфуціанського гуманізму полягає 
в тому, щоб вийти за рамки цивілізаційного простору Східної Азії і стати спільною 
доктриною людства шляхом універсалізації та інтеграції – поєднати Конфуція й 
Аристотеля. У цілому “Маніфест” висловив історичне переосмислення китайської 
філософії та культури, сформулював високі устремління й ідеали 返本开新 (fǎnběn 
kāi xīn) – повернення до суті конфуціанської традиції та відкритості новому шляху 
науки і демократії з метою перетворення конфуціанства в сучасний напрям світової 
філософії. А синтез культур вимагає шанобливого вивчення та оцінки тих елемен-
тів, які можуть поліпшити світ у цілому.
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The problem of the internal variety of Islam has been at the center of scholarly analy-
sis for the past two centuries. In the absence of a single institution, which would regu-

late the regime of truth for all Muslims, the possibility of an Islamic orthodoxy appears to 
be rather vague and, as it was noted by A. Knysh [Knysh 1993], mostly depends on the 
political forces that support a particular trend of Islamic thought. In this context, the situa-
tion of institutional pluralism in Ukrainian Muslim communities comes as a logical con-
tinuation of the general historical tendencies in various parts of the world with a substantial 
Muslim population. 

It must be noted however that Islamic institutions do not often readily reveal their spe-
cific religious views. Instead, they strive to represent themselves as part of “mainstream 
Islam” focusing on a few ideas that are shared by the vast majority. One reason for this 
has to do with the fact that revealing a specific theological agenda and putting it into the 
forefront can make an institution more vulnerable to the criticism from other similar in-
stitutions that are engaged in the competition for religious authority. On the other hand, 
the preaching of Islam in the Ukrainian situation requires relying on the most basic ideas 
which do not presuppose a deep knowledge or preliminary training in religious subjects.

However, a careful analysis of the literature and media resources published by various 
Islamic institutions can give a broader perspective on their theological standing and thus 
allows shedding more light on those differences and internal conflicts that regularly ap-
pear between them. In its turn, this study aims to trace the most significant aspects of the 
representation of Islam in the discourse of the All-Ukrainian Association of Social Orga-
nizations “Alraid” in comparative perspective to the Spiritual Administration of Muslims 
of Ukraine (in Ukrainian transliteration “DUMU”) led by Shaikh Ahmad Tamim. 

The argument between these institutions stems from the fact that they represent two 
different structural types: while DUMU was created as a center of religious authority per 
se (so called muftiyyat), “Alraid” has been formed as a social organization for supporting 
Arab students. Yet, at the current stage this difference appears to be rather superficial and 
reflecting different strategies of Islamic da‘wa in Ukraine. Moreover, to legitimize itself 
as a center of religious authority “Alraid” has created its own spiritual administration 
“Umma”. Even though it is not formally associated with “Alraid”, there are good reasons 
to assume a very close relationship between the two.

The major media source of “Alraid” is the paper “Arraid” (“Арраид”) which is pub-
lished since 1997 and includes a wide range of materials on the life of Muslims in Ukraine 
and abroad (a significant place is devoted to the Palestine problem). For this study, I will 
use a group of articles published between 2005 and 2014 which touch upon the most im-
portant questions of Islamic religious teaching and the situation in Islamic umma. 

Among such questions most widely circulated are:
1) moderation of Islam, its adherence to the “middle path”;
2) the necessity to maintain the unity of Muslims;
3) the understanding of tolerance;
4) Islam as a universal and comprehensive religious teaching.

D. Shestopalets

MODERATION, UNITY, AND TOLERANCE: 
THE REPRESENTATION OF ISLAM
IN THE DISCOURSE OF “ALRAID”
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Moderation of Islam. Even though “Alraid” as a social organization does not pretend 
to have the status of a religious authority center (as muftiyyat or spiritual administration), 
it nonetheless somehow localizes itself in the spectrum of institutionalized and uninstitu-
tionalized Islamic movements. In this respect, the most recurrent ideological message of 
“Alraid” can be reduced to postulation of moderation of Islam as its defining paradigmatic 
feature and the most adequate way of its representation:

“Our Association follows the course of moderation, representing moderate Islam. This was 
built in into it (Alraid. – D. Sh.) from the beginnings as a principle of work. We stick to the 
moderate approach in everything: in planning, in work, in attitudes to people” [Mareyei 
2012, 6].

It must be noted, however, that a special topicality in the publications of “Arraid” this 
issue received only from 2011. Since that time it became an inseparable part of the dis-
course of the representatives of this institution and was continuously raised in the articles 
as well as in the interviews of different religious leaders. In the publications of 2012 
(№ 151 (March 2012) and further) there was a shift to the term “(al-)wasatiyya” which is 
used as an Arabic equivalent for moderation. 

In the texts of Seyran Arifov, who has acted as the major “voice” of “Alraid”, wa-
satiyya is viewed as an ideological platform for the overall development of Islam in 
Ukraine which can help in “incorporating both modernity and the principle of a constant 
renewal without breaking up with the roots and preserving the light of our spiritual world 
and values” [Arifov 2012, 1]. He also writes:

“[Wasatiyya] offers a balance which would allow Muslims of Ukraine finding their place in 
the multiethnic Ukrainian society. What is even more important, it also could provide the 
perspective and direction of further development” [Arifov 2012, 1].

In other words, Arifov considers wasatiyya as the only way to integrate Muslims in 
the Ukrainian society without relinquishing their religious identity:

“Wasatiyya should be declared as a priority for Muslims’ development. This must be done 
by both common Muslims and their political and spiritual leaders” [Arifov 2012, 1]. 

Yet, it must be noted that wasatiyya designates not just an abstract principle or con-
cept, but also a contemporary school of Islamic thought, associated primarily with the ac-
tivity of the “global mufti” Yusuf al-Qradawi [Graf 2009]. Thus, the appearance of the 
term and the constant attention to it may be regarded a formal positioning of “Alraid” in 
the global network of Islamic movements. 

Concrete support for this idea can be found in the establishment of official relations 
between “Alraid” and the center “Wasatiyya” from Kuwait whose activities revolve 
around the global propaganda of “moderate Islam” on the international level [Seytametov 
2012, 6–7]. In the issues 151 and 152 of the paper “Arraid” there are two interviews with 
the director of this center which explore the basic principles of wasatiyya.

The unity of umma. One of the most persistent ideological messages which are con-
stantly transmitted in “Arraid” is the call for the unity of Islamic umma. In this respect, 
“Alraid” demonstrates an inclusive strategy for the development of Muslim community 
which constitutes an attempt to draw in the circle of “Islamic orthodoxy” as many orga-
nizations, groups and movements as possible. To put it differently, this strategy presup-
poses recognition of a great internal pluralism of Islamic community without violation of 
the unity of Islam and Islamic movement in general. This message without any doubt has 
a special significance in Ukraine where relatively small Muslim community is divided 
among several centers of religious authority which are constantly engaged in polemical 
confrontation with each other.

In the numerous articles of S. Arifov, who acts as the spokesman of “Alraid” in these 
questions, this task of the unity promotion is approached with certain discursive strate-
gies which aim to eliminate internal contradictions about as many dividing questions as 
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possible. These controversial questions concern the issues of beliefs, practices and other 
aspects of religious doctrine. 

The most common strategy employed by Arifov is constructing a certain hierarchy of 
religious knowledge which would allow Muslims to set priorities in the problems that 
they discuss [Arifov 2012a, 7]. This hierarchy is build by dividing the whole body of reli-
gious teaching into the issues of “primary significance” and the issues of “secondary sig-
nificance”. While the first category consists of the basic doctrines of Islam that provoke 
no contradictions among Muslims, the second category, according to Arifov’s view, in-
volves a body of questions that due to various reasons cannot be resolved in a final and 
unchallengeable way: 

“[Secondary questions] – are those in which a shared opinion is impossible to be achieved. 
This is determined by the very nature of proof in this area, as well as by the specifics of hu-
man thinking generally” [Arifov 2009, 5].

In other words, leaving a narrow circle of basic Islamic doctrines intact, this strategy 
of dealing with religious knowledge aims to legitimately marginalize the majority of con-
tradictions through designating them as the issues “of secondary importance”:

“Secondary questions are infinite and will never be resolved in a final way. The obsession 
with them at the expense of the key questions will inevitably lead to a deadlock. Those 
secondary questions are the most common reason for insoluble discussions and disagree-
ments. In the same way, details and additional issues connected to the main questions very 
often appear to be debatable issues which if taken too seriously lead to the discord. But the 
fact is that it is almost impossible to overcome those contradictions about the secondary 
questions” [Arifov 2007, 4]. 

As it follows from the excerpts above, S. Arifov considers “secondary questions” to 
be debatable by nature and thus having no unequivocal answer. He also points out that 
the differences about them are not just permissible, but inevitable and inescapable [Arifov 
2009b, 7]. Among other things, he argues, this is directly determined by polyvalence of 
Arabic words of which the Quran comprises [Arifov 2009b, 7].

Thus, Arifov comes to the conclusion that the very basic sources of Islam by their na-
ture contain vague and ambiguous places which legitimize differences:

“If Allah wanted Muslims to be totally united in their views, He would have sent the Quran 
with unequivocal and definite answers to absolutely every question of the lives of an indi-
vidual, family, society and state. However, this did not happen. The texts of the Quran and 
Sunna are not always clear and unambiguous” [Arifov 2009b, 7]. 

As a result, Arifov argues that in the case of secondary questions there can be innu-
merable points of view which may hold some degree of truth. Yet, it is up to every Mus-
lim to choose the view he or she considers to be best [Arifov 2009a, 4]. At the same time, 
such pluralism of views and ultimate undecidability of secondary questions render a too 
strict and categorical judgment of opponents absolutely inappropriate [Arifov 2009a, 4]. 
In this vein, Arifov calls to avoid indiscriminate application of takfir:

“It is absolutely unacceptable when Muslims who committed a small or relative shirk be-
come the object of unsubstantiated accusations in unbelief and even called unbelievers. At 
the same time, it is unacceptable to say that people who have some traits of hypocrites will 
stay in hell forever. This is a dangerous approach that ruins the unity of Islamic umma” 
[Arifov 2009c, 4–5]. 

Thus, in Arifov’s view, avoiding quarrels around secondary questions is what can 
bring the unity of Islamic umma, not total uniformity of opinions. Consequently, aban-
doning debates about “secondary questions” appears to be a necessary sacrifice on the 
way to the solidarity of Muslims around the world. It also might be noted that the obses-
sion with “secondary questions” is attributed by Arifov to such deviation as unjustified 
and unnecessary “complication of religion”. Such a complication, in his opinion, is used by 
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separate Islamic institutions and religious leaders as a means of realization of their power 
ambitions, struggle for spreading their influence among the believers [Arifov 2007, 4]. 

However, what needs to be mentioned is that Arifov usually avoids specifying which 
exactly issues he considers to be “secondary”. Some idea about that can be derived from 
his other statements:

“Differences in some issues of practice or doctrines linked to Allah’s attributes, disputes 
about the methods of the revival of Islam or creation of Islamic state often end with accusa-
tions about not following the Quran and Sunna. Needless to say, those accusations are 
groundless” [Arifov 2008b, 5].

Another example of “secondary issues” can be found in the same article:
“Scholars have debated about the attributes of Allah Almighty and his actions. They also ar-
gued with each other about whether or not Adam, Khidr and Lukman belonged to the prop-
hets. However, no one was accusing his opponent of unbelief or delusion as it is done today 
by those who declare their strictest following the Quran and Sunna” [Arifov 2008b, 5].

In addition to that, in the list of “natural and legitimate differences” Arifov includes 
the divergences which stem from the norms of various schools of Islamic law (mazhab) 
[Arifov 2007a, 6].

It is quite possible that this strategy of inclusivity has its basis in the ideas of the main 
wasatiyya ideologist Y. al-Qaradawi. For instance, in one of his pamphlets, he argues that 
wasatiyya among other things includes “belief in the eternal existence of the united Mus-
lim community (umma) and the belief about unity and brotherhood in faith among its 
members regardless of the variability of its schools and mazhabs” [Al-Qaradawi 2011, 
60]. Al-Qaradawi also argues that wasatiyya presupposes “recognition of all religious 
groups and movements as belonging to the same community of believers if they pray to 
the qibla and believe in the Holy Quran and Sunna” [Al-Qaradawi 2011, 60].

Elaborating on another principle of wasatiyya, al-Qaradawi also writes about the neces-
sity of the good attitude to everyone who “declared two shahadas, pray to the qibla and 
does not say anything that opposes this. The basic principle here is to be loyal to a Muslim 
as long as possible and avoid accusing him or her of hypocrisy (tafsiq) or unbelief (takfir), 
especially in what concerns metaphorical interpretations (ta’wil)” [Al-Qaradawi 2011, 60].

In addition, this strategy of inclusivity bears similarity to the principle, offered by an 
Egyptian theologian and jurist Rashid Rida (d. 1935) which renders as follows:

“We cooperate in what we agree on, and forgive each other for that in which we disagree” 
(nata‘awanu ma‘a ba‘dina fi ma-ttafaqna fihi wa yu‘ziru ba‘duna ba‘dan fima-htalafna 
alayhi) [Ridah n.d., XXXII, 284–293].

This principle was later picked up by the founder of the “Muslim Brothers” Hasan al-
Banna (d. 1949) and made one of the mottos of this movement in its struggle to organize the 
widest Islamic opposition to the secular political regimes and western ideological systems.

Despite the fierce criticism of this catchphrase from the side of conservative Muslim 
theologians, this idea was nonetheless adopted by al-Qaradawi and incorporated into his 
teaching about wasatiyya. He argues that a certain degree of cooperation for the realization 
of common goals is possible even with those Islamic movements and individuals who are 
suspected of falling into “innovation” (bid‘a) or “none-belief” (kufr) [Al-Qaradawi 2014].

However, this position of al-Qaradawi is based on an elaborate conceptualization of 
both concepts (bid‘a and kufr) and what is more important, relativisation of their 
meaning. For instance, al-Qaradawi insists that bid‘a as well as kufr have several degrees 
of severity depending on how profound the violation of the sharia was. In other words, 
any cooperation is possible only with those who have committed a “small shirk” or intro-
duced a minor innovation (bid‘a). 

Similar ideas are transmitted and continuously repeated in many publications of 
“Arraid”1. This may be considered as a manifestation of the “Alraid”’s desire to adopt an 



D. Shestopalets

166                                                                                                          Східний світ, 2014, № 4

ideological schema which would be precluding formation of a “black-white” worldview 
paradigm, offering instead a regime of a wide internal tolerance and the pluralism. 

Islam as a comprehensive doctrine. Yet another aspect of the influence of Islamic re-
vivalist thought in the discourse of “Alraid” is continuous representation of Islam as a sin-
gle true solution for all social, economic and political problems of contemporary societies 
[Arifov 2007b, 3]. For instance, the author of the article “The strategy of national revival” 
argues that all ideological systems that currently exist are not capable of solving humani-
ty’s most basic problems because they are designed to deal with separate deficiencies:

“No secular philosophy or idea invented by humans through their sufferings can grant the 
humanity a way to the fully-fledged and comprehensive improvement. This is why when 
we talk about the revival of a nation our opinion differs from those views which are ran-
dom, temporal, partial, or have only a cosmetic character” [Arifov 2007b, 3].

On the contrary to that, for a true national revival, he states, “there is a need to choose 
a comprehensive and universal strategy of reform for curing the current damaging condi-
tions” [Arifov 2007b, 3]. Yet, Arifov argues that the search for such a true solution is con-
sciously impeded and sabotaged by the contemporary elites [Arifov 2007b, 3].

It is important to note though that in S. Arifov’s opinion the ultimate reason for all 
contemporary global problems lies in the separation of faith in God from the morals and 
other spheres of human activity [Arifov 2007b, 3]. In other words, the matter is about 
secularization processes both on social-structural and individual level. At the same time, 
Arifov is careful to stress that the return of the social significance of any religion will not 
fix things, because “erroneous and distorted” religious teachings cannot be the basis of a 
fully-fledged reform [Arifov 2007b, 3].

Thus, this discursive strategy is clearly intended to make the reader realize that only 
Islam – and no other religion or ideology – is a valid way for the reform of society. At the 
same time, it pushes the reader to belief that in order to be successful this Islamic solu-
tion should also be implemented to the fullest, not as a partial remedy for certain aspects.

Religious authorities. The question of ideological and theological stance of any Is-
lamic institution is closely connected to the clarification of the circle of personalities 
which play the role of recognized religious authorities. Special attention in this respect 
should be paid to the references to those scholars and theologians who have raised some 
controversy or dispute inside the Muslim discourse. 

For instance, in many articles of the paper “Arraid” there are numerous references on 
the ideas and views of Taqi al-Din Ibn Taymiyya (d. 1328) who is seen as a fierce propo-
nent of fighting taqlid and praising the value of ijtihad. 

In addition to Ibn Taymiyya, among the authoritative figures that are mentioned in the 
articles of “Arraid” one can encounter the names of Izz Abdusalam, Ibn Daqiq, Ibn Hajri, 
Ibn Nujaym and Ibn Abidin [Arifov 2007, 4].

It is also worth mentioning that in some articles there are references to the representa-
tives of Islamic revivalist thought, such as S. Qutb, H. al-Banna, and Y. al-Qaradawi 
[Arifov 2008c, 5]. At the same time, due to their position about the “closing of the doors 
of ijtihad” such scholars as Abu Hamid al-Ghazali (d. 1111) and Fakhr al-Din al-Razi 
(d. 1210) are mentioned with great reservations [Arifov 2007, 4].

The problem of tolerance. Of special interest for the purpose of this study are the Is-
lamic views on religious tolerance advanced in the publications of the “Arraid” paper. In 
this context, taking to the account specifics of religious discourse it seems suitable to ap-
ply some elements of rhetoric analysis2.

For instance, S. Arifov opens one of his articles on tolerance by casting doubt of the 
validity of this very term. He states that the term is very debatable and everyone invests 
it with his or her own meaning. In other words, Arifov relativizes tolerance introducing it 
as a blanket concept which can be filled with content that suites someone’s purposes. It 
might be noted that such an approach might be employed here as a certain rhetorical 
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move which is intended to make the reader feel more skeptical about the very idea of 
tolerance as a widely accepted and nonnegotiable value of the modern societies. A little 
bit further this argument about relativity of the concept is supplemented by another dis-
cursive move which redirects the discussion to the sphere of definitions:

“Reviewing the question of tolerance, I want to stress that it is not entirely clear, because 
everyone speaks about tolerance, but there is no generally-accepted definition of this value” 
[Arifov 2008, 4].

The reason for the application of this approach can be deduced from the further expla-
nations of the author. One cannot help but notice that Arifov tries to switch the focus of 
discussion from abstract speculations about tolerance to its implementation in the real life 
situations. It might seem that his key intention is to limit the scope of tolerance through 
diminishing its significance in the hierarchy system of human values:

“All human values and principles are structured in the order which is based on priority. 
Also, values and principles have mutual relationship which determines the fact that they 
cannot exist one without the other. I think that the question of tolerant attitude of one group 
of people to another cannot be raised if among them there is no such a paramount and sig-
nificant value as justice” [Arifov 2008, 4]. 

In the light of this citation, tolerance appears to be conditional value which is subju-
gated, or dependent on another virtue – justice. From a purely discursive point of view, 
this statement might lead to two slightly different conclusions:

a) Tolerance is not possible where there is no justice (statement of fact, natural order of 
things);
b) Tolerance is not obligatory whenever there is no justice (practical recommendation).

In other words, if understood in the second way, the necessity of tolerance is depen-
dent on the subjective perception of presence or lack of justice made by each individual 
in specific social circumstances. However, here S. Arifov fails to acknowledge that jus-
tice as well as tolerance is also an abstract concept which can be interpreted and under-
stood very differently in different cultural milieu.

In general, his approach can be considered another rhetorical move. Using a string of 
rational arguments, the author of this article shift the focus of attention of discussion from 
the “debatable concept of tolerance” (which supposedly cannot serve as a steady basis for 
building a hierarchy of meaning) to the concept of justice which is very well developed 
in Islam and even considered to be one of its key messages along with monotheism:

“Islam has built its theory of tolerance on the firm ground of justice for all without diffe-
rences” [Arifov 2008, 4]. 

Elaborating on the Islamic doctrine of tolerance further, S. Arifov introduces yet an-
other limit for it which belongs to the sphere of moral-religious criteria:

“Tolerance in Islam does not mean lack of belief in anything as some ideologists of western 
tolerance say. Tolerance in Islam does not mean connivance to sin, immorality or insult of 
religious feelings” [Arifov 2008, 4].

Correspondingly, as it follows, tolerance to various social phenomena (and, thus, the 
freedom of speech and action of an individual) ends where the sphere of sin begins – a 
complex of religious restrictions dictated by sacred texts and religious specialists. Among 
such sins that cannot be tolerated by Islam Arifov names “drinking alcohol by a Muslim 
or adultery, drug addiction or homosexual relations” [Arifov 2008, 4].

However, he also argues that the key factor for establishing the boundaries of tole-
rance is not a religious norm per se, but the damaging effects of some actions for the 
community:

«It goes without saying that these phenomena hold a threat to personality, family, society 
and state. For this reason, Islam does not accept here the position of “tolerant silence”» 
[Arifov 2008, 4].
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And vice versa: “Islam recognizes the right of the individual to choose and think free-
ly as long as this constitutes no threat to religion, society, or state” [Arifov 2008, 4].

It is rather clear that in this and other similar paradigms (which to a certain degree 
were also adopted by western societies as well) the concept of “sin” becomes a very po-
werful factor of censoring and controlling individual behavior of a society members. 
Moreover, as historical experience demonstrates, any manifestation of free thinking can 
be in the end of the day condemned and prohibited if relevant authorities find it to be a 
threat to the state or religion. 

In the same way, Arifov deals with the issue of religious tolerance and the right of in-
dividuals to freely change their religious affiliation:

“But if the betrayal of one’s religion, people or state posits a threat it should be punished. 
On the other hand, if there is no threat, the apostate is left without punishment” [Arifov 
2008, 4].

This point of view is not in any way a new one. It is deeply rooted in the ideas of con-
temporary Muslim ideologists which tend to state that any threat to Islam (be it real or 
potential, or imaginary) cannot be tolerated. For instance, such an approach to religious 
tolerance was taken by the famous moderate Muslim theologian Y. al-Qaradawi in many 
of his works3.

It is also important to note that in the quotation above “betrayal of religion” is put on 
the same level with high treason or betrayal of one’s nation: in this case religion comes 
not as part of the private sphere of every individual, but as an issue of societal signifi-
cance. In this respect, it is also remains unclear who and how will define the difference 
between “betrayal of religion” and “change of religion”, or, in other words, between the 
threat to the state/religion or the lack thereof. 

The question of tolerance to other religions in the discourse of S. Arifov can also shed 
more light on a number of ideological concepts that are transmitted in the paper “Arraid”. 
For instance, Arifov argues:

“Tolerance to believers of other religions does not mean recognition of these religions as 
truthful or equal (italics is mine. – D. Sh.) to Islam. However, tolerant attitude and respect of 
individual choice are recognized by Islam and required for every Muslim” [Arifov 2008, 4].

This and other similar expressions which underscore the dominant status of Islam and 
its supremacy over other religions are clearly intended to preserve the hierarchy of mea-
nings in the minds of contemporary Muslims who often bound to live in societies where 
all religious teachings are pronounced equal in their rights and responsibilities and what 
is more important in their truthfulness (or, on the contrary, untruthfulness). To put it dif-
ferently, the statement of the total supremacy of Islam in relation to other religious tea-
chings and its special status as the only true religion is intended to preserve the highest 
level of loyalty to Islam in the pluralistic situation of the contemporary religious markets. 

On the other hand, this statement of inequality of religions gives the impression that in 
the case of Islam’s attitude to other religions one can speak more about condescension 
rather than tolerance, because it is the former concept which implies relations of agents 
with higher and lower statuses. This approach in general corresponds well to the historic 
system of religious relations during the Classical period of Islam when the circle of tole-
rance included “People of the Scripture” and excluded polytheists.

The support for this idea can be found in many statements from the articles in “Ar-
raid”. For example, speaking about other monotheistic religions S. Arifov asserts that in 
the verse al-Baqara, 285 “it was spoken not about religious tolerance per se, but about 
condescension. Allah can have only one true religion. Thus, all religions cannot be equal 
in any case” [Arifov 2008a, 4]. He also writes:

“The Lord orders Muslims to demonstrate condescension to the unbelievers as having the 
same rights as other people. However, at the same time Islam imposes the obligation to 
struggle with their unbelief and delusions” [Arifov 2008a, 4].
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It is fairly obvious that when a religious group pretends to posses the absolute truth, 
the recognition of other religions as equals appears to be really problematic. This is espe-
cially true when the dominance of the “only true religion” is supported by the social and 
political capital of the state. In the context of equality one can also find interesting a dif-
ferent quotation of S. Arifov:

“From numerous religions only one can be true. Thus, the view that all religions are diffe-
rent paths to God is no more than an attempt to void the current contradictions among reli-
gions or cancel the conflict altogether. Yet, conflicts happen not among religions as such, 
but between the political forces that profess those religions” [Arifov 2008a, 4]. 

It is clear that the expression “from all religions there can be only one true” is a rhe-
torical statement (discursive move) which sets a certain starting point of the discourse 
about this topic, an axiom which will serve as lenses for making sense and understanding 
of all other statements and ideas. In other words, it is as unsubstantiated as the opposite 
statement (for example, “all religions are true”). 

Following this idea the author opposes any attempts to find a secular formula for reli-
gious tolerance which in one of its possible forms can be limited to this: the current strug-
gle and difference amongst religions can be stopped by bracketing the very idea of 
“truthfulness” or “falseness” of any religion. This formula would not satisfy Muslim 
ideologists because if it is accepted Islam loses its major ideological power (pretense to 
the absolute and exclusive possession of the truth) which feeds its sense of supremacy 
above all other religions. In other words, if the absolute truth is recognized as none-exis-
tent or unattainable, then the claims at its maintaining are meaningless. 

At the same time, Arifov denies any conflict between religions as such arguing that the 
clashes between them are provoked by political forces and separate individuals belonging 
to this or that religion [Arifov 2008a, 4]. Yet, it should be noted that religious disputes 
must be resolved in a peaceful way without resorting to force or physical elimination of 
the representatives of other religions [Arifov 2008a, 4]. 

As a result of the analysis of this problem Arifov comes to a general formula of Isla-
mic view of religious tolerance:

“The Quran confirms the fact of the coexistence of different civilizations, religions, nations 
and cultures and does not call to destroy them. Islam demands to treat them with patience, 
strive for dialogue and mutual enrichment. Yet, it reminds that there is only one true reli-
gion, and all Muslims should try to spread it with peaceful means in the whole world” 
[Arifov 2008a, 4]. 

However, in the light of the previously reviewed aspects of the problem it might be 
assumed that this statement may contain two contradicting ideas. On the one hand, it pos-
tulates natural pluralism of the forms and expressions of human culture. Yet, on the other 
hand, it preaches that this pluralism should be overcomed and eliminated (in a gradual 
and peaceful way) by the “one true religion”. One may also mention that despite lengthy 
discussion of this subject Arifov does not pay any attention to the attitude of contempo-
rary Islam to atheists and polytheists, who under some interpretations of Islamic law may 
still face physical elimination. 

Islamic institutions and their contradictions. Looking at the big picture, one can see 
how some of these basic ideas in the discourse of “Alraid” may come into conflict with 
the ideological messages of another major Islamic institution of Ukraine – DUMU4. 

For instance, the basic stumbling block on the way to the dialogue and mutual under-
standing would be determining the circle of important and secondary questions. In this 
respect, what constitutes a significant issue for one religious group can be regarded as an 
insignificant detail by another. The case in point here is the issue of Allah’s attributes (si-
fat) which according to the DUMU paradigm constitutes the cornerstone of all Muslim 
life and consciousness. Moreover, in its preaching, DUMU gives priority to a set of spe-
cific theological questions the resolution of which amounts to some kind of a “credo”, or 
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a set of absolutely necessary beliefs5. At the same time, in its publication “Alraid” not 
just tries to fully abstain from such discussions – it also tries to represent these issues as 
“unnecessary complication” and marginal to the main message of Islam. 

This situation demonstrates the inherent contradiction of the strategies of these Islamic 
institutions in their attempts to gain influence among Muslims of Ukraine. Following its 
inclusive strategy, “Alraid” is willing to give up on the theological discussions about 
“secondary issues” and completely focus on da‘wa. DUMU in its turn puts these theo-
logical questions in the forefront of its preaching thoroughly regulating regime of the 
truth and the “true understanding of Islam”. In other words, DUMU obviously adopts an 
exclusive strategy of building the institution, putting all those who are not completely 
loyal to their teaching beyond what they imagine to be the circle of Islamic orthodoxy.

At some level one can assume that the whole conception of “secondary questions” as 
well as many other topics that regularly appear in the paper “Arraid” comes as a veiled 
respond to the aggressive attempts of DUMU to impose a regime of a strict doctrinal or-
thodoxy in Ukraine6. This “regime” based on the special attention to theological details 
which amount to an ideological system using which DUMU is trying to monopolize reli-
gious authority among Muslims7.

However, the problem of the hierarchy of knowledge is not the only one that reveals 
the contradictions between these two Islamic institutions. A good illustration for this is 
the issue of religious figures recognized as authoritative. For DUMU, it is absolutely 
unacceptable to refer to or follow the ideas of such representatives of Islamic thought as 
Ibn Taymiyya (d. 1327) or S. Qutb (d. 1966) whose names periodically appear in the pub-
lications of “Alraid”. These and many other figures of Islamic traditionalism as well as 
the representatives of Islamic Revival are designated in the discourse of DUMU as ex-
tremists or those who have lost the right path and lapsed into some form of kufr. In the 
same way, the ideologists of DUMU condemn the famous Muslim theologian Yusuf al-
Qaradawi who has laid the foundation for the wasatiyya movement.

This fairly accounts for the long history of their intense struggle and competition 
which has been continuing for the past decade and a half.

Concluding this brief overview of the most salient aspects of “Alraid”’s discourse, one 
can state that its general orientation largely fits the positions of liberal ideologists of the 
Islamic Revival of the 20th century who represented Islam as a vibrant alternative to such 
global ideologies as communism and capitalism. They also encouraged the processes of 
uniting Muslims all over the world regardless of their cultural and theological differences 
in order to achieve the common goal. Thus, even though the discourse of “Alraid” is in 
no way an original one, the analysis of such publications gives the researcher an idea of 
what kind of information is transmitted to the Muslims of Ukraine. 

1 See the articles on tawassul, takfir, etc. (“Arraid”, № 145, 147).
2 See an attempt of application of the rhetoric analysis to the ideas of the ideologists of wa-

satiyya: Hoigilt J. Rhetoric and Ideology in Egypt’s Wasatiyya Movement // Arabica. – 2010. – 
Vol. 57. – P. 251–266.

3 See a detailed analysis of this problem in the views of Y. al-Qaradawi by G. Kramer: Kramer 
G. Drawing Boundaries: Yusufal-Qaradawi on Apostasy // Speaking for Islam: religious authori-
ties in Muslim societies. – Leiden: Brill, 2006. – P. 181–217.

4 The main media source for the DUMU is the paper “Minaret”. In contrast to “Arraid”, this 
paper is almost completely devoid of the materials, which would discuss topical issues of political 
or social life. It is mainly focused on the religious, ethical or cultural materials such as general ar-
ticles about various countries of Islamic world. Instead, the understanding of DUMU’s ideology 
can be found in the numerous brochures published by the publishing house “Al-Irshad”. The most 
important of them are “Knowledge about God” (“Znaniye o Boge”), “Firmness in beliefs” 
(“Tverdost’ v ubezhdeniyakh”) and “The creed of Muslims” (“Veroubezhdeniye musul’man”). 
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For instance, this last brochure is devoted to the analysis of 51 religious questions which DUMU 
considers absolutely vital for the understanding of Islamic religious teaching. These questions 
follow one another without an apparent logic or structure and deal with unity of Allah and the 
correct approach to his attributes, specifics of the prophets in Islam and legitimacy of some reli-
gious practices associated with Sufism. It must be noted that these set of issues in more or less 
the same form appears in many other brochures and publication. Thus, they can be validly con-
sidered to represent the core of DUMU’s ideology which can be summarized in the following set 
of major points.

5 See about this: [Shestopalets 2012, 116–125].
6 In general, the authors of articles in the paper “Arraid” are careful not to specify individuals 

or organizations which impede the unity of the Muslim community. One of the rare exceptions is 
mentioning of the destructive activity of al-ahbash in the Crimea (see: “Arraid”, № 8 (155), Au-
gust 2012). Apparently, this was a reference to the propaganda of the new center of religious au-
thority “DCMU” (Spiritual Center of Muslims of the Crimea) created in 2010 as a rival alternative 
to the major Crimean Tatar institution “DUMK” (Spiritual Administration of Muslims of the 
Crimea). 

7 It can be assumed that building of the system of a strict orthodoxy on the basis of a number 
of theological questions which are continuously reproduced in the discourse is the practical strate-
gy of DUMU for building a stable institution. As it can be assumed, a stricter regime of truth or 
orthodoxy can attract more devout followers or what is even more important help keep the exis-
ting members of organization from falling out. 
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РЕЦЕНЗІЇ

Первая в своем роде книга “Православная Церковь в арабском мире, 700–1700 гг.: 
антология источников”, вышедшая недавно в США, представляет собой важ-

ный шаг к ознакомлению широкой читательской аудитории с литературным насле-
дием арабоязычных православных христиан. Составители антологии – С. Ноубл и 
А. Трейгер, координаторы ряда международных проектов в области арабо-хрис-
тианских исследований – на протяжении 4-х лет готовили издание избранных фраг-
ментов из оригинальной арабоязычной православной литературы указанного пе-
риода в прямых переводах на английский язык, выполненных ведущими мировыми 
специалистами в этой сфере. Из предыдущих комплексных исследований по арабо-
христианской литературе следует упомянуть известную 5-томную монографию 
Г. Графа “Geschichte der christlichen arabischen Literatur”, изданную в сер. ХХ в., и 
3-томную монографию Дж. Насраллаха “Histoire du mouvement littéraire dans l’église 
melchite du Ve au XXe siècle” (1979–1989)1. Составители рассматриваемой антоло-
гии поставили цель представить в одном издании наиболее показательные литера-
турные образцы собственно православной арабоязычной традиции.
Арабо-христианская литература имеет давнюю историю, которая восходит к 

VIII в. и представлена такими разнообразными жанрами, как переводы Библии и 
святоотеческих трудов, комментарии к библейским текстам, богослужебные тексты, 
житийная литература, проповеди, богословские и полемические трактаты, аскети-
ческая литература, духовная поэзия, философские сочинения, дневники и др. В то 
же время издатели антологии с сокрушением констатируют, что вплоть до сегод-
няшнего дня об Арабском Востоке бытует мнение – в том числе среди историков – 
как об ареале мусульманской цивилизации, а слово “араб” зачастую ошибочно ас-
социируется исключительно с понятием “мусульманин”, не говоря уже о том, чтобы 
кто-то смог назвать хотя бы одного автора или одно литературное произведение из 
арабо-христианского наследия (наиболее известным из таковых остается богослов 
VIII–IX вв. Феодор Абу Курра). Впрочем, это неудивительно – ведь, как отмечают 
составители, около 90 % арабо-христианского рукописного наследия до сих пор не 
опубликовано и ждет своих исследователей. Таким образом, вышедшая в 2014 г. 
“Антология” арабской православной литературы представляет собой одну из пер-
вых попыток заполнить этот серьезный пробел.
Следует отметить своевременность появления этой книги, учитывая происходя-

щие на Ближнем Востоке трагические события, поставившие под угрозу само су-
ществование христиан на своей исторической родине и вызывающие необходимость 
привлечь внимание к внутренней жизни арабоязычных христианских общин и к со-
хранению их культурного и духовного наследия. Труд авторского коллектива был 
оценен по достоинству самими антиохийцами – издание предваряется кратким пре-
дисловием митрополита Триполийского Ефрема (Кириакоса) (Антиохийская Пра-
вославная Церковь), отметившего важность этой работы и выразившего надежду на 
дальнейшее исследование арабо-христианского наследия.

 
Рецензия на: The Orthodox Church in the Arab World, 700–1700: an Anthology of 

Sources / Ed. by S. Noble and A. Treiger, foreword by Metropolitan Ephrem (Kyriakos). – 
Northern Illinois University Press, 2014. – 375 p.
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Книга включает обстоятельное предисловие (с. 3–39) редакторов-составителей, 
которые знакомят читателя с основными периодами развития литературного твор-
чества православных арабов с доисламских времен до конца раннего Нового вре-
мени в контексте сменяющихся государственных образований на Ближнем Восто-
ке – от Арабского Халифата до Османской империи. Дается обзор основных жанров 
арабо-православной литературы с краткой характеристикой деятельности ее веду-
щих представителей.
Книга состоит из 12 разделов, каждый из которых посвящен одному из значи-

тельных в арабо-православной традиции авторов. Переводы предваряются предисло-
вием исследователей с характеристикой соответствующего литературного жанра и 
творчества автора; к каждому разделу прилагается рекомендуемая библиография. 
Тексты снабжены ценными историографическими и лингвострановедческими ком-
ментариями. Материал размещен в хронологическом порядке.
Глава 1 (с. 40–59, Марк Н. Суонсон, проф. Лютеранской богословской школы в 

Чикаго) посвящена одному из самых ранних (2 пол. VIII в.) автохтонных арабо-
христианских трактатов “Апология христианской веры”, единственная рукопись 
которого хранится в библиотеке монастыря св. Екатерины на Синае. Имя автора со-
чинения неизвестно; в то же время, как отмечает исследователь, оно является важ-
ной исходной точкой для изучения арабоязычного халкидонского богословия.
В главе 2 (с. 60–89, Джон Ламоро, Южный методистский университет, Даллас) 

рассматривается наследие известного богослова Феодора Абу Курры (VIII–IX вв.), 
епископа Харрана, который был одним из первых христиан, писавших на арабском 
языке и занимавшихся систематической апологетической деятельностью в контексте 
полемики с исламом. В издании предложен фрагмент богословского трактата 
Maymar fī wuğūd al-Hāliq wa-d-dīn al-qawīm “Трактат о существовании Творца и ис-
тинной религии”, арабский оригинал которого издал известный исследователь, 
греко-католический священник Игнатий Дик.
Третья глава (с. 90–111, Кристина Силадьи, Кембриджский университет), пред-

лагает читателю один из трактатов в жанре полемической литературы, авторство и 
датировка которого неизвестны (предположительно IX в.), но содержание его, отра-
жающее халкидонскую христологию, позволяет отнести сочинение к православной 
традиции. В трактате излагается религиозный диспут между неким “монахом 
Авраамом Тивериадским” и эмиром ‘Абд ар-Рахманом аль-Хашими. Исследователи 
не располагают данными об историчности диспута и его участников. Подобные со-
чинения пользовались большой популярностью в арабо-христианской среде – в част-
ности, данный трактат занимает одно из первых мест по количеству рукописных 
списков.
В главе 4 (с. 112–135) Джон Ламоро знакомит читателя с агиографией у право-

славных арабов, которую исследователь рассматривает, с одной стороны, как орга-
ничную часть восточно-христианской традиции, неразрывно связанную с византий-
ской житийной литературой, а с другой – как оригинальную традицию, когда речь 
идет о местных святых. Последняя практически неизвестна за пределами арабо-
христианского мира; сведения о забытых подвижниках и мучениках хранят либо 
многочисленные рукописи, разбросанные по монастырским библиотекам на Ближ-
нем Востоке, либо народная память. Одно из важнейших исследований в этом на-
правлении было предпринято архимандритом Фомой (Битаром) (Антиохийская Пра-
вославная Церковь), издавшим в 1995 г. на арабском языке монографию Al-qiddīsūn 
al-mansiyyūn fī at-turās al-’anṭākī “Забытые святые антиохийского наследия”.
В “Антологии” приводятся жития трех святых из Сирии и Палестины, объеди-

ненные общей темой – мученичество бывших мусульман, принявших христиан-
ство. Двух из них (Антония Рауха и ‘Абд аль-Масиха) исследователи считают 
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историческими личностями; третий же, безымянный святой, судя по всему, – лите-
ратурный образ.
В главе 5 (с. 136–159, того же автора) речь идет об историографической тради-

ции православных арабов. Как отмечает исследователь, из всех жанров арабо-хрис-
тианской литературы исторические сочинения наиболее исследованы и известны в 
Европе, ввиду исключительной важности их содержания. Опубликованные образ-
цы исторической хроники принадлежат митрополиту Манбиджа (сев. Сирия) Ага-
пию. В издании приводится фрагмент, где автор Х в. излагает историю переводов 
Священного Писания и сравнивает еврейский и греческий тексты Ветхого Завета, 
при этом предостерегая христиан от использования текстов, переведенных с ев-
рейской версии, якобы преднамеренно искаженной во времена земной жизни 
Христа. Содержание трактата и взгляды автора подробно излагаются исследовате-
лем. Хроника Агапия известна под названием Kitāb al-‘unwān “Книга заглавия”; 
хотя она дважды издавалась, критического издания до сих пор не существует.
В главе 6 (с. 160–170, Самуэль Ноубл, Йельский университет) рассматривается 

поэтическое творчество православных арабов на примере “Дивана” Сулеймана аль-
Газзи (Соломона, епископа Газского). Этот сборник считается первым собранием 
собственно религиозной христианской поэзии на арабском языке (1 пол. ХІ в.). В 
творчестве автора переплелись его личные трагедии, тема страдания христиан во 
времена фатимидского халифа аль-Хакима, а также богословская интерпретация 
христологических вопросов.
Глава 7 (с. 171–187, того же автора) посвящена наследию диакона ‘Абдаллаха 

Ибн аль-Фадла Антиохийского – выдающейся фигуры в истории арабо-христианс-
кой литературы. Живший в XI в. в многонациональной Антиохии, отвоеванной ви-
зантийцами у мусульман в 969 г., ‘Абдаллах получил блестящее греческо-арабское 
образование (арабскую грамматику он изучал у знаменитого поэта-философа Абу-
ль-‘Аля аль-Ма‘арри). Наследие автора включает арабский перевод частей Библии 
и святоотеческих творений (Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Нис-
ского, Иоанна Дамаскина, Максима Исповедника, Исаака Сирина), а также его соб-
ственные богословские и философские сочинения. Его работы написаны на возвы-
шенном литературном языке, что было редкостью в арабо-христианской среде. В 
антологии приводится перевод двух фрагментов из его богословских сочинений, 
где автор опровергает учение детерминизма, а также популярную в те времена на 
Ближнем Востоке астрологию.
В главе 8 (с. 188–200) Александр Трейгер (университет Дальхауси, Канада) пред-

ставляет читателю анонимный трактат о духовной жизни, написанный в оригинале 
на греческом, но дошедший до нас только в арабском переводе. Арабская версия со-
чинения под названием Al-firdaws al-‘aqlī “Умный рай” появилась, по мнению ис-
следователя, в окрестностях Антиохии после 969 г. Сохранилось около 30 списков 
ее рукописи, датируемых от ХІІ в. до ХІХ в. В сочинении использован принцип ал-
легории на основе библейской истории о грехопадении. Под раем подразумевается 
ангельский и умопостигаемый мир, из которого человеческий ум (“нус”) был из-
гнан вследствие грехопадения. Автор проводит аналогию: как тело утратило телес-
ный рай, так и ум лишился “умного”, духовного рая, где ранее вместе с ангелами 
славил Творца. Исследователь отмечает, что образ “двойного рая” восходит к свято-
отеческой традиции и встречается у Макария Египетского, Афанасия Синаита и 
Иоанна Дамаскина. В “Антологии” представлен перевод 4-х фрагментов сочинения2.
Глава 9 (с. 201–215, того же автора) содержит фрагменты сочинений Агафона, 

епископа Эмесского (XI–XII вв.), в которых излагается его богословская интерпре-
тация священства и архиерейства – по наблюдению исследователя, беспримерная 
по глубине во всей арабо-христианской литературе.
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В главе 10 (с. 216–235) проф. Сидни Х. Гриффит (Католический университет 
Америки) представляет читателю сочинение известного богослова XIII в. Павла 
Антиохийского, епископа Сидонского – “Письмо другу-мусульманину”, составлен-
ное в историческом контексте христианско-мусульманской полемики. Весьма инте-
ресным представляется широкое использование автором коранических цитат и 
исламской терминологии в целях апологии христианской веры. По его мнению, 
Коран появился ради обращения только многобожников, каковыми христиане не 
являлись. Стиль Павла отличается толерантностью и уважением к воззрениям оп-
понентов. Таким образом, трактат XIII в. представляет ценность и в наше время, 
когда в условиях нарастания исламского экстремизма участники межрелигиозного 
диалога обращаются к тексту Корана для поиска аргументов в защиту христианства. 
В антологии приводится полный перевод письма3.
Главы 11 (с. 236–251) и 12 (с. 252–275), составленные Николаем Сериковым (Ин-

ститут востоковедения РАН – Библиотека Уэллком, Лондон) и Иоаной Феодоров 
(Институт исследований Юго-Восточной Европы Румынской Академии) соответ-
ственно, посвящены двум ярким личностям, имена которых наверняка знакомы 
многим из тех, кто интересуется историей допетровской России и казацкой Украины. 
Речь идет о патриархе Макарии ІІІ Антиохийском (1647–1672) и его сыне и описате-
ле его известного путешествия в Москву (1652–1659) через Малую Азию, Дунайские 
княжества и Украину архидиаконе Павле Алеппском. Их деятельность приходится 
на период, который принято называть “мелькитский ренессанс” – культурный подъем 
в арабо-православной среде после трех веков упадка ближневосточного христиан-
ства. Макарий и Павел оставили по себе долгую память; их наследие до сих пор 
изучается с неугасающим интересом. В отличие от своего отца, работы которого 
носят в основном компилятивный характер, Павел составил объемное оригиналь-
ное сочинение о путешествии через православные страны, которое считается вер-
шиной арабо-православной литературы османской эпохи.
В главе 11 представлен перевод фрагментов из “Записной книжки” Макария по 

автографу его рукописи, хранящейся в Институте восточных рукописей РАН, и об-
разец его дипломатической переписки. Глава 12 знакомит читателя с некоторыми 
наиболее интересными выдержками из дневника Павла Алеппского. Перевод вы-
полнен по наиболее полной – парижской – рукописи; это первый английский пере-
вод после изданного в сер. ХІХ в. перевода Ф. Бельфура, который грешит массой 
ошибок и опущением многих фрагментов. Отечественному читателю дневник 
Павла Алеппского известен по переводу Г. Муркоса, изданному в конце ХІХ в. 
(переиздан в 2005 г.). В настоящее время совместными усилиями арабистов Румы-
нии, России и Украины под руководством Иоаны Феодоров готовится полное кри-
тическое издание дневника Павла Алеппского по четырем рукописям: парижской, 
лондонской, петербургской и киевской.
Книга сопровождается исчерпывающей библиографией академических публика-

ций по арабоязычному православному христианству и общим указателем. К сожа-
лению, к антологии не прилагается никаких иллюстраций (в частности, фрагментов 
арабских рукописей), что могло бы стать ценным дополнением к изданию. Впро-
чем, это объяснимо, поскольку многие из переведенных текстов еще не опублико-
ваны в оригинале.
Можно выразить надежду, что замечательная “Антология” арабо-православной 

литературы, ориентированная как на специалистов, так и на широкого читателя, бу-
дет способствовать пробуждению интереса к литературному наследию ближневос-
точных христиан, к исследованию и переводу уникальных письменных памятников, 
которые помогут глубже понять специфику многоконфессионального Арабского 
Востока и двухтысячелетнюю историю христианства.
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1 Из современных работ на русском языке, посвященных истории арабоязычного право-
славного христианства, следует отметить в первую очередь труды К. А. Панченко: “Ближ-
невосточное православие под османским владычеством: первые три столетия (1516–1831)” 
(М., 2012), “Православные арабы: Путь через века: сб. статей” (М., 2013) и др.

2 Русский перевод этих же фрагментов: Трейгер, Александр. “Умный рай” – мистико-
аскетический трактат в арабском переводе // Символ. – 2010. – № 58. – С. 297–316.

3 Недавно был опубликован русский перевод “Письма” и др. произведений Павла Ан-
тиохийского: Прот. Олег Давыденков. Булус ар-Рахиб и его творения // Арабы-христиане в 
истории и литературе Ближнего Востока. – М.: ПСТГУ, 2013. – С. 62–149.

Ю. И. Петрова
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17–19 липня 2014 року в Музеї образотворчих мистецтв у столиці Угорщини Бу-
дапешті відбулась міжнародна наукова конференція “Поховально-поминальні 

практики в Пізньому і Греко-Римському Єгипті” (Burial and Mortuary Practices in 
Late Period and Graeco-Roman Egypt)1, яка була присвячена різноманітним аспектам 
заупокійного культу і поховальних обрядів Стародавнього Єгипту на останніх фа-
зах його історичного існування – в Пізньому періоді (XXVI–XXX династії, 664–
332 рр. до н. е.) та Греко-Римській добі (332 р. до н. е. – 395 р. н. е.).

Учасники конференції перед входом до Музею образотворчих мистецтв у Будапешті
(фото Katalin Kóthay)

На урочистому відкритті конференції учасників привітала куратор єгипетської 
колекції музею Єва Ліптаї. У роботі конференції взяли участь 45 науковців-
єгиптологів з тринадцяти країн світу (Угорщини, Німеччини, Франції, Великобри-
танії, Австрії, Швейцарії, Італії, Польщі, Хорватії, Сербії, США, Єгипту та Украї-
ни). Участь у роботі конференції взяли співробітники Інституту сходознавства 
ім. А. Ю. Кримського НАН України д. і. н. М. О. Тарасенко (як доповідач) та к. і. н. 
Г. В. Вертієнко (учасниця дискусій). 

Всього за три дні роботи форуму виголошено тридцять сім доповідей, які були 
розподілені на десять секцій (від чотирьох до двох у межах кожної). Проф. Мартін 

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 
“BURIAL AND MORTUARY PRACTICES IN LATE PERIOD

AND GRAECO-ROMAN EGYPT”
(17–19 липня 2014 року,

Музей образотворчих мистецтв, Будапешт)

1 Інформацію про конференцію див.: http://www.szepmuveszeti.hu/egyiptomi/burial-and-
mortuary-practices-in-late-period-and-graeco-roman-egypt-1157
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Штадлер / Martin Stadler (Вюрцбург) розпочав роботу 1 секції 17 липня з доповід-
дю “Щодо природи єгипетських поховальних ритуалів”. На прикладі аналізу тексту 
т. зв. “Другої книги дихання” доповідач доводить походження викладених у ній по-
ховальних ритуалів від царських захисних ритуалів. Роботу 2 секції конференції 
розпочала доповідь співробітника Інституту сходознавства Миколи Тарасенка (Київ) 
“Образ сувою на віньєтках Книги мертвих”, у якій було продемонстровано еволю-
цію цього мотиву в образотворчій традиції Книги мертвих від Нового царства і до 
Птолемеївського періоду.

На початку 3 секції 18 липня Ален Зіві / Alain Zivie (Париж) і Єва Ліптаї / Éva 
Liptay (Будапешт) виступили з доповіддю “Поховання котів і людей у Бубастійоні 
саккарських вторинних могил у гробниці Маї”, в якій розповіли про новітні архео-
логічні відкриття французької археологічної місії в Північній Саккарі (некрополь 
Мемфіса), де в Пізній період був розташований т. зв. “цвинтар тварин” – Бубусте-
йон Саккари. При розкопках останніх років у гробниці XVIII династії Маї (Меріта-
тон) Bab.I.20 були виявлені численні поховання з муміями як котів, так і людей, що 
стали темою презентації. У той же день 4 секцію розпочато доповіддю Христини 
Ріггс / Christina Riggs (Норвіч) “Естетика (й етика) єгипетської мумії”, в якій до-
слідниця зробила спробу етико-естетичного зіставлення сучасного і давнього став-
лення до мумії. 

Значне зацікавлення викликала доповідь, підготовлена міжнародною командою 
авторів Аленом Дотаном / Alain Dautant (Бордо), Ритою Лукареллі / Rita Lucarelli 
(Бонн) (Bonn), Лукою Міателло / Luca Miatello (Комо) та Синтією М. Шейхолесла-
мі / Cynthia May Sheikholeslami (Каїр), “Креативність і традиційність на саркофазі 
Падіамуна (Liverpool 53.72): дослідження похоронної практики XXV династії”, що 
була представлена на 5 секції. Доповідачі розглянули образотворчу програму сарко-
фага Liverpool 53.72, на якому майстри творчо поєднали відразу кілька сюжетних 
ліній, що сягають значно більш ранніх періодів – тексту і віньєток Книги мертвих 
(глави 145 і 125), солярних і апотропеїчних сцен.

Під час роботи конференції
(фото Alain Dautant)
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Австрійська дослідниця Юлія Будка / Julia Budka (Відень) на 6 секції доповіла 
про результати дослідження матеріалів поховального інвентарю з гробниці ТТ 414 
в Асасифі (Західні Фіви). На їхній основі було зроблено висновок, що за часів 
ХХХ династії – початку Птолемеївського періоду Фіви переживають розквіт заупо-
кійного культу, який можна зіставити з часами “Саїського відродження” (XXVI ди-
настія). Доповідь Беатрікс Гесслер-Льор / Beatrix Gessler-Löhr (Гейдельберг) “До 
класифікації групи пізніх дерев’яних саркофагів з ель-Хіба: актуальність нового до-
слідження та перспективи” у 7 секції було присвячено особливому локальному 
типу саркофагів, які походять з некрополя ель-Хіба – поселення, розташованого на 
кордоні Верхнього і Нижнього Єгипту.

9 секцію розпочала доповідь Габора Шрайбера / Gábor Schreiber (Будапешт) 
“Ще раз про гробницю Сотера і Групу Сотера”, в якій угорський археолог порушив 
питання про локалізацію відкритої ще в 1820 р. т. зв. гробниці родини Сотера, зна-
хідки з якої зберігаються сьогодні в багатьох музеях світу, але точна локалізація 
цього поховання згодом була забута. На думку доповідача, цим місцем була ново-
єгипетська гробниця ТТ 32 в ель-Хоці (Західні Фіви), яка була використана для вто-
ринного поховання в Римський час.

Особливу зацікавленість викликали розширені сорокахвилинні доповіді-лекції 
низки відомих фахівців-єгиптологів, які розпочинали секції. Серед інших повідо-
млень, що викликали особливе зацікавлення, резонанс і дискусію слухачів, відзна-
чимо такі доповіді. Надін Гілу / Nadine Guilhou (Монпельє) (“Роль Нут у відроджен-
ні померлого за саркофагом Ні-Хера (Cairo 8390)”) представила повідомлення щодо 
ролі богині Нут в образотворчій програмі оформлення саркофагів. Сюзанне Тьоп-
фер / Susanne Töpfer (Гейдельберг) («Текст і мумії – інструкції “Ритуалу бальзаму-
вання” у світлі археологічних даних») зробила докладне зіставлення текстів з опи-
сами процесу муміфікації з сучасними матеріалами, отриманими при дослідженні 
мумій, і дійшла висновку про їхню відповідність реаліям цього поховального зви-
чаю. Младен Томорад / Mladen Tomorad (Загреб) (“Ушебті Греко-римського періо-
ду – спроба класифікації (типології) ушебті, відкритих за межами Єгипту”) пред-
ставив доповідь, у якій була зроблена перша спроба каталогізації і класифікації 
фігурок ушебті, знайдених за межами Єгипту і виготовлених у т. зв. єгиптизуючому 
стилі. Івона Цич / Iwona Zych (Варшава), Марта Осипінська / Marta Osypińska (Вар-
шава) та Стівен Сайдеботам / Steven E. Sidebotham (Делавер) розповіли про новіт-
ні археологічні відкриття польсько-британської місії (Berenike Proejct), зроблені при 
розкопках еллінсько-єгипетського міста Береніка на побережжі Червоного моря. 

Алессія Амента / Alessia Amenta (Ватикан) (“Псевдомумії, або хибні мумії? Нова 
інтерпретація у світлі новітніх природничо-наукових аналізів”) вказала на велику 
групу музейних об’єктів, які є підробками ХІХ ст. Їржі Янак / Jіří Janák та Рената 
Ландграфова / Renata Landgráfová (Прага) (“Зміїний бестіарій Іуфаа: декілька зау-
важень щодо Потойбіччя в гробниці жерця Пізнього періоду”) розповіли про від-
криття нового унікального тексту, який можна класифікувати як “офіологічний 
довідник”. Алессандра Колаціллі / Alessandra Colazilli (Рим) (“Статева ідентичність 
мумій і сексуальність у Потойбічному світі. Збереження тіла, ритуал і релігійні уяв-
лення”) зробила доповідь щодо гендерних ознак, виявлених на різних рівнях мумі-
фікації. Сільвія Ейнауді / Silvia Einaudi (Монпельє) (“Солярні та осірічні аспекти у 
віруваннях і поховальній практиці фіванців Пізнього періоду”) на прикладі програ-
ми оформлення гробниць Пізнього періоду в Асасифі показала відображення в ар-
хітектурі та декорі інтер’єру солярно-осірічних уявлень. 

Манді Мамедов / Mandy Mamedow (Берлін) (“Реконструкція ритуалу: функціо-
нальний аналіз і контекстуалізація кераміки з греко-римського кладовища в Се-
редньому Єгипті”) продемонструвала незвичні форми поховально-поминальних 
ритуальних дій з керамікою, що були зафіксовані при розкопах некрополя в Туна 
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ель-Гебел. Ейдан Додсон / Aidan Dodson (Брістоль) (“Miscellany пізніх / птолемеїв-
ських саркофагів”) присвятив доповідь низці фрагментованих саркофагів і сарко-
фагів із проблематичним датуванням з різних музейних колекцій світу. Кеталін 
Котай / Katalin Kóthay (Будапешт) (“Поховальні матеріали з Гамхуду в регіональ-
ному контексті”) дослідила групу саркофагів своєрідного локального типу з Гамху-
ду, які зберігаються нині в Будапешті, Відні, Кракові та Каїрі і походять з єдиного 
археологічного комплексу.

Завершила роботу конференції підсумовуюча доповідь Єви Ліптаї, в який були 
відзначені результати роботи форуму і заявлено, що за матеріалами проголошених 
доповідей буде видано окремий збірник наукових праць. По завершенню, для 
учасників конференції було організовано відвідування фондів єгипетської колек-
ції Музею образотворчих мистецтв, де гості отримали можливість ознайомитись зі 
старожитностями, що не виставлені в діючий експозиції.

Г. В. Вертієнко, М. О. Тарасенко
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Коли у 2014 році Україна святкувала 200-ту річ-
ницю з дня народження свого великого поета, 

співця України, Т. Г. Шевченка, в далекій країні “на 
даху світу” – в Непалі – непальський народ також 
вшановував свого національного адікабі – першого 
поета мови непалі Бханубхакту Ачарію. І, як і Та-
расові Шевченку, Бханубхакті також виповнилося 
200 років. Але спільне у двох поетів не тільки вік. 
Обоє вважаються у своїх країнах реформаторами 
своєї мови, мови народної, обидва поети жили і 
творили в непростий час для своїх країн, життя 
обох також було переповнене випробуваннями. Та-
рас Шевченко зазнав утисків через свою “антидер-
жавну” активність і просвітництво, був ув’язнений 
і відправлений у заслання – був змушений творити 
у в’язниці і Бханубхакта Ачарія. Саме там він на-
писав свій найвизначніший твір – “непальську” 
“Рамаяну”. Звісно, багато що в житті двох адікабі й 
відрізняло їх. Навіть походження і статус у своїй країні (Бханубхакта Ачарія наро-
дився в хоч і збіднілій, але брахманській сім’ї, на відміну від Тараса Шевченка, що 
був кріпаком; непальський поет ніколи не був “революціонером”, а представником 
традиційно орієнтованої варни священнослужителів), однак і Бханубхакту Ачарію 
непальські дослідники вважають не тільки поетом, а й просвітником. А у своїй “Ра-
маяні” він завуальовано змалював сучасне йому непальське суспільство, показуючи 
усю несправедливість і протиріччя тих часів у гірському королівстві, бідність і зли-
денність звичайного непальського селянина, пограбованого чесного непальця, ки-
нутого напризволяще, та багатство, сваволю й жадібність чиновників і можновлад-
ців. Безумовно, їдка соціальна критика навряд чи подобалася останнім, тим більше 
що в міфологічних персонажах можна було з легкістю вгадати сучасників Бха-
нубхкти – реальних осіб. Перо поета тут було безжальним і правдивим.

Бханубхакта Ачарія походив із сім’ї збіднілих брахманів. Його дід, Шрі Крішна 
Ачарія, був відомим пандитом. Як представник своєї касти, Бханубхакта ще в юнос-
ті засвоїв традиції санскритської літератури й був поетом-експромтником (ашу 
кабі), тобто міг вільно віршувати на будь-яку тему, навіть про те, що просто бачив, 
гуляючи вулицями міста. Однак він, на відміну від багатьох своїх попередників і 
сучасників, писав народною мовою – на непалі. Саме народною – що важливо. Звіс-
но, в XIX столітті поезія на непалі не була чимось зовсім новим, однак Бханубхакта 
Ачарія у своїй творчості, на відміну від своїх сучасників-поетів, більше не орієнту-
вався на санскритські кліше. А замість того щоб вживати багато слів, запозичених 
із санскриту і мов літературних сусідньої Індії, як було прийнято в непальських 

БХАНУБХАКТА АЧАРІЯ – АДІКАБІ НЕПАЛУ (1814–1869):
ДО 200-ї РІЧНИЦІ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

ВЕЛИКОГО НЕПАЛЬСЬКОГО ПОЕТА

Бханубхакта Ачарія
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поетів до того і навіть пізніш, Бханубхакта, розриваючи встановлені канони та об-
меження, декламував і творив народною мовою. Саме тому непальці титулують 
поета адікабі (тобто “перший поет”) і шанують як великого реформатора непалі, 
творця вже сучасної мови. У його образах і характерах вони впізнають свою Бать-
ківщину, рідну землю, свої споконвічні традиції, але і звичайне життя непальського 
народу описане з любов’ю, теплом і світлом.

Найкращим, імовірно, вшануванням ювілею поета буде його чудовий вірш:

Час Сінокосу

Він сінокосом на життя заробляв,
Він вирив колодязь – пам’ятатимуть люди
І нехай дім його бідний, обдарований знанням
Що мені з того, що я, Бханубхакта, був би заможним?

Колодязь не вирив, притулок для пілігрима не звів я,
І все що я маю – це тільки мій дім.
Цього дня сінокіс мені відповідь дав,
Даремно я тут, для мене нетлінної слави нема.

Д. Є. Марков
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I. Bogdanov
THE ADMINISTRATIVE HIERARCHY

IN THE OLD KINGDOM EGYPT
Hierarchical stratification of the Egyptian officials of the Old Kingdom. According to bio-

graphical texts and royal decrees, the administration was divided into the following layers: 
1. Status titles (saH); 2. Function and status titles (sr); 3. Function titles (jmj-jst-awj). The last 
group – jmj-jst-awj – was the lowest level of administration; it included functionaries, who 
executed their duties in an institution without a formal appointment. The group of srw in-
cluded government officials. Title saHw designated representatives of the administrative elite – 
dignitaries, aristocracy. 

Some aspects of the use of these titles as social and administrative terms are examined.

І. В. Богданов
ПОСАДОВА ІЄРАРХІЯ

В ЄГИПТІ ЕПОХИ ДАВНЬОГО ЦАРСТВА
Дослідження ієрархічної стратифікації єгипетського чиновництва Давнього царства. 

За біографічними текстами та царськими декретами, адміністрація поділялась на такі 
прошарки: 1. Статусні титули (saH); 2. Функціонально-статусні титули (sr); 3. Функціо-
нальні титули (jmj-jst-awj). Остання група – jmj-jst-awj – стояла на нижчому щаблі адмі-
ністрації, до неї входили функціонери, які працювали в установі без офіційного затвер-
дження на посаді. Клас srw охоплював державних чиновників. Титулом saHw познача-
лися представники адміністративної еліти – вельможі, аристократія. 
Аналізуються деякі аспекти вживання вказаних титулів у соціальному та адміністра-

тивному плані.

И. В. Богданов
ДОЛЖНОСТНАЯ ИЕРАРХИЯ

В ЕГИПТЕ ЭПОХИ ДРЕВНЕГО ЦАРСТВА
Исследование иерархической стратификации египетского чиновничества Древнего 

царства. Согласно биографическим текстам и царским декретам, администрация под-
разделялась на следующие слои: 1. Статусные титулы (saH); 2. Функционально-
статусные титулы (sr); 3. Функциональные титулы (jmj-jst-awj). Последняя группа – 
jmj-jst-awj – стояла на низшей ступени администрации, в нее включались функционеры, 
трудившиеся в учреждении без официального утверждения в должности. Класс srw 
включал государственных чиновников. Титулом saHw обозначались представители ад-
министративной элиты – вельможи, аристократия. 
Анализируются некоторые аспекты употребления данных титулов в социальном и 

административном плане.

A. Zelinsky
PTOLEMY PHILADELPHUS AND LAGUS SON OF THAIS –

RECONSTRUCTION OF RELATIONSHIPS
BETWEEN BROTHERS

According to antique tradition, relationships between the second king of Ptolemies’ dy-
nasty, Ptolemy Philadelphus, and his stepbrothers were extremely hostile. In my opinion, the 
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exception to this rule were relationships between the aforementioned king and his most se-
nior stepbrother, Lagus – son of Ptolemy I Soter and former Athenian courtesans Tais. This 
idea may be supported by the evidence in the “the Hymn to Zeus” by Callimachus, and also 
by the fact that hippodrome in Alexandria was named Lageium.

А. Л. Зелінський
ПТОЛЕМЕЙ ФІЛАДЕЛЬФ І ЛАГ, СИН ТАЇС, –
РЕКОНСТРУКЦІЯ СТОСУНКІВ МІЖ БРАТАМИ

Згідно зі свідченнями античної традиції, стосунки між другим представником динас-
тії Птолемеїв Птолемеєм Філадельфом та його зведеними братами були вкрай ворожи-
ми. Винятком з цього правила, на мою думку, могли бути стосунки між вищезгаданим 
царем і найстаршим з його єдинокровних братів Лагом – сином Птолемея І Сотера від 
колишньої афінської гетери Таїс. На це може вказувати зміст “Гімну до Зевса” Калліма-
ха, а також факт існування в Александрії іподрому, що мав назву Лагейон.

А. Л. Зелинский
ПТОЛЕМЕЙ ФИЛАДЕЛЬФ И ЛАГ, СЫН ТАИС,  –

РЕКОНСТРУКЦИЯ
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ БРАТЬЯМИ

Согласно свидетельствам античной традиции, отношения второго представителя ди-
настии Птолемеев Птолемея Филадельфа с его сводными братьями были крайне враж-
дебными. Исключением из этого правила, по моему мнению, могли быть отношения 
между упомянутым царем и самым старшим из его сводных братьев Лагом – сыном 
Птолемея I Сотера от бывшей афинской гетеры Таис. На это может указывать содержа-
ние “Гимна к Зевсу” Каллимаха, а также факт существования в Александрии ипподро-
ма, носившего название Лагейон.

S. Kapranov
THE TRANSFORMATIONS OF THE SPIRITUAL CULTURE

OF JAPAN IN XIX c.
(ON THE EXAMPLE OF SHINTO)

Part IІ
In the second part of the article the transformations that took place in Japanese spiritual 

culture (on the example of Shinto) in the second half of the XIXth century – after the Meiji 
Revolution / Restoration – are analyzed. In the process of reforms three periods are distin-
guished, corresponding to attempts to implement three various projects – the Jingikan resto-
ration (1968–1871), the Movement for spreading the Great teaching (1872–1875) and 
Westernization (1875–1900). The role of kokugaku and Mito school ideas, as well as the con-
cepts of “religion” and “freedom of religion” in these projects, is demonstrated. Special at-
tention is given to the separation of Shinto frоm Buddhism, the changes in the status of the 
emperor, the calendar reform, as well as the Meiji Constitution and the Imperial rescript on 
education. Finally, the appearance of a new religion Oomoto and its place in the overall pro-
cess of modernization is considered.

С. В. Капранов 
ТРАНСФОРМАЦІЇ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ЯПОНІЇ В ХІХ ст. 

(НА ПРИКЛАДІ СІНТО)
Частина ІІ

У ІІ частині статті проаналізовано трансформації, які відбулися в японській духовній 
культурі (на прикладі сінто) у ІІ половині ХІХ ст. – після Революції / Реставрації Мейдзі. 
У процесі реформ виділено три періоди, які відповідають спробам реалізації трьох різ-
них проектів – реставрації Дзінґікану (1968–1871), Руху за поширення Великого вчення 
(1872–1875) та вестернізації (1875–1900). Показана роль ідей кокуґаку, школи Міто, а 
також понять “релігія” та “свобода віровизнання” в цих проектах. Окрему увагу при-
ділено відокремленню сінто від буддизму, змінам у статусі імператора, календарній ре-
формі, а також Конституції Мейдзі та Імператорському рескрипту про виховання. 
Насамкінець розглянуто виникнення нової релігії – Оомото – та її місце в загальному 
процесі модернізації.
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С. В. Капранов 
ТРАНСФОРМАЦИИ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ ЯПОНИИ В ХІХ в. 

(НА ПРИМЕРЕ СИНТО)
Часть ІІ

Во второй части статьи проанализированы трансформации, которые произошли в 
японской духовной культуре (на примере синто) во II половине XIX в. – после Револю-
ции / Реставрации Мэйдзи. В процессе реформ выделено три периода, которые соот-
ветствуют попыткам реализации трех различных проектов – реставрации Дзингикана 
(1968–1871), Движения за распространение Великого учения (1872–1875) и вестерни-
зации (1875–1900). Показана роль идей кокугаку, школы Мито, а также понятий “ре-
лигия” и “свобода вероисповедания” в этих проектах. Отдельное внимание уделено 
отделению синто от буддизма, изменениям в статусе императора, календарной рефор-
ме, а также Конституции Мэйдзи и Императорскому рескрипту о воспитании. Наконец 
рассмотрено возникновение новой религии – Оомото – и ее место в общем процессе 
модернизации.

O. Bubenok
THE PROBLEM ON BLACK KLOBUKS

IN THE EASTERN EUROPE HISTORIOGRAPHY
SINCE XVIII CENTURY TILL PRESENT

The history of studies of Oguzian tribes in Ros’ basin near Kyiv – the Black Klobuks 
counts not alone century. In 18–19 centuries V. Tatischev, N. Karamzin, M. Pogodin, I. Sma-
chevskiy, P. Golubovskiy and other Russian historians investigated the Black Klobuks. The 
Russian scholars adhered to the ideas of great-power school on the civilization missions of 
Slavs in Eurasia and therefore the medieval nomads of steppes were examined by them as a 
source of braking of progress. However in situation with the Black Klobuks we can see that 
this example came in complete contradiction with ideas about native hostility of Steppe and 
agricultural Rus’. At the same time the Ukrainian historian M. Grushevskiy, vice versa, saw 
in the Black Klobuks one of motive forces in development of South Rus’ lands.

In the first half of ХХ century in emigration D. Rasovskiy wrote the row of researches 
about the Black Klobuks, where showed their leading role in development of South Rus’ 
lands in a pre-Mongolian period. Such an approach in a great deal called with the ideas of 
historians-“Eurasians” being also in emigration.

In the USSR the Soviet historians continued to develop the ideas of pre-revolution Rus-
sian science dealing with permanent enmity of the Forest and Steppe. In addition, the Soviet 
researchers of interrelation between nomads and Rus’ examined from positions of marxist 
structure approach. In accordance to it, conception about “feudalism” not only in Rus’ but 
also among medieval nomads prevailed. D. Grekov, V. Pashuto, G. Fedorov-Davydov and 
others adhered such an approach on the study of Black Klobuks. Archaeologist S. Pletneva 
investigated the Black Klobuks as well. She tried to prove that a process of settling on land 
by nomads (sedentarization) was conformity to law in development of nomadic societies. She 
brought the Black Klobuks as a proof of it.

After 1991 the Ukrainian scholars continued researches of Black Klobuks. Some of them 
adhered to traditions of Soviet school (P. Tolochko, A. Motsia) and others stood on new 
unmarxist positions and supported ideas about cyclic development of nomadic societies, 
thinking about the relations between Rus’ and Black Klobuks as mainly peaceful (A. Golovko, 
T. Tidy).

О. Б. Бубенок
ПРОБЛЕМА ЧОРНИХ КЛОБУКІВ

У СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ
ВІД XVIII ст. ДО НАШИХ ДНІВ

Історія вивчення огузьких племен київського Поросся – чорних клобуків налічує не 
одне століття. У XVIII–XIX ст. вивченням чорних клобуків займалися російські вчені 
В. М. Татищев, М. М. Карамзін, М. П. Погодін, І. Смачевський, П. В. Голубовський 
та ін. Тоді російські вчені дотримувалися ідей великодержавної школи про цивіліза-
торську місію слов’ян у Євразії, і тому середньовічні кочові народи степів розглядали-
ся ними як джерело гальмування прогресу. Проте коли справа доходила до чорних 
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клобуків, то цей приклад вступав у повне протиріччя з ідеями про одвічну ворожість 
Степу і землеробської Русі. У той же час український історик М. С. Грушевський, на-
впаки, бачив у чорних клобуках одну з рушійних сил у розвитку південноруських зе-
мель.
У першій половині ХХ ст. Д. А. Расовський в еміграції написав серію досліджень 

про чорних клобуків, де показав їхню провідну роль у розвитку південноруських зе-
мель у передмонгольський період. Такий підхід багато в чому перегукувався з ідеями 
істориків-“євразійців”, які перебували також в еміграції.
В СРСР радянські історики продовжували розвивати ідеї дореволюційної російської 

науки про одвічну ворожнечу Лісу і Степу. Крім того, вони розглядали взаємовідно-
сини між кочівниками і Руссю з позицій марксистського формаційного підходу. У від-
повідності до цього запанувала концепція про “феодалізм” не лише на Русі, а й у 
середньовічних кочівників. Такого підходу при вивченні чорних клобуків дотримували-
ся Б. Д. Греков, В. Т. Пашуто, Г. О. Федоров-Давидов та ін. Вивченням чорних клобуків 
займалася також археолог С. О. Плетньова, яка намагалася довести, що процес осідан-
ня кочівників на землю (седентаризація) є закономірністю в розвитку кочових сус-
пільств. Як приклад цього вона наводила чорних клобуків.
Після 1991 р. українські вчені продовжували дослідження чорних клобуків. При 

цьому одні дотримувалися традицій радянської школи (П. П. Толочко, О. П. Моця), а 
інші стояли на нових немарксистських позиціях і підтримували ідеї про циклічний роз-
виток кочових суспільств, вважаючи при цьому стосунки Русі і чорних клобуків в осно-
вному мирними (О. Б. Головко, Т. Тайді та ін.).

О. Б. Бубенок
ПРОБЛЕМА ЧЕРНЫХ КЛОБУКОВ

В ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
ОТ XVIII в. ДО НАШИХ ДНЕЙ

История изучения огузских племен киевского Поросья – черных клобуков насчи-
тывает не одно столетие. В XVIII–XIX вв. изучением черных клобуков занимались 
российские ученые В. Н. Татищев, Н. М. Карамзин, М. П. Погодин, И. Смачевский, 
П. В. Голубовский и др. Тогда российские ученые придерживались идей великодер-
жавной школы о цивилизаторской миссии славян в Евразии, и поэтому средневековые 
кочевые народы степей рассматривались ими как источник торможения прогресса. Од-
нако когда дело доходило до черных клобуков, то этот пример приходил в полное про-
тиворечие с идеями об исконной враждебности Степи и земледельческой Руси. В то же 
время украинский историк М. Грушевский, наоборот, видел в черных клобуках одну из 
движущих сил в развитии южнорусских земель. 
В первой половине ХХ в. Д. А. Расовский в эмиграции написал ряд исследований о 

черных клобуках, где показал их ведущую роль в развитии южнорусских земель в пред-
монгольский период. Такой подход во многом перекликался с идеями историков-
“евразийцев”, находившихся также в эмиграции.
В СССР советские историки продолжали развивать идеи дореволюционной россий-

ской науки об извечной вражде Леса и Степи. Кроме того, они рассматривали взаимо-
отношения между кочевниками и Русью с позиций марксистского формационного 
подхода. В соответствии с этим возобладала концепция о “феодализме” не только на 
Руси, но и у средневековых кочевников. Такого подхода при изучении черных клобуков 
придерживались Б. Д. Греков, В. Т. Пашуто, Г. А. Федоров-Давыдов и др. Изучением 
черных клобуков занималась также археолог С. А. Плетнева, которая пыталась дока-
зать, что процесс оседания кочевников на землю (седентаризация) является закономер-
ностью в развитии кочевых обществ. В качестве примера этого она приводила черных 
клобуков.
После 1991 г. украинские ученые продолжали исследования черных клобуков. При 

этом одни придерживались традиций советской школы (П. П. Толочко, А. П. Моця), а 
другие стояли на новых немарксистских позициях и поддерживали идеи о цикличном 
развитии кочевых обществ, считая при этом отношения Руси и черных клобуков в 
основном мирными (А. Б. Головко, Т. Тайди и др.).
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O. Vasylyuk
AGATHANGEL KRYMSKY AS A DISCIPLE AND A TEACHER

(ON THE BASIS OF EPISTOLARY SOURCES)
The conditions, that gave rise to the formation of scientific personality of the orientalist 

Agathangel Krymsky (1871–1942) are analyzed in the article. Pavlo Zhytetsky (1837–1911), 
the teacher at Ghallaghan Collegium, greatly influenced Ahatangel Krymskyi not only in the 
process of learning the basics of philology, but also in the formation of public ideals. While 
studying at the Lazarev Institute of Oriental Studies Agathangel Krymsky was also influenced 
by the school of renowned professors. A. Krymsky’s letters written to P. Zhytetsky from Mos-
cow, Beyrout, Zvenigorodka, contain a lot of interesting data, facts and reflections. What is 
more important, they keep the warmth of two renowned Ukrainian scientists relationship. In 
the letter of 1940, written by Krymsky to Academician Krachkovsky, the name of Omeljan 
Prytsak, the postgraduate student, is mentioned. The communication with the latter was not 
long, as it was disrupted by the arrest of Agathangel Krymsky. A. Krymsky’s professors were 
his friends and generous teachers, who considered their student to be the follower of their 
scientific activity.

О. Д. Василюк
АГАТАНГЕЛ КРИМСЬКИЙ ЯК УЧЕНЬ ТА ВЧИТЕЛЬ

(ЗА ДАНИМИ ЕПІСТОЛЯРІЮ)
У статті аналізуються чинники, що привели до формування наукової особистості 

сходознавця Агатангела Юхимовича Кримського (1871–1942). Викладач Колегії Павла 
Ґалаґана Павло Гнатович Житецький (1837–1911) мав на нього визначний вплив не 
лише в царині осягнення основ філології, а й у сфері формування громадських ідеалів. 
У Лазаревському інституті східних мов Кримський також пройшов школу визначних 
професорів. У листах А. Кримського до П. Житецького, написаних з Москви, Бейрута, 
Звенигородки, багато цікавих повідомлень, фактів, роздумів. А головне, що вони збері-
гають тепло приязні двох поважних діячів української науки. Як і лист 1940 р. Крим-
ського до академіка Крачковського, в якому він згадує про аспіранта Омеляна Пріцака, 
спілкування з яким було недовгим, бо його обірвав арешт Агатангела Юхимовича. Але 
і Кримський, і його викладачі були старшими друзями та щедрими вчителями, які вва-
жали свого учня здатним бути продовжувачем їхньої наукової справи.

О. Д. Василюк
АГАФАНГЕЛ КРЫМСКИЙ КАК УЧЕНИК И УЧИТЕЛЬ

(ПО ДАННЫМ ЭПИСТОЛЯРИЯ)
В статье анализируются условия, приведшие к формированию научной личности 

востоковеда Агафангела Ефимовича Крымского (1871–1942). Преподаватель Коллегии 
Павла Галагана Павел Игнатьевич Житецкий (1837–1911) имел на него влияние не 
только в изучении основ филологии, но и в формировании общественных идеалов. В 
Лазаревском институте восточных языков Крымский также прошёл школу известных 
профессоров. В письмах А. Крымского к П. Житецкому, написанных из Москвы, Бей-
рута, Звенигородки, много интересных сообщений, фактов, раздумий. Но главное, что 
они хранят тепло общения двух уважаемых деятелей украинской науки. Как и письмо 
1940 г. Крымского к академику Крачковскому, в котором он упоминает аспиранта Оме-
льяна Прицака, общение с которым было недолгим, поскольку его оборвал арест Ага-
фангела Ефимовича. Но и Крымский, и его преподаватели были старшими друзьями и 
щедрыми учителями, которые считали своего ученика способным быть продолжателем 
их научного дела.

N. Zub (Rudenko) 
“NOTES IN PERSIA”: LITTLE-KNOWN DOCUMENT

FROM INSTITUTE OF MANUSCRIPT 
OF V. I. VERNADSKY NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE

The article is devoted to the researching the original manuscript “Notes in Persia” (the 
30th of the XIX century) found in funds of the Institute of Manuscript of the V. I. Vernadsky 
National Library of Ukraine and the fate of its author Dmitriy Fedorovich Kodinets (1796–
1857) – born in Poltava region, Consul General of the Russian Empire in Tabriz (Persia).
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Н. М. Зуб (Руденко)
“ЗАПИСКИ В ПЕРСИИ”: МАЛОВІДОМИЙ ДОКУМЕНТ

З ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НБУВ
Стаття присвячена дослідженню віднайденого у фондах Інституту рукопису Націо-

нальної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського оригінального рукопису “Записки в 
Персии” (30-ті рр. ХІХ ст.) та долі його автора Дмитра Федоровича Кодинця (1796–
1857) – уродженця Полтавщини, генерального консула Російської імперії в Тавризі 
(Персія).

Н. Н. Зуб (Руденко)
“ЗАПИСКИ В ПЕРСИИ”: МАЛОИЗВЕСТНЫЙ ДОКУМЕНТ

ИЗ ІНСТИТУТА РУКОПИСИ НБУВ
Статья посвящена исследованию обнаруженной в фондах Института рукописи На-

циональной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского оригинальной рукописи “За-
писки в Персии” (30-е гг. ХІХ в.) и судьбы ее автора Дмитрия Федоровича Кодинца 
(1796–1857) – уроженца Полтавщины, генерального консула Российской империи в 
Тавризе (Персия).

G. Kоzubоwskyj
FINDING TREBIZОND COIN IN VOLYN

Among the registered monetary finds from Volуn there is imitation оf asper оf the Empire 
оf Trebizоnd оf Jоhn II (1280–1297). The cоin was found in Kremenets in 1930–31. The 
metrоlоgical characteristics оf such imitatiоns (weight 1,23–2,95 g, d – 18,5–22,5 mm) 
correlate with cut off Prague grоschen оf Jоhn оf Luxembourg (1310–1346) and Karl I 
(1346–1378). The cut off Prague grоschen were in circulatiоn оf Galician in the middle оf 
the 14th century. The find of the coin is evidence of the ecоnоmical, cultural and pоlitical 
соmmunicatiоn with the lands оf Gоlden Hоrde.

Г. А. Козубовський
ЗНАХІДКА ТРАПЕЗУНДСЬКОЇ МОНЕТИ НА ВОЛИНІ

Серед зареєстрованих монетних знахідок із Волині є наслідування трапезундського 
аспра Іоанна ІІ (1280–1297). Монета знайдена в Кременці в 1930–31 рр. Метрологічні 
характеристики таких наслідувань (вага 1,23–2,95 г, діаметр 18,5–22,5 мм) співвідно-
сяться з обрізаними празькими грошами Яна Люксембурзького (1310–1346) і Карла I 
(1346–1378). Обрізані празькі гроші були в обігу Галичини в середині XIV століття. 
Знахідка монети свідчить про економічні, культурні та політичні зв’язки із землями Зо-
лотої Орди.

Г. А. Козубовский
НАХОДКА ТРАПЕЗУНДСКОЙ МОНЕТЫ НА ВОЛЫНИ

Среди зарегистрированных монетных находок из Волыни присутствует подражание 
трапезундскому аспру Иоанна II (1280–1297). Монета была найдена в Кременце в 
1930–31 гг. Метрологические характеристики таких подражаний (вес 1,23–2,95 г, диа-
метр 18,5–22,5 мм) соотносятся с обрезанными пражскими грошами Яна Люксем-
бургского (1310–1346) и Карла I (1346–1378). Обрезанные пражские гроши были в об-
ращении Галиции в середине XIV столетия. Находка монеты свидетельствует об 
экономических, культурных и политических связях с землями Золотой Орды.

O. Romanova
A STATUE OF THOTH-BABOON 

FROM BOHDAN AND VARVARA KHANENKO
NATIONAL MUSEUM OF ART

The article presents some preliminary results of the Egyptian baboon statues/statuettes in-
vestigations within the context of the Ancient Egyptian art history and development of reli-
gious practices. A granite statue of a baboon crouched from Bohdan and Varvara Khanenko 
National Museum of Art (inventory Nr. 352 ATK) is the main object of the researches. On the 
base of the investigations of baboons’ statues/statuettes with known historical or archeologi-
cal context, an attempt of its contextualization was made. Examination of the statues with the 
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similar material and technique of producing as well as their stylistic features enables to de-
duce the function and the date of the statue. The large size statues of hard stone (including 
granite) appear to have belonged to the temple objects. The date of Khanenko’s baboon statue 
can be defined as the Third Intermediate period and the early Late period. 

О. О. Романова
СКУЛЬПТУРА ТОТА-ПАВІАНА

ІЗ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ МИСТЕЦТВ
ІМЕНІ БОГДАНА ТА ВАРВАРИ ХАНЕНКІВ

У статті представлені окремі попередні результати дослідження давньоєгипетських 
статуй/статуеток павіанів у контексті історії мистецтва Стародавнього Єгипту та розвит-
ку релігійних практик. Головним об’єктом дослідження є гранітна статуя павіана, що 
сидить навпочіпки, з Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханеків 
(інв. Nr. 352 ATK). На основі дослідження статуй/статуеток із відомим історичним чи 
археологічним контекстом було здійснено спробу контестуалізації досліджуваної па-
м’ятки. Вивчення статуй із подібного матеріалу та технології виготовлення поряд із 
стилістичними особливостями дає підстави для встановлення функціонального призна-
чення та визначення дати пам’ятки. Найвірогідніше, що великого розміру статуї з твер-
дого каменю (включаючи граніт) належали до храмових об’єктів. Дату ханенківського 
павіана можна визначити як добу Третього перехідного періоду або Пізню епоху.

Е. А. Романова
СКУЛЬПТУРА ТОТА-ПАВИАНА

ИЗ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ ИСКУССТВ
ИМЕНИ БОГДАНА И ВАРВАРЫ ХАНЕНКО

В статье представлены отдельные предварительные результаты исследования древ-
неегипетских статуй/статуэток павианов в контексте истории искусства Древнего Егип-
та и развития религиозных практик. Главным объектом исследования является гранит-
ная статуя павиана, который сидит на корточках, из Национального музея искусств 
имени Богдана и Варвары Ханенко (инв. Nr. 352 ATK). На основе исследования статуй/
статуэток с известным историческим или археологическим контекстом была осущест-
влена попытка контестуализации исследуемого памятника. Изучение статуй из подоб-
ного материала и технологии изготовления вместе со стилистическими особенностями 
дает основания к установлению функционального назначения и определению даты па-
мятника. Вероятнее всего, большого размера статуи из твердого камня (включая гра-
нит) принадлежали к храмовым объектам. Дату ханенковского павиана можно опреде-
лить как время Третьего переходного периода или Позднюю эпоху.

M. Tarasenko
THE FRAGMENT OF MUMMY-COVER INV. NO. AR–227
FROM THE LVIV MUSEUM OF HISTORY OF RELIGION

The publication of mummy-cover fragment from the Lviv Museum of History of Reli-
gion (Inv. No. Ar–227) is given in the paper. The preserved part of the monument is not 
large (51 x 26 cm) and does not contain the name of the owner. The monument originates 
from the private collection of the family of Polish Princes Lubomirski. It was acquired during 
the trip of Prince Andrzej Lubomirski to Egypt in 1887. The funerary formula on the mum-
my-cover Ar–227 has a direct analogy on the anonymous mummy-cover Torino CGT 10018. 
Both might belong to the same Theban workshop and probably were made-for-sale products.  

М. О. Тарасенко 
ФРАГМЕНТ МУМІЙНОЇ КРИШКИ АР–227 

З КОЛЕКЦІЇ ЛЬВІВСЬКОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ РЕЛІГІЇ
У статті запропоновано публікацію фрагмента кришки мумії із Львівського музею 

історії релігії (інв. № Ар–227). Частина пам’ятника, що збереглася, має невеликий роз-
мір (51 x 26 см) і не містить імені власника. Пам’ятник походить із приватної колекції 
родини польських князів Любомирських. Він був придбаний під час поїздки князя Ан-
дже Любомирського до Єгипту в 1887 р. До заупокійної формули на мумійній кришці 
Ар–227 є пряма аналогія на анонімній мумійній кришці Torino CGT 10018. Обидві вони 
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могли належати до однієї і тієї ж Фіванської майстерні і, ймовірно, були зроблені для 
продажу.

Н. А. Тарасенко 
ФРАГМЕНТ МУМИЙНОЙ КРЫШКИ АР–227

ИЗ КОЛЛЕКЦИИ
ЛЬВОВСКОГО МУЗЕЯ ИСТОРИИ РЕЛИГИИ

В статье предложена публикация фрагмента крышки мумии из Львовского музея 
истории религии (инв. № Ар–227). Сохранившаяся часть памятника имеет небольшой 
размер (51 x 26 см) и не содержит имени владельца. Памятник происходит из частной 
коллекции семьи польских князей Любомирских. Он был приобретен во время поездки 
князя Андже Любомирского в Египет в 1887 г. Для заупокойной формулы на мумийной 
крышке Ар–227 есть прямая аналогия на анонимной мумийной крышке Torino CGT 
10018. Обе они могли принадлежать к одной и той же Фиванской мастерской и, вероят-
но, были сделаны для продажи.

R. Hautala
THE MONGOL EXPANSION AND FIFTH CRUSADE

ACCORDING TO THE LATIN SOURCES OF 1221
The first mention of the Mongols appears in Latin sources in 1221. According to these 

sources, the Mongol army consisted of baptized nomads. Latin authors asserted that this army 
was headed by a certain David, “king of the Indies”, which sought to help the Middle Eastern 
Christians and “liberate” Jerusalem from Muslim rule. Undoubtedly, the Latin sources meant 
by the “deeds of King David” the first western campaign of the Mongols led by Genghis Khan. 

At the moment it is known for certain that the bulk of the nomadic army of Genghis Khan 
did not adhere to the Christian religion and the Mongol divisions led by Jebe and Subedei 
were sent by Genghis Khan in the west in pursuit of the former Khwarezmian Sultan Mu-
hammad rather than for the “liberation” of Jerusalem or provision of any tangible support to 
the Middle Eastern Christians.

Thus, the early Latin information about the Mongols contains relatively accurate descrip-
tion of the western conquests of Genghis Khan, but represents a specific explanation for the 
Mongol expansion, which does not correspond to historical reality.

This article represents an attempt to explain this distortion of reality.

Р. Хаутала
МОНГОЛЬСЬКА ЕКСПАНСІЯ І П’ЯТИЙ ХРЕСТОВИЙ ПОХІД

У ЛАТИНСЬКИХ ДЖЕРЕЛАХ 1221 РОКУ
Перші згадки монголів у латинських джерелах з’являються в 1221 році. В уявленні 

авторів цих джерел, армія монголів складалася з хрещених кочівників і очолювалася 
таким собі Давидом, “царем Індій”, головним прагненням якого було прийти на допо-
могу християнам Близького Сходу та “звільнити” Єрусалим від мусульманського прав-
ління. Безперечно, під звершеннями “царя Давида” латинські джерела розуміли першу 
західну кампанію монголів на чолі з Чингізханом. 
На цей момент достеменно відомо, що основна частина кочівників армії Чингізхана 

не дотримувалася християнської релігії, а підрозділи монголів на чолі з Джебе і Субе-
деєм були спрямовані Чингізханом на захід у погоню за колишнім хорезмійським сул-
таном Мухаммедом, а не для “визволення” Єрусалима або надання якоїсь відчутної 
підтримки близькосхідним християнам.
Таким чином, ранні латинські відомості про монголів містять порівняно точний 

опис західних завоювань Чингізхана, але подають специфічне пояснення причин мон-
гольської експансії, яке не відповідає історичній дійсності.
Ця стаття являє собою спробу пояснення цього спотворення дійсності.

Р. Хаутала
МОНГОЛЬСКАЯ ЭКСПАНСИЯ И ПЯТЫЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД 

В ЛАТИНСКИХ ИСТОЧНИКАХ 1221 ГОДА
Первые упоминания монголов в латинских источниках появляются в 1221 году. В 

представлении авторов этих источников, армия монголов состояла из крещеных кочев-
ников и возглавлялась неким Давидом, “царем Индий”, главным стремлением которого 
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было прийти на помощь христианам Ближнего Востока и “освободить” Иерусалим от 
мусульманского правления. Несомненно, под свершениями “царя Давида” латинские ис-
точники подразумевали первую западную кампанию монголов во главе с Чингисханом. 
На данный момент доподлинно известно, что основная часть кочевников армии 

Чингисхана не придерживалась христианской религии, а подразделения монголов во 
главе с Джебе и Субедеем были направлены Чингисханом на запад в погоню за быв-
шим хорезмийским султаном Мухаммедом, а не для “освобождения” Иерусалима или 
предоставления какой-либо ощутимой поддержки ближневосточным христианам.
Таким образом, ранние латинские сведения о монголах содержат сравнительно точ-

ное описание западных завоеваний Чингисхана, но представляют специфичное объяс-
нение причин монгольской экспансии, которое не соответствует исторической действи-
тельности.
Настоящая статья представляет собой попытку объяснения этого искажения дей-

ствительности.

O. Mazepova
THE METAPHORICAL MODELS

OF THE EMOTIONAL CONCEPTS 
OF SADNESS AND JOY IN PERSIAN  

Making use of the Conceptual metaphor theory the author herewith attempted to deter-
mine the list of the metaphorical models essential for comprehending emotions of “sadness” 
and “joy” by the Persian lingual consciousness. The article observes some universal and 
ethno-specific features of the metaphorical conceptualization of the mentioned emotions in 
the Persian lingua-mental space. 

О. В. Мазепова 
МЕТАФОРИЧНІ МОДЕЛІ ЕМОЦІЙНИХ КОНЦЕПТІВ

СУМ ТА РАДІСТЬ У ПЕРСЬКІЙ МОВІ  
Із застосуванням здобутків теорії концептуальної метафори зроблено спробу визна-

чити перелік метафоричних моделей, за якими відбувається осмислення емоцій “сум” 
та “радість” перською мовною свідомістю. Встановлено деякі універсальні та етноспе-
цифічні особливості метафоричної концептуалізації вказаних емоцій у перському лінг-
воментальному просторі. 

Е. В. Мазепова
МЕТАФОРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ КОНЦЕПТОВ

ПЕЧАЛЬ И РАДОСТЬ В ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКЕ
С использованием теории концептуальной метафоры предпринята попытка устано-

вить перечень метафорических моделей, по которым осуществляется осмысление эмо-
ций “печаль” и “радость” персидским языковым сознанием. Определены некоторые 
универсальные и этноспецифические особенности метафорической концептуализации 
указанных эмоций в персидском лингвоментальном пространстве.

V. Musiychuk 
WESTERNIZATION OF MODERN VIETNAMESE

The objective of the article is to study the functioning of Westernismes (barbarisms and 
solecism of European languages) in different styles of contemporary Vietnamese. The main 
types of Westernismes: lexemes, phrasemes, syntactic structure, punctuation have been 
pointed out. The purpose, advantages and disadvantages of westernization, as well as varia-
tions of functioning of Westernismes in Vietnamese language’s system have been shown.

В. А. Мусійчук 
ВЕСТЕРНІЗАЦІЯ СУЧАСНОЇ В’ЄТНАМСЬКОЇ МОВИ

Завданням статті є дослідження функціонування вестернізмів (варваризмів та соле-
цизмів з європейських мов) у різних стилях сучасної в’єтнамської мови. Окреслені 
основні типи вестернізмів: лексеми, фраземи, синтаксичні конструкції, пунктуація. По-
казано мету, переваги та недоліки вестернізації, а також варіації функціонування вес-
тернізмів у системі в’єтнамської мови.
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В. А. Мусийчук 
ВЕСТЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ВЬЕТНАМСКОГО ЯЗЫКА

Задачей статьи является исследование функционирования вестернизмов (варва-
ризмов и солецизмов из европейских языков) в различных стилях современного вьет-
намского языка. Очерчены основные типы вестернизмов: лексемы, фраземы, синтакси-
ческие конструкции, пунктуация. Показаны цель, преимущества и недостатки вестер-
низации, а также вариации функционирования вестернизмов в системе вьетнамского 
языка.

S. Rybalkin 
“QASYDA ‘ARSHIYYA”: EULOGY 

IN THE MOROCCAN POETRY OF THE XX CENTURY
The article studies the forming of the eulogy in the Moroccan poetry of XX century. On 

the basis of analyzing the modern Moroccan literary studies, the research considers the genre 
of “Throne Qasyda”, a socio-political and literature phenomenon, which indicates its roots 
from the year 1934 and spreads from the Moroccan Kingdom to the other Maghreb countries, 
primarily Algeria. The common features of “Throne Qasyda” are studied on the base of trans-
lation and analysis of the original Moroccan and Algerian writers’ poems.

С. В. Рибалкін
“ТРОННА КАСИДА”: ПАНЕГІРИК
У МАРОККАНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ ст.

У статті досліджується становлення панегіричної поезії в Марокко ХХ ст. На основі 
аналізу текстів сучасної марокканської критики розглянуто жанр так званої “тронної 
касиди” – літературного та суспільно-політичного феномену, що зародився в королів-
стві в 1934 р. і поширився на творчість авторів сусідніх країн, передусім з Алжиру. Ха-
рактерні риси “тронної касиди” визначено шляхом перекладу з мови оригіналу та 
подальшого аналізу частини доробку марокканських поетів.

С. В. Рыбалкин 
“ТРОННАЯ КАСЫДА”: ПАНЕГИРИК
В МАРОККАНСКОЙ ПОЭЗИИ ХХ в.

В статье исследуется становление панегирической поэзии в Марокко ХХ в. На осно-
ве анализа текстов современной марокканской критики рассматривается жанр так 
называемой “тронной касыды” – литературного и общественно-политического феноме-
на, который возник в королевстве в 1934 году и распространился на творчество авторов 
соседних стран, прежде всего Алжира. Характерные признаки “тронной касыды” опре-
делены путем перевода с языка оригинала и дальнейшего анализа части произведений 
марокканских поэтов.

D. Tsolin
ELLIPSIS IN THE POETRY OF THE TARGUMS

This article is concerned with specific functions of ellipsis in the poetical discourse. The 
poetry of the targums (translations of the Pentateuch into Aramaic, I–VIII centuries AD) has 
been chosen for this research, since these poetical texts contain two different types of versifi-
cation – the depended on syntactic patterns parallel verse (imitation of Hebrew parallelismus 
membrorum) and the verse structure which is oriented to rhythm-phonetic models without 
certain syntactic models (so called piyyutim – liturgical poems). The main conclusions con-
cern specificity of interaction between the ellipsis and the rhythm-phonetic devices of poetry, 
as well as the functioning of ellipsis in poetical discourse.

Д. В. Цолін
ЕЛІПСИС У ПОЕЗІЇ ТАРГУМІВ

У статті розглянуті особливості функціонування еліпсиса в поетичному дискурсі. 
Як дослідницький матеріал обрано поезію таргумів – арамейських перекладів Тори 
(I–VIII ст.). Саме цей корпус поетичних текстів було обрано через те, що в ньому зу-
стрічається поезія двох типів – синтаксично орієнтований паралельний вірш (імітація 
давньоєврейського parallelismus membrorum) та незалежне від синтаксичних моделей 
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віршування піютім (літургійних віршів). Основні висновки цієї статті стосуються спе-
цифіки взаємодії еліпсиса з ритміко-фонетичними засобами віршування, а також особ-
ливостями його лінгвопоетичних функцій. 

Д. В. Цолин
ЭЛЛИПСИС В ПОЭЗИИ ТАРГУМОВ

В статье рассмотрены особенности функционирования эллипсиса в поэтическом 
дискурсе. В качестве материала для исследования избрана поэзия, встречающаяся в 
арамейских переводах Торы (таргумах). Данный корпус поэтических произведений из-
бран не случайно: в нем обнаруживается поэзия двух типов – синтаксически ориенти-
рованный параллельный стих (имитация древнееврейского parallelismus membrorum) и 
не зависящее от синтаксических моделей стихосложение пиютим (литургических сти-
хотворений). Основные выводы, сделанные нами в данной статье, касаются специфики 
взаимодействия эллипсиса с ритмико-фонетическими средствами стихосложения, а 
также особенностей его лингвопоэтических функций.

V. Kiktenko
REVISION OF SINOLOGY FOUNDATIONS 

AND RECONSTRUCTION OF CHINESE CULTURE
IN VIEWS OF “THE NEW CONFUCIANS”

The article presents the revision of Sinology and reconstruction of Chinese culture in the 
Neo-Confucian manifesto in 1958. It is notes that “The New Confucians” associated miscon-
ceptions of Western history and philosophy of Chinese culture with the three main approaches 
of Western Sinology: religious-idealistic and rational approach of Christian missionaries; first 
Western sinologists created the myth of Chinese antiquity (archaism of modernity); the politi-
cal motivation of Western studies of China. The paper describes the methodological approach 
of “The New Confucians” to the study of Chinese culture, which is based on sympathy and 
respect for her. The article analyzes the doctrine of “mind-nature” (心性, xīnxìng) as the ba-
sis of all theories of Chinese culture and a special kind of Confucian transcendence (“imma-
nent transcendence”). It describes differences of Chinese and Western culture in the analysis 
of “The New Confucians”, as well as their ideas of connection of Chinese philosophy funda-
mental propositions and achievements of Western civilization.

В. О. Кіктенко
ПЕРЕГЛЯД ЗАСАД СИНОЛОГІЇ

І РЕКОНСТРУКЦІЯ КИТАЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
В ПОГЛЯДАХ “НОВИХ КОНФУЦІАНЦІВ”

У статті представлено перегляд синології та реконструкції китайської культури в нео-
конфуціанському маніфесті 1958 року. Відзначено, що “нові конфуціанці” пов’язують 
хибні уявлення західної історії і філософії про китайську культуру з трьома основними 
підходами західної синології: релігійно-ідеалістичний і раціональний підхід християн-
ських місіонерів; створення першими західними синологами міфу про китайську антич-
ність (архаїзація сучасності); політична вмотивованість західних досліджень Китаю. У 
роботі представлені методологічні підходи “нових конфуціанців” до вивчення китай-
ської культури, які ґрунтуються на симпатії і повазі до неї. Проаналізовано доктрину 
“розум-природа” (心性, xīnxìng) як основу всіх теорій китайської культури й особливий 
вид конфуціанської трансцендентності (“іманентна трансцендентність”). Показані від-
мінності китайської і західної культури в аналізі “нових конфуціанців”, а також їхні ідеї 
поєднання фундаментальних положень китайської філософії і досягнень західної циві-
лізації.

В. А. Киктенко
ПЕРЕСМОТР ОСНОВ СИНОЛОГИИ

И РЕКОНСТРУКЦИЯ КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ВО ВЗГЛЯДАХ “НОВЫХ КОНФУЦИАНЦЕВ”

В статье представлен пересмотр синологии и реконструкции китайской культуры в 
неоконфуцианском манифесте 1958 года. Отмечено, что “новые конфуцианцы” связы-
вают неверные представления западной истории и философии о китайской культуре с 
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тремя основными подходами западной синологии: религиозно-идеалистический и ра-
циональный подход христианских миссионеров; создание первыми западными сино-
логами мифа о китайской античности (архаизация современности); политическая 
мотивированность западных исследований Китая. В работе представлены методологи-
ческие подходы “новых конфуцианцев” к изучению китайской культуры, которые 
основываются на симпатии и уважении к ней. Проанализирована доктрина “ум-
природа” (心性, xīnxìng) как основа всех теорий китайской культуры и особый вид кон-
фуцианской трансцендентности (“имманентная трансцендентность”). Показаны 
отличия китайской и западной культуры в анализе “новых конфуцианцев”, а также их 
идеи соединения фундаментальных положений китайской философии и достижений 
западной цивилизации.

D. Shestopalets
MODERATION, UNITY, AND TOLERANCE: 

THE REPRESENTATION OF ISLAM
IN THE DISCOURSE OF “ALRAID”

The article reviews the main aspects of the representation of Islam in the publications of 
All-Ukrainian Association of Social Organizations “Alraid”. Based on the analysis of the ma-
terials published in the main official organ of this structure, the newspaper “Arraid”, the au-
thor identifies several key ideas that, in the opinion of ideologists of “Alraid”, are central to 
the successful development of Islam in Ukraine and in the world. The particular attention is 
devoted to the rhetorical analysis and deconstruction of these ideas in terms of their impact 
on the minds of Muslims. In conclusion of this research, the author outlines a set of the key 
issues that determine the deep ideological confrontation between “Alraid” and another ma-
jor Islamic institution of Ukraine – the Spiritual Administration of Muslims of Ukraine 
(“DUMU”).

Д. В. Шестопалець
ПОМІРНІСТЬ, ЄДНІСТЬ, ТОЛЕРАНТНІСТЬ: 

РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ІСЛАМУ
В ДИСКУРСІ ОРГАНІЗАЦІЇ “АЛРАЇД”

Стаття присвячена розгляду головних аспектів репрезентації ісламу у виданнях Все-
української асоціації громадських організацій “Алраїд”. Базуючись на аналізі матеріа-
лів, опублікованих в основному друкованому органі структури, газеті “Арраїд”, автор 
виділяє декілька ключових ідей, які, на думку ідеологів “Алраїду”, є центральними для 
успішного розвитку ісламу в Україні та у світі. Особлива увага у статті приділяється 
риторичному аналізу та деконструкції цих ідей з точки зору їхнього впливу на свідо-
мість мусульман. У результаті дослідження позицій “Алраїду” автор приходить до 
висновку про глибинні ідеологічні причини протистояння цієї організації з іншою ве-
ликою ісламською інституцією України – Духовним управлінням мусульман України 
(ДУМУ).

Д. В. Шестопалец
УМЕРЕННОСТЬ, ЕДИНСТВО, ТОЛЕРАНТНОСТЬ: 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ИСЛАМА
В ДИСКУРСЕ ОРГАНИЗАЦИИ “АЛРАИД”

Статья посвящена рассмотрению главных аспектов репрезентации ислама в изда-
ниях Всеукраинской ассоциации общественных организаций “Алраид”. Основываясь 
на анализе материалов, опубликованных в основном печатном органе структуры, газете 
“Арраид”, автор выделяет несколько ключевых идей, которые, по мнению идеологов 
“Алраида”, являются центральными для успешного развития ислама в Украине и в 
мире. Особое внимание в статье уделяется риторическому анализу и деконструкции 
этих идей с точки зрения их влияния на сознание мусульман. В результате исследова-
ния позиций “Алраида” автор приходит к выводу о глубинных идеологических причи-
нах противостояния этой организации с другой крупной исламской институцией Украи-
ны – Духовным управлением мусульман Украины (ДУМУ).
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