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“Ptolemaic Finger rings” and the north Black sea area: 
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In this article, I will be focusing on the so-called “Ptolemaic Finger Rings”. These are bronze, 
iron, glass and bone rings bearing images that are somehow connected to the Ptolemaic dynasty. 
The vast majority of these artifacts were found in the territory of the Bosporan kingdom. However, 
they are also found in other states of the Northern Black Sea area, as well as in Egypt, Cyprus, 
Balkan Greece and Asia Minor. In this group of sources, I am also considering clay bullae of 
Egyptian, Cyprian and Mesopotamian origin, containing the imprints of “Ptolemaic Finger 
Rings”. Modern studies, mainly devoted to the Black Sea finds, consider two inextricably linked 
questions: what was the purpose of these artifacts and what was their role in relations between the 
Ptolemaic state and the Bosporan kingdom?

Within this topic, I continue to develop my theory, that the “Ptolemaic Finger Rings” were in-
tended as awards for ordinary mercenaries, or even for civilians at the Ptolemaic service. In my 
opinion, such an award also meant granting of a certain tax privilege. Probably, the Bosporites, 
who later returned to their homeland, were among the people receiving the award.

This conclusion allows to look at the problem of the role of these rings in the Bosporan-Egyp-
tian relations from another angle. A significant number of clay bullae with imprints of the “Ptole-
maic Finger Rings” were found in the territory of the Ptolemaic state. The majority of them are 
dated not to the period of the apogee of the foreign activity of the Ptolemaic state, but to the 2nd 
and 1st centuries BC. Thus, these rings were intended for domestic use. However, the general dis-
tribution area of these artifacts in combination with two clay bullae from the “city archive” of 
Seleucia on Tigre evidence that the owners of such rings, who were leaving the state of Ptolemies, 
not always went to the Northern Black Sea region.

Consequently, the fact of a great concentration of “Ptolemaic Finger Rings” on the Cimmerian 
Bosporus should be viewed exclusively as a private phenomenon. It cannot be considered in the 
context of a problem of the “special nature” of the official Bosporan-Egyptian relations. However, 
a significant number of these artifacts found on the coast of the Northern Black Sea, indicates a 
high level of integration of this region into the outline of the Hellenistic world.

keywords: “Ptolemaic Finger Rings”, tax privileges, Bosporan Kingdom, North Black Sea 
Area, Ptolemaic state

ПеРСнІ “ПТОлемеївСькОгО ТиПу” І ПІвнІчне ПРичОРнОмОР’Я:
винЯТОк чи ПРавилО?1

А. Л. Зелінський
У центрі цього дослідження перебуває досить специфічна група археологічних ар-

тефактів – так звані персні “птолемеївського типу”. Передусім ідеться про відповідні 
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бронзові, залізні, а також скляні і кістяні вироби, що містять зображення, так чи 
інакше пов’язані з династією Птолемеїв2, яка протягом 306/305–30 років (тут і 
далі – до Р. Х.) правила елліністичним Єгиптом. Причому подібні зв’язки можуть 
мати як контекстуальний, так і формальний характер. Зокрема, більшість із нижче-
наведених зображень мають паралелі у птолемеївській нумізматиці. Насамперед на 
таких перснях зображено представників і представниць птолемеївського царського 
дому: Птолемея ІІ, Птолемея ІІІ, Арсиною ІІ, Береніку ІІ й Арсиною ІІІ. У цьому ж 
контексті слід розглядати оздоби, на яких зображуються безпосередньо пов’язані з 
вищезгаданою династією синкретичні боги – Серапіс та Ісіда3, а також представни-
ки еллінського пантеону – Афіна, Ніка і Діоскури [Неверов 1974, 106–113; Трейстер 
1982, 67–77; Трейстер 1985, 128–130; Молев 1994, 101–103; Зайцев, Мордвинцева 
2003, 90–91; Ладынин 2007, 235–252; Ladynin 2011, 245–260]. До цієї ж групи арте-
фактів варто також віднести персні із зображенням Артеміди, Кібели, Геракла та со-
баки [Трейстер 1982, 70–71, 77], які не мають належних нумізматичних аналогів4.

Переважну більшість відомих нам перснів “птолемеївського типу” знайдено на 
території Боспорського царства. Проте вони зустрічаються і в інших державах Пів-
нічного Причорномор’я (див. нижче)5, а також у Єгипті, на Кіпрі, у балканській 
Греції та Малій Азії [Charbonneaux 1958, 95–98; Трейстер 1985, 127–128, 131; Лит-
виненко 1991, 14–15; Зайцев, Мордвинцева 2003, 91; Ладынин 2007, 235–236; van 
Oppen de Ruiter 2015, 60–61, 181, not. 56–57]. Якщо ж узяти до уваги знайдені у ве-
ликій кількості глиняні печаті з відбитками, зробленими за допомогою подібних 
перснів [Milne 1916, 87–101; Kyriakos 1972, 315; Трейстер 1985, 128; Plantzos 2011, 
396–415; Lorber, van Oppen de Ruiter 2017, 73–95; van Oppen de Ruiter, Lorber 2018, 
349–394], то ареал останніх був дещо ширшим (див. нижче) та охоплював навіть 
територію Месопотамії [Bricault 1999, 334–343].

У дослідженнях, присвячених персням “птолемеївського типу”, як правило, роз-
глядаються два пов’язані між собою питання: яким було призначення цієї групи ар-
тефактів і яку роль вона відігравала у відносинах між державою Птолемеїв і Бос-
порським царством? У низці попередніх робіт я здебільшого звертав увагу на вирі-
шення першого з вищевказаних питань [Зелінський 2010, 240–245, 300–304, 
прим. 187–219; Зелинский 2018, 241–247]. Своєю чергою, мета цієї публікації поля-
гає в пошуку відповіді на питання про наявність чи відсутність “особливих відно-
син” між Боспорським царством (а в перспективі – усім Північним Причорномо-
р’ям) і птолемеївським Єгиптом, базованої на факті віднайдення александрійських 
перснів у відповідному регіоні. Проте, оскільки обидва вищезгадані питання не-
розривно пов’язані між собою, я вважаю за необхідне спочатку нагадати теорію, 
висловлену мною раніше щодо функціонального призначення перснів “птолемеїв-
ського типу”. Тим більше що з моменту виходу останньої публікації в поле мого 
зору потрапили деякі джерельні свідчення, а також нові публікації, які можуть до-
повнити аргументацію, наведену на користь раніше висловлених мною припу-
щень.

У сучасній історіографії існує декілька гіпотез щодо призначення цих перснів. 
Різними вченими їм приписується релігійне, пропагандистське, торговельне, полі-
тичне, церемоніальне чи адміністративне значення; вони також розцінюються як 
нагороди військових найманців [Spier 1992, 47; Трейстер 1985, 130; Литвиненко 
1991, 15–19; Ладынин 2007, 235–252; van Oppen de Ruiter 2015, 60–61]. На мій по-
гляд, кожне з вищенаведених припущень має свої недоліки чи слабкі місця.

Зокрема, прибічники релігійної теорії у своїх побудовах не враховують одразу 
кількох важливих чинників. Розгляд перснів “птолемеївського типу” в релігійному 
контексті може пов’язуватися або з персональним культом царів і цариць з династії 
Птолемеїв [Неверов 1974, 114–115], або з охоронною функцією оберегів, що вико-
ристовувалися під час морських подорожей [Неверов 1974, 114; Финагенова 2001, 
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167]. Проте, якщо розглядати персні як належність до царського культу6, то стає не-
зрозумілою практика зображення на них, поряд із представниками керівної династії, 
низки греко-єгипетських і грецьких богів (див. вище). До того ж у цьому ключі до-
сить складно пояснити занадто широкий ареал поширення артефактів, буцімто по-
в’язаних з державним культом елліністичного Єгипту, зокрема це стосується терито-
рії балканської Греції та Боспорського царства. Якщо ж ці персні мали стосунок до 
богів, які, згідно з тодішніми уявленнями, охороняли мореплавців7, то стає незрозу-
мілою низка зображень, представлених на відомих нам знахідках. Йдеться про Афі-
ну Промахос, Артеміду, Геракла й Кібелу [Неверов 1974, 107–108], які ніколи не 
виступали в ролі охоронців мандрівників, що подорожували морським шляхом8.

Пропагандистська, як і торговельна теорії [Трейстер 1985, 126–139; Archibald 
2007, 262; Braund 2018, 173; пор.: Литвиненко 1991, 16] також не можуть претенду-
вати на повноцінне розв’язання проблеми. Я вважаю, що вищезгадані персні самі 
по собі не мали реальної пропагандистської чи торговельної цінності, яка могла б 
обумовити їхню популярність серед представників еліти того ж таки Боспору Кіме-
рійського. Ці артефакти не були коштовними, їх не можна вважати витворами мис-
тецтва чи бодай ювелірними виробами. Відповідно, важко собі уявити, що вони 
самі по собі могли стати об’єктами масової торгівлі. До того ж носіння персня із зо-
браженням чужоземного монарха могло не відповідати політичній кон’юнктурі тієї 
чи іншої країни [Неверов 1974, 106–107; Трейстер 1985, 138]. Також, повертаючись 
до релігійної тематики, варто зазначити, що появу відповідних артефактів за межа-
ми держави Птолемеїв не слід вважати й наслідком поширення єгипетськими й іно-
земними купцями культів, бажаних александрійським володарям. Зокрема, на думку 
О. Я. Невєрова, носіння подібних оздоб могло свідчити про причетність до цього 
роду діяльності осіб, які за свої послуги отримували від Александрії певні пільги 
під час здійснення торговельних операцій [Неверов 1974, 114–115]. Якби носіння 
подібних перснів мало лише прагматичний характер, взагалі притаманний ставлен-
ню сучасників до культів елліністичних володарів [Зелінський 2010, 262–263, 330–
332, прим. 382–392], вони б не супроводжували своїх власників у подорож до 
загробного світу. Водночас александрійські персні не лише в більшості випадків 
становили складник поховального інвентаря [Неверов 1974, 111–112; Трейстер 1985, 
132; Молев 1994, 102; Ладынин 2007, 236], а і як сімейні реліквії передавалися з по-
коління в покоління [Трейстер 1985, 132; Ладынин 2007, 236], причому не лише у 
ІІІ, а й навіть у ІІ столітті, коли птолемеївський Єгипет відмовився від колишніх 
претензій на східносередземноморську торговельну гегемонію на користь держав-
посередників – спочатку Родосу, а згодом Делосу [Шургая 1965, 140; Литвиненко 
1991, 18; Badoud 2014, 115, 119–120; Зелинский 2018, 242, 245, прим. 14].

Іншу теорію, на цей раз торговельно-політичного характеру, запропонував 
І. А. Ладинін. Згідно з нею перснями “птолемеївського типу” протягом ІІІ століття 
відзначалися боспорити, які сприяли забезпеченню зерном позаєгипетські володіння 
і політичних союзників александрійських володарів, коли останні не мали можли-
вості постачати хліб до Егеїди внаслідок ускладнень, викликаних війнами за домі-
нування у Східному Середземномор’ї [Ладынин 2007, 235–252; пор.: Краснодубец 
2018, 107]9. Проте важливу, хоча й не єдину перепону гіпотезі російського дослідника 
становить вже згадувана на цих сторінках непрезентабельність перснів “птолемеїв-
ського типу”. Як і в разі пропагандистської теорії, важко собі уявити, що Птолемеї 
задля досягнення такої важливої мети, як гіпотетичне привернення на свій бік 
впливових представників боспорського суспільства, взялися б використовувати 
оздоби з таких дешевих матеріалів, як бронза чи скло (див. вище). Логічно при-
пустити, що в цьому разі, подібно до більш пізньої історії з римлянином Лукуллом 
[Plutarchus 1969, 3], представники александрійської династії дарували б впливовим 
боспоритам персні, виготовлені з коштовних матеріалів10. До того ж, як ми побачимо 
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нижче, археологічний контекст перснів “птолемеївського типу” і близьких до них 
знахідок суттєво перевищує хронологічні рамки періоду зовнішньополітичної ак-
тивності держави Птолемеїв.

Низька собівартість і загальна непрезентабельність перснів “птолемеївського 
типу” стоять на заваді визнанню слушності ще двох нижченаведених теорій. Пе-
редусім ідеться про припущення, згідно з яким персні “птолемеївського типу” віді-
гравали певну роль у двірцевому церемоніалі [Трейстер 1985, 137]. У цьому разі не 
враховується як невідповідність самих артефактів принципам демонстративної пто-
лемеївської розкоші (трифе)11, так і поширена практика їхнього використання в по-
всякденному житті в ролі звичайних печаток (пор.: [Трейстер 1985, 128, 130]; також 
див. нижче). Більш реально, що церемоніальними атрибутами придворного життя 
могли бути золоті персні, геми та камеї [Marshall 1907, 67, №№ 367–368; Charbon--
neaux 1958, 97, not. 1; Зелінський 2010, 300, прим. 186; van Oppen de Ruiter 2015, 
60–61; Краснодубец 2018, 108, № 3]. Хоча існує причина для сумнівів і в такій мож-
ливості. Згідно з даними сфрагістики, у греко-римському Єгипті, починаючи із пто-
лемеївських часів, ці ювелірні вироби також досить широко використовувались як 
звичайні печатки [Bell 1922, 141; Pieper 1934, 245–246, 248–250; Plantzos 2011, 397–
399]. Подібне ставлення до церемоніальних предметів, які могли бути не більше й 
не менше ніж царськими подарунками [Plutarchus 1969, 3], видається мені як міні--
мум легковажним.

Нарешті, існує припущення, згідно з яким бронзові, скляні та кістяні персні мо-
гли належати птолемеївським чиновникам, що виконували певні царські доручення 
як на території держави Птолемеїв, так і за її межами [Milne 1916, 96; Spier 1992, 
47; van Oppen de Ruiter 2015, 60; Lorber, van Oppen de Ruiter 2017, 81]. Це припу-
щення могло б бути слушним, якби йшлося лише про представників нижньої ланки 
птолемеївського адміністративно-бюрократичного апарату, наприклад про єгипет-
ських комархів і комограматевсів (сільських старост і сільських писців). Але вже 
навіть у випадку чиновників середньої адміністративної ланки, не кажучи вже про 
закордонних емісарів, оздоби з бронзи чи скла не відповідали ні їхньому статусу, ні 
сутності їхніх службових чи репрезентативних функцій12.

З мого погляду, певним поштовхом до розв’язання цього складного питання може 
бути припущення, зроблене Ю. М. Литвиненком і згодом підтримане Є. О. Молєвим. 
На думку цих дослідників, масову наявність перснів “птолемеївського типу” в Бос-
порському царстві слід пов’язати з військовими найманцями та військовими коло-
ністами (клерухами) із зазначеного регіону, що перебували на службі в александрій-
ських монархів [Литвиненко 1991, 19–23; Молев 1994, 99–100]. Я вважаю, що 
вищезгадані предмети цілком могли належати рядовим воїнам чи військовим моря-
кам, які дістали їх як військову нагороду. Звичайно, коли йдеться про нагороду, 
отримувану воїнами за участь у переможній битві, передусім на пам’ять приходить 
загальноприйнята практика наділення їх грошовими сумами в золоті. В історії дер-
жави Птолемеїв така практика добре зафіксована у зв’язку з битвою при Рафії 
(22 червня 217 року)13. Зокрема, перед боєм тодішній володар елліністичного Єгипту 
Птолемей IV Філопатор і його сестра-дружина Арсиноя ІІІ пообіцяли воїнам значні 
нагороди в разі здобуття перемоги [Polybius 1882, V. 83; пор.: Machabaeorum liber III 
1935, I, 4]. Після ж здобутої перемоги, за свідченням єгипетського синодального де-
крету, т. зв. Стели Рафії, воїнам було роздано 300 тисяч дебенів золота [Spiegelberg 
1925, 10]14. Проте у випадку перснів “птолемеївського типу” йтиметься про винаго-
роди іншого ґатунку, які до того ж не обов’язково призначалися лише для воїнів. На 
останню обставину може вказувати знахідка відповідної відзнаки у складі жіночого 
поховального інвентарю [Трейстер 1985, 132; Ладынин 2007, 236].

Вищезгадані персні підпадають під визначеня нагород як у формальному, так 
і у функціональному плані. По-перше, у ролі відзнаки, наприклад за військову 
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доблесть, персні “птолемеївського типу” набувають певної цінності й цілком мо-
жуть на правах своєрідної реліквії зберігатись у родині на батьківщині воїна-
найманця навіть протягом кількох поколінь (пор.: [Трейстер 1985, 131–132]). Отже, 
тоді стає зрозумілим широкий ареал поширення цих археологічних знахідок (див. 
вище)15.

По-друге, у цьому контексті з’являється можливість пояснити характер усіх 
реальних і міфічних постатей, зображених на перснях. Зокрема, портрети представ-
ників і представниць керівної династії можна трактувати як зображення осіб, яким 
прислужився нагороджений. Так само можна також інтерпретувати зображення Ге-
ракла – одного з міфічних предків александрійської династії [Theocritus 1881, XVII; 
Orientis... 1903, 54]. Зображення Афіни Промахос вказує на те, що, б’ючись у лавах 
птолемеївських військ, нагороджений боровся за еллінську свободу (пор.: [Трей--
стер 1985, 128–129]), наприклад під час Хремонідової війни (267–262/261 роки)16. 
Богиню Ніку можна трактувати в її прямому значенні – як символ перемоги [Pausa--
nias 1973, I. I. 3, XXII. 4]. Серапіса, Ісіду й Діоскурів можна розцінювати як нагороду 
мореплавцям17. Появу ж на перснях собаки, ймовірно, варто пов’язати з професій-
ною діяльністю кинегів – спеціальних інструкторів бойових собак, які використо-
вувались як на полюванні, так і під час війни [Rice 1983, 93]18.

Окремо слід сказати про персні із зображенням Артеміди та Кібели. На мій по-
гляд, зазначених богинь буде логічно пов’язати відповідно з Арсиноєю ІІІ та Пто--
лемеєм IV. Як відомо, Арсиноя ІІІ – ймовірно, перед битвою при Рафії (див. вище) – 
присвятила Артеміді пасмо свого волосся [Anthologia palatine… 1911, VI, 277]19. 
Своєю чергою, Птолемей IV як завзятий шанувальник Діоніса [Machabaeorum liber 
III 1935, II, 20–22; Тарн 1949, 194; Tondriau 1946, 84–95; Fraser 1972, I, 204, 207; Bri--
cault 1999, 336; Hoelbl 2001, 170–171; Huss 2001, 454–456, 468; Johnson 2004, 205–
209; Modrzejewski 2008, 160–162; Grabowski 2010, 190–196; Gouessan 2013, 87–89], 
імовірно, не цурався й поклоніння Кібелі [Plutarchus 1971, 33, 36; пор.: Tondriau 
1946, 93, not. 1; Fraser 1972, I, 278, II, 33f, not. 118, 434, not. 734]20, чий культ також 
мав оргіастичний характер21. Зокрема, як відомо зі свідчень візантійських джерел, 
Птолемей IV у рамках поклоніння Діонісу використав практику нанесення на влас--
не тіло священного татуювання, характерну для жерців Кібели – галів. Через цей 
ексцентричний вчинок вищезгаданий цар навіть дістав від сучасників прізвисько 
Гал [Chronicon paschale 1832, 139.3; 143.4; Etymologicum magnum 1848, Gallos, 6; 
пор.: Huss 2001, 468; Coloru 2014, 32]22.

І, по-третє, така постановка питання може дати досить логічне пояснення масо-
вому використанню цих перснів у ролі офіційних печаток як на території самого 
Єгипту, так і на одній із зовнішніх територій держави Птолемеїв – Кіпрі [Milne 
2016, 87–101; Kyriakos 1972, 315; Трейстер 1985, 128; Lorber, van Oppen de Ruiter 
2017, 73–95; van Oppen de Ruiter, Lorber 2018, 349–394]. На мою думку, нагоро-
дження відповідними відзнаками, які не можна віднести до категорії цінних пода-
рунків, все ж таки мало не лише моральне, а й матеріальне навантаження. Зокрема, 
слід зважати на те, що подібними перснями скріплялись фінансово-майнові й діло-
ві угоди державного та приватного характеру, що укладалися на території держави 
Птолемеїв [Milne 1916, 87–88; Трейстер 1985, 128; Lorber, van Oppen de Ruiter 2017, 
76–77, 93, not. 11, 14]23. Отже, не виключено, що відбитки перснів “птолемеївського 
типу” могли маркувати наявність у власника відповідної відзнаки певних податко-
вих привілеїв постійного чи тимчасового характеру, які діяли на території Єгипту 
чи інших птолемеївських володінь. Передусім маються на увазі пільги, якими влас-
ники перснів “птолемеївського типу” могли користуватися при укладанні фінансово-
майнових угод. В усякому разі, достовірно відомо, що укладання подібних угод в 
елліністичному Єгипті, наприклад, договору про купівлю-продаж нерухомості, 
вартість якої перевищувала 50 драхм, справді обкладалося окремим податком 
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[Тарн 1949, 180; Jaehne 1981, 77–78]24. Окрім цього, я пропоную пов’язати відтиски 
на печатках, що у своєму декорі містили зображення хлібного колосся (пор.: [Van 
Oppen de Ruiter, Lorber 2018, 359–364]), з пільгами на сплату поземельного зерно-
вого податку25.

Отже, можна припустити, що александрійські володарі, запроваджуючи практи-
ку нагородження перснями “птолемеївського типу”, що, по суті, фіксувало надання 
певних податкових пільг, намагалися утримати на берегах Нілу корисних державі 
талановитих, неординарних або просто відважних чи відданих людей.

Немає нічого дивного, що серед подібних нагороджених осіб могли опинитися й 
вихідці з Північного Причорномор’я, і зокрема з Боспорського царства [Трейстер 
1985, 130–136; Литвиненко 1991, 19–23; Молев 1994, 99–100; Braund 2018, 173–
174]26. Проте в разі правильності моєї теорії щодо функції перснів “птолемеївського 
типу” ця обставина не може бути доказом на користь існування винятково тісних 
відносин між Александрією та Пантікапеєм. Радянські та російські дослідники, які 
висловлювалися на користь важливої ролі, що надавалася Боспорському царству 
Птолемеями27, базували власне бачення ситуації майже суто на результатах статис-
тики географічного розміщення знайдених перснів. Зокрема, згідно з підрахунками 
М. Ю. Трейстера, у Північному Причорномор’ї було знайдено 23 артефакти: 1 – в 
Ольвії, 2 – у Херсонесі, 20 – на території Боспорського царства [Трейстер 1982, 71, 
рис. 2]. Ю. М. Литвиненко вказував на 34 знахідки: 1 – в Ольвії, 5 – у Херсонесі28, 
28 – у Боспорському царстві [Литвиненко 1991, 15, прим. 21]. Згідно з більш риго--
ристичною оцінкою І. А. Ладиніна (див. прим. 4), до відомого йому переліку відпо--
відних знахідок слід віднести 22 артефакти, переважна більшість із яких також 
припадає на Боспорське царство [Ладынин 2007, 236, прим. 3]29.

Справді, знахідки перснів “птолемеївського типу”, зроблені в Єгипті, на Кіпрі, у 
балканській Греції та Малій Азії, у кращому разі становлять близько 50 % від числа 
боспорських артефактів [Marshall 1907, 200–201, №№ 1267–1268, 1275–1278; Char--
bonneaux 1958, 95–98; Трейстер 1985, 127, прим. 13; Spier 1992, 47–48, №№ 88–92; 
пор.: Ладынин 2007, 235–236; van Oppen de Ruiter 2015, 181, not. 57]. Проте сам 
факт їхньої наявності поза Боспорським царством не можна заперечити. До того ж, 
як можна судити на підставі географії і статистики масових знахідок відбитків із 
подібних перснів (див. вище), відтиснутих на глиняних печатках, зазначені арте-
факти з самого початку призначалися не для зовнішнього, а для внутрішньодержав-
ного користування. Поза тим, на відповідних печатках, окрім александрійських 
володарів, що правили протягом ІІІ століття, присутні численні зображення більш 
пізніх представників і представниць династії з Клеопатрою VII включно [Milne 
1916, 87–101; Lorber, van Oppen de Ruiter 2017, 73–95; van Oppen de Ruiter, Lorber 
2018, 349–394]30. На цій підставі можна зробити цілком логічний висновок, згідно з 
яким персні “птолемеївського типу” продовжували виготовлятися й протягом ІІ та І 
століть, тобто за часів кардинальної відмови держави Птолемеїв від масштабних 
зовнішньополітичних амбіцій, які б передбачали існування єгипетських інтересів 
на берегах Північного Причорномор’я (пор.: [Huss 2001, 473–757; Grainger 2010, 
245–419]).

Нарешті, два такі відбитки, знайдені за межами держави Птолемеїв, найімовір-
ніше, вказують на причетність господарів відповідних перснів-печаток до числа 
найманців. Йдеться про відбитки, що містять характерне для птолемеївської іконо-
графії парне зображення Серапіса й Ісіди31, знайдені в “архіві” однієї зі столиць 
держави Селевкідів – Селевкії-на-Тигрі [Bricault 1999, 334–343]32. Л. Бріко цілком 
слушно пов’язує появу перснів-печаток з подібним зображенням із подіями IV Си--
рійської війни, апогеєм якої була вищезгадана битва при Рафії33. З огляду на це з 
дуже високою часткою імовірності можу припустити, що власником персня і 
пов’язаного з ним податкового привілею міг бути якийсь рядовий найманець, який 
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у 219–218 роках разом зі своїм командиром перейшов на бік селевкідського царя 
Антіоха ІІІ (пор.: [Polybius 1882, V. 61–62, 70–71])34 або ж полишив птолемеївську 
службу після закінчення війни35.

На підставі усього сказаного вище можна зробити два висновки. По-перше наяв-
ність на Боспорі Кімерійському високої концентрації перснів “птолемеївського 
типу” не дає змоги говорити про існування перманентних офіційних контактів між 
царством Спартокідів і державою Птолемеїв. Поява цих артефактів як у Боспор-
ському царстві, так і в Херсонесі та Ольвії мала приватний характер. Вона була 
пов’язана з репатріантами, які не змогли чи не захотіли реалізувати надані їм дер-
жавні пільги. По-друге, значна кількість перснів “птолемеївського типу”, знайдена 
на північному узбережжі Понту Евксинського, свідчить про досить високий рівень 
інтеграції зазначеного регіону до елліністичної ойкумени. Зокрема, йдеться про 
масштабне долучення боспоритів і почасти їхніх сусідів до процесу вільного пере-
міщення людських ресурсів у межах елліністичного світу, у цілому характерного 
для відповідної епохи.

1 Я дуже вдячний доктору філософії (PhD) Б. ван Оппен де Рюйтеру (Гронінгенський 
університет) за люб’язно надану можливість ознайомитися з написаними ним у співавтор-
стві з К. Лорбер публікаціями, присвяченими відбиткам на глиняних печатях із храму Гора 
Бехдетського в Едфу.

2 Відповідні артефакти з цієї групи, які протягом XIX–XX століть були знайдені на те--
риторії Північного Причорномор’я, зберігаються в низці музеїв Російської Федерації: Дер-
жавному Ермітажі, Державному історичному музеї, Державному музеї образотворчих 
мистецтв імені О. С. Пушкіна тощо [Трейстер 1985, 126, прим. 6].

3 Про зв’язок династії Птолемеїв із синкретичним культом бога Серапіса та його дружи-
ни Ісіди, еллінізованої єгипетської Ісет, див.: [Bricault 1999, 334–343; Pfeiffer 2008a, 387–
408; Pfeiffer 2017, 108–112; Herklotz 2018, 9–48].

4 Я не можу погодитися з думкою І. А. Ладиніна, згідно з якою при вивченні перснів 
“птолемеївського типу” слід обмежуватися лише масивними бронзовими виробами з пор-
третами представників і представниць відповідного царського дому [Ладынин 2007, 236]. 
Подібно до М. Ю. Трейстера і Ю. М. Литвиненка, я вважаю за доцільне долучити до відпо--
відної джерельної групи й інші вищенаведені типи перснів.

5 Зокрема, йдеться про Ольвію і Херсонес Таврійський [Трейстер 1982, 71, мал. 2; Лит-
виненко 1991, 15; Ладынин 2007, 236].

6 Про відмінності між царським і династичним культами Птолемеїв див., напр.: [Pfeiffer 
2008b, passim; Weber 2012, 77–97].

7 До цього переліку слід віднести: Арсиною ІІ, Береніку ІІ, Ісіду, Серапіса, братів Діо--
скурів [Неверов 1974, 114; Финагенова 2001, 167; Hoelbl 2001, 104–106; Ладынин 2007, 
237–238; Mueller 2009, 266–280; Зелінський 2010, 320–323, прим. 327 і 330, 325, прим. 344, 
328, прим. 361; Carney 2013, 98–110; Clayman 2014, 135–137], а також, можливо, Птолемеїв 
ІІ та ІІІ, які іноді зображувалися в подобі Посейдона [Зелінський 2010, 320, прим. 327], та 
Арсиною ІІІ (пор.: [Зайцев, Мордвинцева 2003, 90–91]).

8 В усякому разі, мені не відомі джерела, які б указували на подібну функцію зазначених 
богів та обожнених представниць і представників династії Птолемеїв.

9 Про позаєгипетські володіння Птолемеїв і перипетії історії міжнародних відносин доби 
еллінізму (зокрема ІІІ століття) див.: [Bagnall 1976, passim; Жигунин 1980, 60–167; Hoelbl 
2001, 14–76, 127–143; Grainger 2010, passim; Huss 2011, 140–178].

10 У цьому контексті можна згадати знайдену на території Херсонеса аметистову гему із 
зображенням, яке можна ідентифікувати як Арсиною ІІ [Краснодубец 2018, 108, № 3].

11 Про сутність птолемеївської трифе див., напр.: [Gouessan 2013, 73–101; Clayman 2014, 
68–73, 122–123].

12 Про птолемеївський державно-адміністративний апарат див.: [Huss 2011, 15–139].
13 Про цю битву див., напр.: [Grabowski 2010, 237–266; Grainger 2010, 213–216].
14 Т. Грабовський робить слушний висновок, згідно з яким у цьому разі малося на увазі 

300 тисяч золотих монет [Grabowski 2010, 271, Przyp. 137].
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15 Не виключаю можливості, що в цьому контексті цілком логічною є висока концентра-
ція перснів птолемеївського типу саме в Північному Причорномор’ї. Можливо, вихідці з 
цього чи не найпівнічнішого регіону еллінської ойкумени частіше від інших переселенців 
не могли призвичаїтися до жаркого єгипетського клімату, а отже, у більшій кількості повер-
талися на батьківщину. В усякому разі, ще Геродот писав про випадки замерзання Боспору 
Кімерійського під час зимових холодів [Herodotus 1899, IV. 28].

16 Про зазначений воєнний конфлікт див., напр.: [Heinen 1972, 95–213; Dreyer 1999, 308–
376; O’Neil 2008, 65–90].

17 Можливо, сюди ж варто віднести Арсиною ІІ, Береніку ІІ, Арсиною ІІІ, а також Птоле-
меїв ІІ та ІІІ (див. прим. 7).

18 У цьому ж контексті також варто вказати на теоретичну можливість існування зв’язків 
між кинегами та перснями із зображенням Артеміди, яка, як добре відомо, між іншим, по-
зиціонувалась як богиня полювання.

19 Пор. зі схожою акцією, здійсненою Беренікою ІІ під час ІІІ Сирійської війни [Callima--
chus 1953, fr. 110; Catullus 1975, 66; Hyginus 1992, II, 24, 1; Clayman 2014, 97–101, 187–190].

20 Стосовно сумнівів з цього приводу див.: [Huss 2001, 468, Anm. 41].
21 Стосовно зближення культів Діоніса та Кібели за елліністичної або й доелліністичної 

доби див., напр.: [Euripides 1902, 70–88; Apollodorus 1907, III, V, 1; Strabo 1899, X, III, 12–22; 
Fraser 1972, II, 33f, not. 118]. Існує можливість інших, на мій погляд, менш імовірних коно-
тацій між культом Кібели і царським домом Птолемеїв. Зокрема, траплялася практика ото-
тожнення Корибантів, які входили до почту цієї богині, із самофракійськими Кабірами 
[Strabo 1899, X, III, 12–22; Nilsson 1961, 101–102], у чиєму провідному культовому центрі 
свого часу знайшла притулок майбутня Арсиноя II [Justinus 1911, XVII, 2, XXIV, 2–3; Hoelbl 
2001, 36; Huss 2001, 259, 265, 306; Mueller 2009, 82, 93; Carney 2013, 38, 60, 62]. Окрім того, 
П. Фрезер припускав наявність можливих непрямих зв’язків між культами Кібели та Бере-
ніки ІІ [Fraser 1972, I, 278; II, 434, not. 736–737].

22 Цікаво, що в “Пасхальній хроніці” двома згадками цього Птолемеєвого прізвиська, по 
суті, обрамляється свідчення про привезення до Риму священного зображення Реї-Кібели 
[Chronicon paschale 1832, 141.3; пор.: Strabo 1899, X, III, 12–15; Livius 1986, XXIX, 10–11; 
van Oppen de Ruiter 2007, 37].

23 Про подібну практику в державі Селевкідів див., наприклад: [Bricault 1999, 334–335].
24 Для більш детального огляду цієї проблеми див.: [Manning 2003, 172–174]. Отже, стає 

зрозумілою й знахідка численних глиняних відтисків із перснів птолемеївського типу на те-
риторії Едфу, відомого своїм знаменитим храмом Гора Бехдетського [Milne 1916, 87–101; 
Трейстер 1985, 128; Lorber, van Oppen de Ruiter 2017, 73–95; van Oppen de Ruiter, Lorber 
2018, 349–394]. Відтепер зазначену обставину можна пояснити тим, що жерці, які обслуго-
вували храми Верхнього Єгипту, здавна мали право під більшим чи меншим державним 
контролем брати на відкуп збирання податків від продажу нерухомого майна (пор.: 
[Manning 2003, 172–174]), а самі храми нерідко використовувалися як архіви для зберігання 
державних і приватних документів [Lorber, van Oppen de Ruiter 2017, 76–77].

25 Щодо зазначеного податку у птолемеївському Єгипті, зокрема в разі військових посе-
ленців, див., напр.: [Зелінський 2010, 182, прим. 191].

26 При цьому я погоджуюся з думкою Ю. Г. Виноградова та М. І. Золотарьова, згідно з 
якою згадані в одному з фаюмських написів боспорити: Філоніх і Мольпагор були не вій-
ськовими найманцями, а політичними емігрантами [Виноградов, Золотарев 2000, 286–288].

27 До інших доволі спорадичних свідчень на користь тісних контактів між Єгиптом і 
Боспором можна віднести: Німфейську фреску, яка свідчить про відвідини Боспорського 
царства птолемеївським військовим кораблем під назвою “Ісіда” [Грач 1984, 81–88]; вказів-
ку на візит до Єгипту посольства від боспорського царя Перісада ІІ, датовану 254 роком 
[Greek papyri… 1974, № 1973; пор.: Литвиненко 1991, 20; Ладынин 2007, 241; Braund 2018, 
177–183]; знайдену на території Пантікапею базальтову голову Арсиної ІІ [Виноградов, Зо-
лотарев 2000, 286; Ладынин 2007, 240–241] і скляну двосторонню підвіску, на якій, імовір-
но, зображено Птолемея ІІ й Арсиною ІІ (пор.: [Ладынин, Попова 2010, 73]). Сліди контак-
тів Птолемеївського Єгипту з іншими державами Північного Причорномор’я [Шургая 1965, 
126–141; Шургая 1972, 17–29] відзначаються ще більшою спорадичністю. Зокрема, остан-
нім часом виникли суттєві сумніви стосовно єгипетського походження знайдених в Ольвії 



Персні “птолемеївського типу” і Північне Причорномор’я: виняток чи правило?

The World of the Orient, 2020, № 1                                                                                          13

та Пантікапеї т. зв. поховальних урн Гадра (пор.: [Fraser 1972, I. 172]); оскільки вони, найі-
мовірніше, вироблялись на Криті [Callaghan, Jones 1985, 1–17; пор.: Chaniotis 2004, 98; 
Braund 2018, 172, not. 115, 181, not. 157]. Стосовно обстоювання александрійського похо-
дження ольвійських урн Гадра див.: [Ломтадзе 2009, 345–347].

28 Нещодавно Є. М. Краснодубець запропонувала збільшити кількість перснів, знайде-
них на території Херсонеса, до 12 екземплярів [Краснодубец 2018, 107–111, №№ 1–2, 6–9, 
11–12, 16–19]. Проте сама дослідниця визнає можливість належності частини знахідок до 
числа більш пізніх місцевих підробок [Краснодубец 2018, 111].

29 При цьому І. А. Ладинін особливо підкреслює факт найбільшої концентрації перснів у 
Пантікапеї та Фанагорії [Ладынин 2007, 236].

30 Це ж можна сказати й про самі персні. Наприклад, існує бронзовий перстень із зобра-
женням Клеопатри І, який датується не раніше ніж 1-ю чвертю ІІ століття [Charbonneaux 
1958, 95–98].

31 Про глиняні печатки зі схожими зображеннями, знайдені на території елліністичного 
Єгипту, див.: [Milne 1916, 90, №№ 38–39; Bricault 1999, 334; Plantzos 2011, 402; van Oppen 
de Ruiter, Lorber 2018, 368–369].

32 Про широку практику функціонування подібних архівів за елліністичної доби див.: 
[Spier 1992, 166; Lorber, van Oppen de Ruiter 2017, 93, not. 11].

33 В цілому про IV Сирійську війну див., напр.: [Grabowski 2010, 214–274].
34 Враховуючи, що Серапіс та Ісіда виступали як покровителі мореплавців (див. прим. 7), 

власником персня міг бути військовий моряк, який служив на одному з кораблів, що у 219 
році перейшли на бік Антіоха ІІІ разом з тодішнім стратегом Койлесирії етолійцем Теодо-
том [Polybios 1882, V. 61–62].

35 Полібій говорить про перебування на службі в Антіоха ІІІ колишніх птолемеївських 
найманих військових командирів: критянина Лагора й етолійця Ніколая [Polybius 1882, VII. 
15–18, X. 29], яких він не згадував серед переліку перебіжчиків часів IV Сирійської війни 
(див. вище).
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А. Л. Зелінський
Персні “птолемеївського типу” і Північне Причорномор’я:

виняток чи правило?
У центрі цього дослідження перебувають так звані персні “птолемеївського типу”. 

Йдеться про відповідні бронзові, залізні, а також скляні і кістяні вироби, що містять зобра-
ження, так чи інакше пов’язані з династією Птолемеїв. Переважну більшість відповідних 
артефактів знайдено на території Боспорського царства. Проте вони зустрічаються і в ін-
ших державах Північного Причорномор’я, а також у Єгипті, на Кіпрі, у балканській Греції 
та Малій Азії. До цієї групи джерел також слід додати глиняні печаті єгипетського, кіпр-
ського та месопотамського походження, що містять відбитки перснів “птолемеївського 
типу”. У сучасних дослідженнях, здебільшого присвячених причорноморським знахідкам, 
розглядаються два нерозривно пов’язані питання: яким було призначення цієї групи арте-
фактів і яку роль вона відігравала у відносинах між державою Птолемеїв і Боспорським 
царством?

У рамках цієї проблематики я продовжую розвивати свою теорію, згідно з якою персні 
“птолемеївського типу” виступали як нагороди, призначені для рядових найманців або й 
для цивільних осіб, що перебували на птолемеївській службі. На мою думку, нагородження 
подібною відзнакою означало надання певного податкового привілею. До числа нагородже-
них, імовірно, належали вихідці з Боспору, які згодом повернулися на батьківщину.

Такий висновок дає змогу під іншим кутом подивитися на проблему ролі відповідних 
перснів у боспоро-єгипетських відносинах. На території держави Птолемеїв знайдено 
значну кількість глиняних печатей з відбитками перснів “птолемеївського типу”, здебіль-
шого датованих не періодом зовнішньополітичної активності держави Птолемеїв, а ІІ та 
І століттями. Отже, відповідні артефакти призначалися для внутрішньодержавного корис--
тування. Водночас, загальний ареал поширення перснів у поєднанні з двома глиняними 
печатями з “міського архіву” Селевкії-на-Тигрі показує, що власники вищезгаданих від-
знак, полишаючи державу Птолемеїв, далеко не завжди опинялися в Північному Причор-
номор’ї.

Отже, наявність на Боспорі Кімерійському високої концентрації перснів “птолемеїв-
ського типу” має суто приватне коріння і не може розглядатися в контексті питання про 
“винятковий характер” офіційних боспоро-єгипетських відносин. Проте значна кількість 
вищезгаданих артефактів, знайдених на північному узбережжі Чорного моря, свідчить про 
високий рівень інтеграції регіону до елліністичної ойкумени.

ключові слова: Боспорське царство, держава Птолемеїв, персні “птолемеївського типу”, 
Північне Причорномор’я, податкові привілеї
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А. Л. Зелинский
Перстни “птолемеевского типа” и Северное Причерноморье: 

исключение или правило?
В центре этого исследования пребывают так называемые перстни “птолемеевского 

типа”. Речь идет о соответственных бронзовых, железных, а также стеклянных и костяных 
изделиях, содержащих изображения, так или иначе связанные с династией Птолемеев. По-
давляющее большинство данных артефактов найдено на территории Боспорского царства. 
Однако они встречаются и в других государствах Северного Причерноморья, а также в 
Египте, на Кипре, в балканской Греции и Малой Азии. К этой группе источников также 
следует добавить глиняные печати египетского, кипрского и месопотамского происхожде-
ния, содержащие отпечатки перстней “птолемеевского типа”. В современных исследова-
ниях, в основном посвященных причерноморским находкам, рассматриваются два нераз-
рывно связанных вопроса: каким было назначение этих артефактов и какую роль они 
играли в отношениях между государством Птолемеев и Боспорским царством?

В рамках этой проблематики я продолжаю развивать свою теорию, согласно которой 
перстни “птолемеевского типа” выступали как награды, предназначенные для рядовых 
наемников или даже для гражданских лиц, находящихся на птолемеевской службе. По мое-
му мнению, награждение подобным отличительным знаком маркировало предоставление 
некоей налоговой привилегии. К числу награжденных, вероятно, принадлежали выходцы с 
Боспора, впоследствии вернувшиеся на родину.

Такой вывод позволяет посмотреть под другим углом на проблему роли данных пер-
стней в боспоро-египетских отношениях. На территории государства Птолемеев найдено 
значительное количество глиняных печатей с оттисками перстней “птолемеевского типа”, 
в основном датированных не периодом внешнеполитической активности государства Пто-
лемеев, а II и I веками. Таким образом, соответствующие артефакты предназначались для 
внутригосударственного пользования. Вместе с тем общий ареал распространения пер-
стней в сочетании с двумя глиняными печатями из “городского архива” Селевкии-на-Тигре 
показывает, что владельцы вышеупомянутых отличий, покидая государство Птолемеев, да-
леко не всегда оказывались в Северном Причерноморье.

Следовательно, наличие на Боспоре Киммерийском высокой концентрации перстней 
“птолемеевского типа” имеет исключительно частные истоки и не может рассматриваться в 
контексте вопроса об “особом характере” официальных боспоро-египетских отношений. 
Вместе с тем значительное количество вышеупомянутых артефактов, найденных на север-
ном побережье Черного моря, свидетельствует о высоком уровне интеграции региона в 
канву эллинистической ойкумены.

ключевые слова: Боспорское царство, государство Птолемеев, налоговые привилегии, 
перстни “птолемеевского типа”, Северное Причерноморье
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The article is devoted to previously unknown nuances of the history of about 50 Turkish pri-
soners of war, who during the years 1704–1714 managed to escape from their long-time Russian 
captivity to Sweden. They preceded the more known Turks – the so-called “Turkish creditors” – 
that arrived in Sweden after years spent by King Charles XII’s in the Ottoman Empire. The con-
tacts between Sweden and the Ottoman Porte were scarce at the beginning of the Great Northern 
War and the arrival of the first Turkish prisoners of war in 1704 created a delicate problem for the 
Swedish authorities in Stockholm. King Charles XII was abroad since the start of the war in 1700 
and the Royal Senate in Stockholm most often had to decide and act without consulting their far-
away sovereign. Their ways how to handle and treat these Turks also shifted drastically over the 
years, from the first ones to the last ones ten years later. It is obvious that the major shift came af-
ter the battle of Poltava and King Charles XII’s long stay in Bender and the Ottoman Empire. At 
first they were treated more or less like any of the other arriving prisoners of war and thus also re-
ceiving the daily allowance. The allowance was later withdrawn and the Turks had to try to sup-
port themselves, which turned out to be hard. However, the daily allowance was returned to the 
Turks that arrived later when the Swedes tried to build good relations with the Ottoman Porte. 
And after the battle of Poltava, the arriving Turks were treated as important guests and received 
generous daily support.

All of the Turkish prisoners of war had been captured already in the mid-1690s, some at the 
Ottoman and Crimean Khanate territories along the lower Dnipro River such as at the capture of 
Gazi-kerman in 1695, some on the Black Sea coast and some probably also in and around Azov. 

Most of the Turkish prisoners of war were common soldiers but some were janissaries and one 
was a captain named Mustafa Hüseyin and another was a “Turkish priest” named Musa Mustafa.

All of the Turkish prisoners of war left Sweden after some time. However, it was not an easy 
task to organise a safe journey home to Ottoman territories. The Swedish authorities in Stockholm 
often suggested that the Turks should take the route over Holland. In one case it was even sug-
gested by the Turks themselves that they could finance the journey by letting themselves to be ex-
changed for enslaved Christians in Turkey. Another possible way of returning was to travel by 
land via Poland to Ottoman territories, but it was probably not seen as the safest route.

Keywords: Azov campaigns (1695–1696), Charles XII, Gazi-kerman, Great Northern War 
(1700–1721), Ottoman Empire, prisoners of war, Russia, Russo-Turkish War (1686–1700), Sweden

The direct contacts between the Swedish Empire under King Charles XII and the Ot-
toman Porte before the battle of Poltava in 1709 and the Swedish King’s subsequent and 
unplanned long stay in Bender and the Ottoman Empire have not yet been extensively re-
searched or discussed. The most thorough study on this subject has so far been done by 
the Swedish historian Sven A. Nilsson who already in 1953 published an article about the 
Swedish-Turkish relations prior to Poltava [Nilsson 1954].
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It is fairly well-known and familiar to most researchers that there were groups of 
Turks coming to Sweden after King Charles XII’s years in the Ottoman Empire 1709–
1714. These groups of Turks came to Sweden to secure the payment of the debts the 
Swedish Crown owed them after the years in the Ottoman lands. More than one third of 
these “Turkish creditors” were however ethnic Jews and Armenians [Westrin 1900]. Far 
less known is the fact that there were groups of Turks arriving in Stockholm as early as 
in 1704, but these Turks were not lenders but prisoners of war that had managed to es-
cape from their many years of suffering as prisoners of war in Russia.

King Charles XII and the Ottoman Porte
In February 1701, Sultan Mustafa II is said to have sent a letter of congratulation to King 

Charles XII after the victorious battle of Narva in late November 1700. Since the original 
letter has not been found but only a few copies translated to German, it has been suggested 
that the letter never existed but was actually part of a Swedish propaganda effort. Regard-
less of this, no further direct contacts are known during the coming years [Nordberg 
1740a, 139–140; Nilsson 1954, 116–117; Tengberg 1953, 5]. The German “copies” of the 
Sultan’s letter can be found at the National Archives in Stockholm [RA, DT, Vol. 98, Letter 
signed by “Sultan Bassa / Maten Gerey” and dated in Constantinople “6 February 5650”].

It seems like the next time the Swedish King came into contact with the Ottomans did 
not take place until September 1704. It was merely by chance, but this time the King 
himself probably came in direct contact with a group of Ottoman subjects. On 27 August 
17041, the Polish city of Lwów/Lemberg was stormed by the Swedish troops under the 
direct command of King Charles XII. Shortly after the city had surrendered and the gar-
rison had been taken as prisoners of war, a group of chained Turkish and Tatar “slaves” 
were discovered. King Charles XII ordered them to be released from their shackles and 
to be set free to go wherever they wanted [Nordberg 1740a, 833–835]. According to 
Gustaf Adlerfelt, the King’s chamberlain, this “caused the poor people tremendous joy” 
[Adlerfelt 1707, 236; Adlerfelt 1919, 226]. Theatrum Europaeum also tells that the re-
leased prisoners had offered themselves to take service in the Vlach companies under the 
Swedish King, but only a few had been accepted [Schneider 1718, 270].

Almost forty years later the Polish diplomat Stanisław Poniatowski recalled that King 
Charles had found one hundred Turkish slaves in Lwów. Furthermore, he tells that they 
had been captured during the previous wars with Poland and that the King now had re-
turned them their liberty, given them money as well as exquisite clothes, and finally also 
an escort all the way to the Turkish border [Poniatowski 1741, 22].

Even though the sources are not clear on how many Turks and Tatars were released in 
Lwów in 1704 or when or where they had been captured, this act of benevolence by the 
Swedish King was apparently remembered three years later when King Charles XII once 
again came in direct contact with Ottoman subjects. This time the meeting took place in 
the small Kuyavian town of Brześć in central Poland in late November 1707, shortly af-
ter King Charles and the Swedish army had begun the march eastward that ended with 
the disastrous battle of Poltava2.

The meeting probably took place thanks to the Polish King Stanisław Leszczyński, 
who earlier the same year had sent a Polish delegation headed by the Castellan of Halicz, 
Samuel Górski, to Constantinople to get recognition as the new Polish King and to re-
mind the Ottoman Porte about their friendship. Interestingly, while the Polish delegation 
still was in Constantinople, in mid September 1707, the Polish King also had entertained 
King Charles with Turkish music performed by 17 Janissary musicians. The Polish dele-
gation returned in late November together with a 30-man strong Ottoman delegation that 
had been sent from the Serasker of Silistre Eyaleti, Yusuf Paşa. The Ottoman envoy first 
met with the Polish King, even though it seems like it was a visit to the Swedish King 
that was the main purpose of the delegation. The main sources for the description of this 
meeting are: [Nordberg 1740a, 833–835; Hultman 1889, 15–16, 149, 151–152; Tengberg 
1953, 6–7; Refik 1919, 96–99].
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The Swedish court chaplain Jöran Nordberg calls the Ottoman envoy a “Turkish Aga” 
and names him also “Mehmet Aga”. The Ottoman Court Chronicler or vakanüvis, Me-
hmed Raşid, names him Mehmed Efendi from Yergöğü, which means he came from the 
town of Giurgiu in present southern Romania. The Ottoman Chronicler also tells that the 
Ottoman envoy had been forced to take the route along the Hungarian border and through 
Habsburg lands to avoid Russian troops [Refik 1919, 96].

After a meeting with the Polish King on 23 November, the envoy got permission to 
visit the head of the Swedish Field Chancellery, Count Carl Piper3, in Brześć on 25 No-
vember 1707. With him, he brought a letter from the Serasker Yusuf Paşa, dated in Bender 
already on 30 July 1707. The envoy insisted to deliver the letter in person to the Swedish 
King, but since it was not sent from the Sultan Ahmed III but just a Serasker, King 
Charles XII first hesitated to a meeting with the envoy in person. However, after the Polish 
King had insisted that the friendship of the Ottoman Porte was of importance for him and 
Poland, King Charles changed his mind and agreed to an audience in Count Piper’s quar-
ters in Brześć on 27 November.

At the audience the envoy handed over the Serasker’s letter, drapped in a golden cloth, 
to King Charles XII. The chamberlain Carsten Klingenstierna, who was said to be able to 
understand twelve languages, had previously gotten a copy of the letter and could now 
translate it for the King during the audience. He was also able to interpret the envoy’s 
speach to Swedish. However, the King’s conversation was interpreted to Latin by the 
State Secretary Olof Hermelin, and he was in turn translated to Turkish by the envoy’s 
own interpreter, who was a Polish convert [RA, KA-HE, K 181, Letter with attached re-
port from Olof Hermelin, dated in Brześć 29 November 1707].

The envoy said that the Sultan had noted the King’s reputation and heroic deeds and 
offered now a closer friendship. As a friendly sign he also mentioned that the Sultan re-
cently had bought more than 100 Swedish prisoners of war that the Muscovites had cap-
tured and sold in Turkey. The Swedish prisoners were already released from their slavery, 
and this had also been done as “a reward, that His Majesty, 3 years ago had released the 
Turkish prisoners that were imprisoned in Lemberg” [RA, KA-HE, K 181, Letter with at-
tached report from Olof Hermelin, dated in Brześć 29 November 1707]. This can be com-
pared to what the English captain and diplomat James Jefferyes writes in his letter to 
Whitehall on 21 December 1707 (according to the Gregorian calendar). In the letter he 
tells that the Sultan particularly had thanked the King “for having set at liberty some of 
his subjects who were detain’d prisonners at Lemberg ever sinse the siege of Vienna, 
promising if any Svedish subject should be sold by the Muscovites to the Tartars they 
should presently have their liberty without ransom” [Jefferyes 1953, 34].

Otherwise, it seems like not much more of importance was said during this audience 
other than what the conventional letter had said with its typical flowery and laudatory 
language about the Swedish King and his military victories as well as about the continued 
friendship between the Ottoman Porte and the Polish King. It was also noted that the au-
dience had taken place without many ceremonies, and as usual, the Swedish King was 
bareheaded, while the envoy and his suite kept their turbans on.

After the audience the envoy was invited for a dinner with Count Carl Piper [RA, 
KA-UE, K 251, Letter from Carl Piper, dated in Brześć 29 November 1707]. The Otto-
man delegation was also invited to take their quarters in the town of Brześć and to be at-
tended by the Royal Court, chefs and other servants.

The Ottoman delegation stayed in Brześć for a little more than three weeks. During 
this time the Ottoman envoy visited the Swedish Field Chancellery on numerous occa-
sions. One subject he often returned to was that he was wondering why the Swedes did 
not trade with Turkey just like the English and the Dutch. The Swedes answered that the 
distance was too far and that the many Barbary pirates in the Mediterranean Sea made the 
trade very uncertain. In response, the envoy claimed that the Sultan could give them a 
letter of free passage for the pirates of Tunis, Algiers and Tripolis. Furthermore, he men-
tioned a long list of goods that also the Swedes were welcomed to sell and buy in Turkey. 
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This offer was presented to the Swedish King who in turn ordered that a letter about the 
trading proposal should be sent to Stockholm. The Ottoman envoy was satisfied when he 
was informed about this. The envoy had also offered Ottoman Auxiliary troops for the 
new Polish king.

The Ottoman delegation left Brześć on 20 December 1707 and besides the many gifts 
from the Swedes, such as 800 Swedish Ducats, costly guns and other expensive items, 
the envoy also was given exquisite silverworks and horses from the Polish King. He was 
also given a letter addressed to the Serasker Yusuf Paşa, signed not by the Swedish King 
but by Count Carl Piper, where the mutual friendship between the two powers was as-
sured. The letter also stated that the trading proposal should be examined if only they 
could get an assurance against the pirates. The Swedish King also wanted to send a Swe-
dish minister to Constantinople and assumed that he would be enjoying the same honour 
as the other ministers at the Porte. And finally, any help that the Sultan could give the 
Polish King Stanisław Leszczyński, who the Swedish King had promised to defend 
against any enemy, would be welcomed [Nordberg 1740a, 835; Hermelin 1913, 141–142 – 
letter dated in “Brest” 29 November 1707].

Just as the Ottoman envoy was about to depart from Brześć he asked for a final and 
longer audience with the Swedish King. King Charles XII, who was present at the Swe-
dish Field Chancellery in Brześć, agreed on the meeting and it turned out to be a lively 
conversation while the King was in a good mood and more talkative than was usual at the 
Ottoman Court. The envoy then complained that even though he for almost a month had 
been living in the center of the Swedish army he had not seen even a single regiment. 
King Charles answered that it is not difficult to see one or two regiments while visiting 
the army, but it is a rare thing to be among them and see neither, and that, was something 
he could tell about in Turkey. Finally, after the two hours long meeting, the envoy promi-
sed that as soon as he had returned home, as a sign of the Sultan’s power and command 
over the pirates, the Swedish shipmaster from Göteborg who the previous year had been 
captured by Algerian pirates, would be released [Nordberg 1740a, 835; Hermelin 1913, 
141–142, 145–146 – letters dated in “Brest” 29 November and 20 December 1707].

A Swedish minister was not sent to Constantinople in the coming years, but contacts 
with the Ottoman Porte had come to a new active stage. Especially, it is known that Count 
Carl Piper continued to correspond with the Serasker Yusuf Paşa in Bender and discussed 
both the prospect of sending a Swedish minister to the Porte and developing a direct 
trade. Orders had also been sent to the responsible colleges in Stockholm and discussions 
were also started how to open a direct and lucrative trade with the Ottoman Porte in the 
Mediterranean Sea and the Levant. However, there were doubts about the Porte’s com-
mand over the Barbary pirates, and it was expected that the other European countries that 
were already there, would create obstacles for a new Swedish trade route [Ekegård 1924, 
95–105]. A letter from the Serasker, dated in Bender on “23 Rebiulahir, Anno Hegiræ 
1121” or 24 May 1709 according to the Swedish calendar, also tells that the Sultan had 
agreed on the Swedish King’s proposal to send an envoy to Constantinople [Nordberg 
1740a, 913–916]. However, when the letter arrived at the Swedish Field Camp in Ukraine, 
the battle of Poltava soon occurred and King Charles arrived at Bender before a Swedish 
envoy could be sent to Constantinople.

Although unverified, there is another interesting event that is said to have taken place 
during King Charles XII stay in Ukraine. According to the Military chaplain Lars Turse-
nius, one day in the spring of 1709 King Charles had come upon a big group of captured 
Turks and Tatars with shackles on their feet. The King then was said to have felt pity for 
them and thus ordered them to be released and to be escorted by a few thousand men 
across the Dnipro into the Crimean Khanate territory4.

In the meantime, while King Charles XII and the main part of the Swedish army were 
engaged on the Polish-Lithuanian theatre, groups of Turks started to arrive in Sweden 
from Russia. These Turks have previously not received much attention by historians, but 
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between 1704 and 1714 about 50 Turkish prisoners of war arrived in Sweden and created 
a delicate problem for the Swedish Royal Senate5: how should these Turks be treated and 
what to do with them? They were usually called “Turkish deserters” and when they ar-
rived in Stockholm they were usually placed with the many other prisoners of war, al-
though they were not really prisoners of war anymore, but runaways from their 
longstanding Russian captivity6.

Turkish “deserters” start to arrive in Swedish Viborg in 1704
The first group of Turkish deserters seems to have managed to escape to the Swedish 

side during the Swedish succour operations from Viborg to the besieged town of Narva in 
July 1704. On 18 July 1704 the Lieutenant General Georg Johan Maydell7 writes to the 
Defence Commission8 and the Chancellery in Stockholm from the temporary camp at 
Joutselkä (today the settlement Simagino in Vyborgsky raion, Leningrad Oblast, Russia), 
about 50 km north of the newly established town Saint Petersburg, that “tonight 4 Turks 
have arrived at the outpost and were brought in [to the camp], purporting to be deserters” 
[RA, Dk, Vol. 121, Letter from G. J. Maydell, 18 July 1704; RA, Kk, E VIII: 6, Letter 
from G. J. Maydell, 18 July 1704].

On 11 August 1704 the County Governor Anders Lindehielm9 in Viborg writes to 
the Defence Commission in Stockholm to tell that a transport ship now was ready to 
sail to Stockholm with the 77 Russian prisoners of war, which included 11 Russian and 
Ukrainian Cossacks, who had been captured during the spring and summer. On the ship 
were also six “Turkish prisoners: Mustapa Osman, Assau, Alie, Agers, Platzka” [RA, 
Dk, Vol. 116, Letter from A. Lindehielm, Viborg, 11 August 1704]. Apparently two more 
Turks had arrived, probably shortly after the first four.

Since the Russian prisoners of war were said to be strong and fearless, they were ac-
companied by an unusually strong guard unit consisting of one officer, two non-commis-
sioned officers and 30 soldiers. Onboard was provision for six weeks since it was never 
known for how long time it would take to reach Stockholm. On August 11 it was said 
they were just waiting for fair winds [RA, Dk, Vol. 116, Letter from A. Lindehielm, Vi-
borg, 11 August 1704]. Most probably they had to wait a long time for favourable winds 
or were delayed because of bad weather since they seem to have arrived in Stockholm 
not earlier than on 16 September 1704. On that day the Defence Commission wrote let-
ters to the Governor General10 Christopher Gyllenstierna11 in Stockholm and the State 
Office to tell that the Russian prisoners of war had arrived from Viborg and that among 
them were also “six Turks who should remain here in the city and be placed in decent 
rooms” [RA, Dk, Vol. 46, Letters to C. Gyllenstierna and Statskontoret, both dated 
16 September 1704].

The Governor General decided to put the newly arrived “Turkish deserters” in the 
Public Orphanage – “Barnhuset” – where also many of the Russian and Saxon prisoners 
of war were kept. They were brought there by the guard that had followed them from Vi-
borg on 20 September together with twelve of the higher-ranked Russians prisoners of 
war, of whom one was a captain and five were boyars [SA, SÄ, G I: 123, pp. 1244, 1259–
1260]. Upon arriving to “Barnhuset” the six Turks are listed as: Mustapa, Osman, Assau, 
Allij, Agers and Blatzka.

Although the Turks were not considered to be prisoners of war, they were now kept 
together with the Russian and Saxon prisoners of war, whose number could be counted to 
more than three hundred men. Even though the Turks were not really prisoners of war, 
they anyway got the same daily prisoner’s allowance from the Swedish Crown, amoun-
ting to 3 öre silver coins per day. The Turks were listed separately and labelled “Turkish 
deserters”, but it is not known if they also were kept in a separate room [SA, SÄ, 
G I: 123, pp. 1244, 1253, 1324].

Since the Defence Commission had not made it clear what actual status the Turks 
should have, the Turks did not have to do any manual labour like the Russian and Saxon 
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prisoners of war had to do, even though they were an expense for the Swedish Crown. 
This was a question the Deputy Governor General Georg Stiernhoff12 wanted to get clari-
fied, and on 29 November 1704 he wrote a letter to the Defence Commission asking what 
to do with the Turks. In the letter he tells that the Turks have told him that they had es-
caped “from Muscovy, where they had been in slavery for 11 years”. Furthermore, Stiern-
hoff tells that the Turks, who were not enemies but themselves had escaped from their 
severe prison, now were almost naked and without clothes. Attached to the letter there is 
also a petition from the six Turks, written in German and dated on 10 October 1704 at the 
“Kinderhaus” or the Orphanage, where they tell that they had managed to escape to the 
Swedish Royal Army, even though they had been chained and bound. Now they humbly 
request to be released and “receive a travel pass together with a small allowance to come 
back to our fatherland”. In the meantime, they ask for permission to go freely in the town 
to buy their provisions. They also had written a petition to his Royal Majesty that they re-
quested to be forwarded to him [RA, Dk, Vol. 115, Letter from G. Stiernhoff, Stockholm, 
29 November 1704 with the enclosed petition from the six Turks, dated “Kinderhaus” 
10 October 1704].

The Defence Commission discussed the letter from the Deputy Governor General on 
15 December 1704. At the meeting it was said that the Turks had been captured by the 
Russians at the surrender of Azov, but before they could decide about their fate they 
wanted to get more information about how the Turks now had ended up in Swedish 
hands. The next day they apparently had read Lieutenant General Georg Johan Maydell’s 
letter from 18 July, that said they had arrived at the Swedish army from the Russians 
during the night and claimed they were deserters. The discussion about their release was 
continued, but no decision was made since the Commission thought they needed more 
information about the Turks from the Swedish officers that had brought them to Stock-
holm. However, the issue about the Turks did not come back during the Commission’s 
meetings and they never answered the Deputy Governor General [RA, Dk, Vol. 2, The 
Defence Commission’s minutes for the meetings on 15–16 December 1704]. Thus, the 
Turks remained in “Barnhuset” together with the prisoners of war over the winter and 
were still also receiving the daily allowance from the Swedish Crown [SA, SÄ, G I: 125, 
pp. 769v, 786r, 800, 813v, 863v].

Interestingly, these six Turks are also mentioned in the list of Russian prisoners of war 
that was compiled in early 1705 by the Russian Resident to Sweden Andrey Khilkov, 
who since the beginning of the war was kept as a prisoner of war in Stockholm. He tells 
that the Turks had left Saint Petersburg for Viborg and that they now lived in Stockholm 
where they walked freely and worked for their living [Dolgova & Yakushkin 2015, 289].

The Governor General in Stockholm, Christopher Gyllenstierna, once again wrote to 
the Defence Commission on 9 March 1705 and asked what to do with the Turks. This 
time, the question was also even more urgent than before since now five more Turks had 
arrived from Viborg [SSA, ÖSÄ, B Ia: 28, Letter to the Defence Commission, 9 March 
1705]. The five new “Turkish deserters” had arrived at “Barnhuset” on 3 March and their 
names were given as “Ossman”, “Allij”, “Aman”, “Mejlutt” and “Alli Amett” [SA, SÄ, 
G I: 125, pp. 801, 808].

These five Turks had been brought in by Swedish troops to Viborg on 5 December 
1704. They were said to have escaped from Saint Petersburg where they had been wor-
king at the fortress. Furthermore, they had told there were yet 150 more Turks left there 
[RA, Dk, Vol. 116, Letter from A. Lindehielm, Viborg, 6 December 1704]. Since it was 
winter, and the sea was frozen, there was no immediate possibility for the Turks to be 
transported to Stockholm by the sea. However, since they managed to arrive in Stock-
holm already in early March they must have taken the way over land, and then probably 
the postal route over the Åland islands to mainland Sweden. To start with, also these 
newly arrived Turks were lodged in “Barnhuset” and were also given the daily allowance 
of 3 öre silver coins [SA, SÄ, G I: 125, pp. 801, 808].
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The Defence Commission answered the Governor General’s letter swiftly this time. 
Already the day after the Governor General’s letter had been written, the question was 
discussed at the Commission’s meeting and they agreed that the Turks should be released 
and dispatched to their homeland since they had been Russian prisoners of war and de-
serted from them [RA, Dk, Vol. 3, The Defence Commission’s minutes for the meeting on 
10 March 1705]. However, this time it was the Governor General who was late to read the 
answer from the Commission, probably due to illness. In fact, a note on the letter tells it 
was not read until almost three weeks later, on 28 March 1705 [SSA, ÖSÄ, E Ia: 24, Let-
ter from the Defence Commission, 10 March 1705]. Preparations for the Turks to be dis-
patched were now soon started, but on 28 April the Turks came with a petition to the 
Governor General complaining about their “nakedness and poverty” and applied to re-
ceive some clothing as well as some money to cover their travel expenses [SSA, ÖSÄ, 
B Ia: 28, Letter to the Defence Commission, 29 April 1705]. The Governor General for-
warded the request to the Defence Commission, who discussed the matter at their meeting 
on 3 May. The Commission came to the conclusion that since the Turks had been set free, 
they now also had to take care of their own whereabouts and organize their journey home 
themselves [RA, Dk, Vol. 3, The Defence Commission’s minutes for the meeting on 
3 May 1705; SSA, ÖSÄ, E Ia: 24, Letter from the Defence Commission, 3 May 1705].

The Turks got their final daily allowance at “Barnhuset” on 9 May 1705, and they 
were now free to leave their quarters. However, one of the Turks, one named “Ali”, from 
the first group, had left already on 1 April since he from that day had been employed by 
the secretary at the Governor General’s office, Thomas Fehman. “Ali” also had said he 
was not willing to return home with the others, but instead preferred to remain in Sweden 
[SA, SÄ, G I: 125, pp. 813v, 821, 863v, 869]. The attestation by Thomas Fehman about 
the employment of the Turk “Ali” was signed on 16 April 1705.

Yet another one of these Turks, although his name is not known, was requested to be 
hired as a servant by the Lieutenant Colonel at the Royal Life Guards, Baron Åke 
Rålamb13. The Defence Commission gave its permission to this on their meeting on 
3 May 1705, but with the proviso that the Turk was not hired against his own will [RA, 
Dk, Vol. 3, The Defence Commission’s minutes for the meeting on 3 May 1705]. It is not 
known who this Turk was and for how long he was hired by Baron Åke Rålamb, but it 
might be just more than a coincidence that Åke Rålamb’s father, Clas Rålamb, headed the 
Swedish embassy to the Ottoman Porte in 1657–1658 and when he became a Baron in 
1674, he also chose to include in his new coat of arms a red gate with a crescent moon, 
and above the shield he placed an Ottoman turban with feathers instead of the Baron 
crown14 [Westerberg 2012, 58–87, 233, 277–280]. Most probably, the Turkish prisoners 
of war were seen as an exotic element in Stockholm, and having one of them as a servant, 
dressed up in Ottoman clothes, could have been a popular feature for the wealthier noble 
families such as the Rålambs. For Åke Rålamb it was even more suitable in respect to his 
father’s well-known mission to Constantinople and the connection with the Ottomans 
was still clearly visible in the family’s coat of arms.

Most of the Turks were now left on their own without any support from the Swedish 
Crown. Hardly surprisingly, the Turks now faced major problems to support themselves 
and they continued to come back to “Barnhuset” every night to sleep there. The Turks 
soon once again wrote a petition to the Governor General to resume receiving the daily 
allowance as long as they were still in Stockholm. It was not easy for them to be em-
ployed in this foreign country since they could not speak the language and the only craft 
a few of the Turks knew was to make leather whips and it lacked any demand here. One 
of the Turks was also “very badly ill”. However, two of the Turks were said to have been 
employed. The Governor General forwarded their request to the Defence Commission on 
20 May 1705 [SSA, ÖSÄ, B Ia: 28, Letter to the Defence Commission, 20 May 1705].

Once again, the Defence Commission was slow to answer the petition and the distress 
among the Turks grew by each day. They continued to sleep at “Barnhuset” and some of 
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them were laying in their beds every day since they could no longer walk because of hun-
ger. The still healthy ones were almost every day standing outside the door of the Gover-
nor General’s office, telling through an interpreter that they were starving to death since 
they could not see any way for them to support themselves. The Deputy Governor Ge-
neral Stiernhoff once again raised the issue about the Turks, when he was at the Defence 
Commission for another case on June 21, but the Commission just suggested that the 
Turks could be used as workers at the building of the new Royal Palace, just like the other 
prisoners of war and thus get their needed subsistence [RA, Dk, Vol. 3, The Defence 
Commission’s minutes for the meeting on 21 June 1705]. Another petition was once 
again written and forwarded by the Deputy Governor General Stiernhoff to the Defence 
Commission on 18 July 1705. The Turks again requested to get some subsistence and to 
be dispatched to their homeland. Stiernhoff commented their request, that they had in-
deed been offered a long time ago to receive a travel pass, but because of their lack of 
means and knowledge of the lands and languages, it had not been possible for them to 
leave. He now suggested that they should be booked on a ship destined to Holland on the 
expense of the Swedish Crown, and thus to get rid of them. From Holland it was believed 
that they could find opportunities for their further journey to their homeland. He also 
added that this solution was preferable than if they would pass through the country by 
land, and thus create problems for the inhabitants [SSA, ÖSÄ, B Ia: 28, Letter to the De-
fence Commission, 18 July 1705].

This first group of Turks is not mentioned thereafter, and probably they were finally 
sent away from Stockholm on a ship to Holland.

More Turkish “deserters” arrive in Stockholm
But there were soon more Turks to arrive in Stockholm. Already on 14 August 1705 

seven new “Turkish deserters” arrived at “Barnhuset” in Stockholm. Their names were 
given as “Ismael”, “Hassan”, “Soleman”, “Mehmet”, “Ibrahim”, “Hassan” and “Galill”. 
Together with them was also an otherwise unknown interpreter named Gustaf Köping 
[SA, SÄ, G I: 125, pp. 995, 1004, 1005].

Most probably these seven Turks are the same ones that are mentioned by the Lieu-
tenant General Georg Johan Maydell in Viborg on 19 May 1705 in his letter to the De-
fence Commission in Stockholm. In the letter he tells that “a German captain and 
7 Turks in these days have come over from the enemy” [RA, Kk, E VIII: 6, Letter from 
G. J. Maydell, 19 May 1705].

Lieutenant General Maydell issued a travel pass in Viborg for these seven Turks on 
12 June 1705. In the travel pass he states that the Turks, who had come over from the 
enemy, wanted to go to Stockholm in order to find ways to continue to their native coun-
try from there. Furthermore, he recommended the county governors in the counties they 
would pass on the way, to provide them with free lodging and subsistence on their way to 
Stockholm. Apparently, they travelled by land and thus first arrived in the County of Ny-
land and Tavastehus where they on 30 June 1705 got a second travel pass issued by the 
County Governor Johan Creutz in Helsingfors. In it Creutz repeats what Maydell had 
written in his travel pass, but also adds that he had given the Turks provision for one 
month [RA, Dk, Vol. 130, Letter from G. Stiernhoff, Stockholm, 16 August 1705 with the 
enclosed travel pass for the seven Turks].

It seems like the seven Turks now boarded a ship in Helsingfors, but due to head-
winds and strangely also lack of provisions, they had left the ship on Flisö in the Åland 
Islands. From there they had moved on over the islands and finally, probably on the 
postal ship, arrived at the port of Grisslehamn in mainland Sweden, where the Postmaster 
Abraham Alm had given them money for a horse-drawn conveyance to Stockholm, as 
well as provision for two days. The Postmaster’s note was written on 11 August on the 
back of the travel pass issued in Helsingfors, and another note on the same document tells 
that at least the document arrived at the Governor General’s office in Stockholm on 
14 August 1705, and it is likely that the Turks also had arrived there the same day.



The Turkish Prisoners of War in Stockholm during the Great Northern War

The World of the Orient, 2020, № 1                                                                                          29

Two days later, the Deputy Governor General Georg Stiernhoff in Stockholm once 
again had to inform the Defence Commission about the arrival of seven new “Turkish de-
serters” that had escaped from “Petersburg”. He also informed the Commission that they 
had been placed in “Barnhuset” and that they were going to receive the daily allowance 
of 3 öre silver coins until they could find a possibility to send them from Stockholm [RA, 
Dk, Vol. 130, Letter from G. Stiernhoff, Stockholm, 16 August 1705]. However, new or-
ders from the Governor General came already on 6 September and the daily allowance 
was discontinued from that day, both for the seven Turks and their interpreter [SA, SÄ, 
G I: 125, pp. 1016, 1018]. Their further fate is not known with certainty. However, in 
March 1707, when the Deputy Governor General Stiernhoff once again discussed the fate 
of a group of newly arrived Turks, he tells that one and a half year earlier he “eventually 
had to force” another Turkish group of deserters “onboard a ship, to be transported to 
Holland” [SSA, ÖSÄ, B Ia: 30, Letter to the Royal Senate, 2 March 1707].

Turkish “deserters” ready to be exchanged for Christian slaves
The “Turkish deserters” kept coming to Stockholm, and on 9 December 1706 six 

Turkish deserters and a Russian deserter arrived in Stockholm. Because of the winter 
weather it had not been possible to send them by ship directly from Viborg to Stockholm, 
so instead Lieutenant General Maydell had sent them with a travel pass dated on 6 Octo-
ber 1706 over land to Åbo. In Åbo they got a new travel pass on 15 November from the 
Deputy County Governor Lars Brommenstedt that ensured them free travel on the postal 
boats from Åbo over the Åland Islands to Grisslehamn and from there to Stockholm. Ac-
companying them on the way was a fortification officer Ekeroot [RA, Dk, Vol. 142, Let-
ter from G. Stiernhoff, Stockholm, 11 December 1706 with the enclosed travel pass for 
the seven Turks].

In Lieutenant General Maydell’s travel pass the Turks are named “Mahomet Mustafa”, 
“Zanakai Zaala”, “Romazan Murtaza”, “Achas Zlÿma”, “Ohras Tenosbaj” and “Ohras 
Janbaj”. The Russian deserter is named “Ivan Lukajanoff”, and most probably he is the 
same man as Lieutenant General Maydell mentions in a letter to the Chancellery in 
Stockholm on 2 October 1706. There he tells that a Russian deserter had arrived in Vi-
borg the day before. Together with the letter he also enclosed an interrogation protocol 
with this deserter named “Iwan Lukianoff”. Of course, the interrogation protocol – writ-
ten in German – mainly deals with the current military situation and what information 
this deserter could give on the enemy’s strength, but it also tells that he himself was a 
strelets that belonged to the “Mikijenschen” regiment. Most probably this must be Ma-
jor Ivan Mikeshin’s regiment that had been formed by soldiers who had belonged to 
regiments that had taken part in the Astrakhan uprising 1705–1706. In 1706, the regi-
ment was stationed on the Retusaari or Kotlin Island by Saint Petersburg15. Interestingly, 
the deserter Ivan Lukianov also tells that his father had been a Turk who had been taken 
as a prisoner of war by the Muscovites, and because of the mentioned rebellion in the 
Astrakhan area, Ivan now wished to go to Turkey [RA, Kk, E VIII: 6, Letter from 
G. J. Maydell, 2 October 1706]. Enclosed with the letter is the interrogation protocol 
with the deserter Iwan Lukianoff, dated in Viborg 1 October 1706.

After arriving in Stockholm the Turkish and Russian deserters were put in “Barnhu-
set” together with 24 Russian prisoners of war that had arrived at the same time. Howe-
ver, the Turks and the Russian deserter were not given any daily allowance like the 
prisoners of war [SA, SÄ, G I: 127, pp. 1334v–1335r]. It seems like the Deputy Gover-
nor General Stiernhoff was not sure how he should handle these deserters, so he once 
again turned to the Defence Commission to get his orders. In his letter to the Commission 
he tells that the Turks had no means to support themselves and were poorly dressed or al-
most naked. And he also adds, that last year some other deserting Turks had been set free 
and booked on a ship and sent from Stockholm, but that such an arrangement was not 
possible to do now because of the winter [RA, Dk, Vol. 142, Letter from G. Stiernhoff, 
Stockholm, 11 December 1706].
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Apparently, the deserters were soon set free from “Barnhuset” to seek their own liveli-
hood, which of course was not easy for strangers with no knowledge of the local lan-
guage or any craftsmanship that was in demand in Sweden. Therefore, there is no wonder 
the Turks soon came back to the Governor General’s office in Stockholm to beg for some 
support. After they had submitted two humble petitions to the Governor General, the 
Deputy Governor General Stiernhoff forwarded them to the Defence Commission on 
26 January 1707. Stiernhoff comments that the only craftsmanship the Turks knew was 
making whips of leather straps, which had little demand and could not be sufficient for 
their livelihood. He also adds that the Governor General’s office had no means to support 
such deserters, and that due to the winter it was not possible to send them away on a ship, 
like they had done with the previous deserters [RA, Dk, Vol. 153, Letter from G. Stiern-
hoff, Stockholm, 26 January 1707].

The two submitted petitions were written in Swedish, but it is not known who had 
helped them with writing the petitions since they both are signed only with the names 
of the Turks. However, their names are slightly differently spelled in the two petitions: 
“Mahomet Mistophan” / “Mahomet Mustefan”, “Jannaosaÿ Schehala” / “Janakaÿ Schial-
la”, “Rammasaÿ Mortas” / “Romusad Murrasu”, “Oras Stenusbaÿ” / “Oras Stenesbaÿ”, 
“Hånas Giembaÿ” / “Oras Janbaÿ” and “Achas Slemme” / “Achas Sylleman” [RA, Dk, 
Vol. 153, Letter from G. Stiernhoff, Stockholm, 26 January 1707, with the enclosed two 
petitions from the Turks].

One of the petitions is also signed by the Russian deserter, here named “Iwan Lu-
clianoff”. The language in the petitions is very humble and they are telling that they were 
“poor prisoners of the Turkish nation, who had been imprisoned in Russia for 11 years 
and 11 months” and in the other petition they write that they were “natives of Turkey and 
the town of Kasikarmi”. Furthermore, they tell that they by the grace of God had mana-
ged to escape from their captivity and come to his Majesty’s kingdom of Sweden, which 
they heartily rejoiced. However, during the six weeks in the Royal Swedish Residence 
city they had endured great misery and poverty and now they were by hunger forced to, 
“in the deepest and humble servility”, implore to the Governor General for some kind of 
subsistence and support [RA, Dk, Vol. 153, Letter from G. Stiernhoff, Stockholm, 26 Ja-
nuary 1707, with the enclosed two petitions from the Turks].

However, it seems like the two humble petitions from the Turks did not help. On 
2 March 1707 the Deputy Governor General Stiernhoff now wrote a letter about the “six 
Turkish deserters” to the entire Royal Senate. He explains their dire situation as “poor 
strangers with nothing to live on since their little craftsmanship two of them know, how 
to make whips of leather straps, is a trade without demand”. He also adds that about one 
and half year ago the same kind of Turkish deserters arrived from Russia who they “even-
tually had to force onboard a ship, to be transported to Holland”, and the same could be 
done with this group if the sea was open. He also explains that they were worthy of com-
passion in their distress since they had no knowledge of the country or language, and ap-
parently, they had also made insistent and daily requests at the Governor General’s office. 
Thus, the Deputy Governor General forwarded their request to get some support for their 
living, at least until the spring would come and the sea would be open again [SSA, ÖSÄ, 
B Ia: 30, Letter to the Royal Senate, 2 March 1707].

The Royal Senate had not answered on this request before the Deputy Governor Ge-
neral once again sent a letter. On 3 April 1707, he wrote that the sea was now open and 
that the six Turkish deserters and the Russian deserter asked for permission to leave 
Stockholm on a ship that would sail to Riga. From Riga, they would seek a way to get 
home, possibly on a Dutch ship, and in Holland they could try to be exchanged for en-
slaved Christians in Turkey, believing that they could get five or six Christians against 
one Turk. They also wished to be accompanied by the Russian deserter as their inter-
preter since they did not know any other language than their own. The Deputy Gover-
nor General now hoped to get rid of them and suggested they could be booked on the 
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next possible ship bound for Riga [SSA, ÖSÄ, B Ia: 30, Letter to the Royal Senate, 
3 April 1707].

This time the Royal Senate answered swiftly and agreed to send the Turks to Riga on 
the next available ship, but on condition the Deputy Governor General would also inform 
the authorities in Riga that these Turks should after the arrival be put on a Dutch ship to 
Amsterdam, where the Dutch could exchange them for Christian prisoners and slaves in 
Turkey. However, the Royal Senate did not agree on releasing the Russian deserter [RA, 
KMk-Rp, A 1: 98, pp. 533r–533v, The Royal Senate’s minutes for the meeting on 4 April 
1707; SSA, ÖSÄ, E Ia: 25, p. 87, Letter from the Royal Senate, 4 April 1707]. The Rus-
sian deserter, “Iwan Luchanoff”, was brought back to “Barnhuset” on April 10 to be kept 
there together with the other Russian prisoners of war [SA, SÄ, G I: 130, p. 1096]. There 
he was kept in “Barnhuset” the following years until he and eleven other Russian deser-
ters eventually were released and sent back to Russia on 27 May 1710 [SA, SÄ, G I: 139, 
p. 956].

It seems like these six Turks left Stockholm shortly after 10 April 1707. In any case, 
they had been in Riga for some time when the Governor General Adam Ludwig Lewen-
haupt16 responded to the Deputy Governor General Stiernhoff on 12 June 1707. In his let-
ter, he tells that he had made efforts to put the Turks on a ship sailing for Holland but that 
he had not been able to find a ship where they without hazard could be embarked. The 
captains had objected that they, with the few sailors they now had, would not feel safe to 
take that many Turks with them across the North Sea. In other words, they were afraid 
that the Turks would find opportunities to overmaster the sailors while at sea, especially 
since it was believed that the Turks were experienced seafaring people, and take over the 
ship with its goods and sail to the Black Sea and Azov. Governor General Lewenhaupt 
had tried to separate the Turks and put them on two ships, but they had hesitated to do so. 
Finally, he had come to the conclusion that it was best to send the Turks back to Stock-
holm where it, according to Lewenhaupt, would be easier to find a ship destined to Hol-
land or even to find a captain sailing to Spain or beyond, so they in a faster way would 
reach Turkey [LVVA, VLG, Die schwedische Registratur 1634–1710, Vol. 78, Letter 
from A. L. Lewenhaupt, dated in Riga 12 June 1707, to G. Stiernhoff, Stockholm]. 
However, these Turks are not known to have arrived back to Stockholm again. But in 
late October the same year, Lewenhaupt writes that four Turks had been sent back to 
Sweden during the summer [LVVA, VLG, Die schwedische Registratur 1634–1710, 
Vol. 78, Letter from A. L. Lewenhaupt, dated in Riga 31 October 1707, to Admiral 
General Hans Wachtmeister]. He does not write what had happened to the other two 
Turks or exactly where the four Turks had been sent, but it is possible that they instead of 
Stockholm were sent to the naval port of Karlskrona or the neighbouring port town 
Karlshamn in the province of Blekinge in southern Sweden.

Turkish “deserters” try to get home through Poland
Later the same year, in September 1707, yet three more Turkish deserters had ma-

naged to escape from Saint Petersburg. When they were interrogated in Viborg by the 
Swedish military Judge-advocate Ernst Friedrich Krompein on 13 September, their names 
were given as “Mustapha Menoffetofsin”, “Ibraim Menoffetofsin” and “Achmet Ibraimof-
sin”. Krompein was a German speaker, but most probably the interrogation was held in 
Russian, which the Russian way of writing their Turkish names also points towards. Most 
of the interrogation protocol deals with the strength of the Russian forces in and around 
Saint Petersburg, but initially the Turks also tell about where they came from. They said 
they had been captured by the Muscovites ten years earlier on the Black Sea and the la-
test four years they had been kept in Saint Petersburg, where they had been forced to 
work. Now they had gotten the opportunity to escape from their slavery by taking a boat 
from Saint Petersburg and from “Tukila” they had continued over land and eventually 
they had been found by Swedish troops and brought in to Kexholm (today Priozersk in 
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Leningrad Oblast, Russia) and from there to Viborg. Apparently, they had taken a small 
boat upstream the river Neva and then passed by the destroyed old Swedish town Nyen 
and turned in to the smaller river Okhta, where they went ashore after about four kilome-
tres [RA, Livonica II, Vol. 308, Letter from G. Lybecker, dated in Viborg 15 September 
1707, to Governor General Nils Stromberg in Reval, Swedish Estonia17].

This time, the new Commander of the army in Finland and County Governor in Vi-
borg, Georg Lybecker18, did not turn to Stockholm to ask for advice how to deal with 
these Turks but instead almost directly sent them across the Gulf of Finland to Reval (to-
day Tallinn, Estonia) in Swedish Estonia. Lybecker also writes to his colleague in Reval, 
the Governor General Nils Stromberg, that the Turks had expressed their wishes to return 
back to “Turkey and their Fatherland”. Lybecker had found that the best way of going 
home for them would be to go south, first to Riga and from there through Poland back to 
their homeland. In fact, the three Turks seem to have left Viborg only a few days later, 
or on 15 September, on a Swedish Naval ship, a brigantine under the command of Lieu-
tenant Carl Gustaf Ulrich. Lybecker’s first letter was presented to the Governor General 
in Reval on 23 September, so it seems like the trip across the gulf took a week. In Ly-
becker’s second letter, dated only the day after the first one, he apologizes for sending the 
Turks to him without further notice. The Turks had been given a daily allowance enough 
for them to reach Reval, but Lybecker advised the Governor General Stromberg to give 
them support for their further journey to Riga [RA, Livonica II, Vol. 308, Letters from 
G. Lybecker, dated in Viborg 15 and 16 September 1707, to Governor General Nils 
Stromberg in Reval, Swedish Estonia].

The Governor General in Reval seems to have followed his colleague’s advice and 
sent the three Turks further south towards Riga. Anyway, it is known that they had 
reached the town of Pernau (today Pärnu in Estonia) in northern Swedish Livonia on 
10 October 1707, when the Governor Gustaf Adolf Strömfelt wrote a letter to the Gover-
nor General Adam Ludwig Lewenhaupt in Riga. In the letter he tells briefly about the 
Turks and where they had come from. During their stay in Pernau they had enjoyed sup-
port from the authorities and for their further travel to Riga they had received 1 riksdaler 
each [LSB, H 79: 3, p. 176, Letter from Governor Gustaf Adolf Strömfält, dated in Per-
nau 10 October 1707, to A. L. Lewenhaupt].

The three Turks soon arrived in Riga but the Governor General Lewenhaupt had once 
again problems with finding a ship that would accept to take them on board and trans-
port them to Holland. The captains had again refused to let this kind of people on board 
their ships. They thought that they had too few sailors on board and that they could get 
into problems if they would encounter privateers on the way. In late October Lewen-
haupt saw no other option than to send also these three Turks to Sweden. Thus he wrote 
to Admiral General Hans Wachtmeister and suggested that the Turks could follow the 
Swedish captain Magnus Palmgren on his brigantine that was planned to return to the 
naval port Karlskrona in the southern Swedish province of Blekinge [LVVA, VLG, Die 
schwedische Registratur 1634–1710, Vol. 78, Letter from A. L. Lewenhaupt, dated in 
Riga 31 October 1707, to Admiral General Hans Wachtmeister]. The further fate of these 
Turks is not known.

Turkish “deserters” receive better treatment
However, the Turkish deserters kept coming to Stockholm. On 9 January 1709 eight 

Turks arrived at “Barnhuset” in Stockholm, together with two Russian deserters. They 
had been sent to Stockholm from the County Governor Georg Lybecker in Viborg. At the 
arrival the Turks were listed as “Mahomet Ossipoff”, “Awiara Totona” or “Awiaroff To-
tona”, “Ramada Doctara”, “Ahlim Kaskin”, “Abraham Kaskin” or “Abraham Casskÿn”, 
“Acalda Domgelde”, “Utterbaÿ Janebech” and “Amet Mamete”. This time these Turks 
were given the daily prisoner’s allowance of 3 öre silver coins from the start [SA, SÄ, 
G I: 136, pp. 1033, 1035r, 1053v, 1076r, 1126, 1191].
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On 26 May 1709 the Governor General Knut Posse19 in Stockholm issued a travel pass 
for nine Turks: “Mahomet”, “Awiaroff”, “Ramada”, “Alli”, “Ahlim”, “Abraham”, “Acal-
de”, “Utterbaj” and “Amet Mahomete”, with permission to leave for Danzig. The ninth 
and extra Turk that was mentioned in the travel pass was the Turk named “Alli” who had 
arrived in Stockholm with the first group of Turks on 16 September 1704, and had there-
after been in the service of Thomas Fehman since 1 April 1705 [SA, SÄ, G I: 136, 
p. 1190]. Apparently, he now after almost five years in Stockholm, wanted to return to his 
fatherland. Most probably, Ali and the other Turks left Stockholm a few days after the 
travel pass had been issued for them.

Captain Mustapha Usenoff and the Turkish priest Musa Mustapha
The next group of Turks to arrive in Stockholm did not just include common Turkish 

soldiers but also one officer and one cleric. This group seems to have arrived in early 
September 1711. On 4 September the Royal Senate ordered the State Office to pay the 
newly arrived Turkish Captain “Mustapha Usenoff” a daily allowance equivalent to a 
double allowance for a Swedish captain in garrison service, and the “Turkish priest Musa 
Mustapha” a daily allowance equivalent to a double allowance for a Swedish regimental 
chaplain, and finally the eight common Turkish soldiers would be given the ordinary dai-
ly allowance for a Swedish soldier, i.e. 6 öre silver coins [RA, KMk-Rr, B: 654, pp. 512r–
513r, Letter to Statskontoret, 4 September 1711].

Shortly afterwards, on 8 October 1711, yet seven more Turks arrived in Stockholm 
and to “Barnhuset”. In the lists their names were given as “Hasbulat Isperte”, “Karia Do-
gusagma” / “Karria Dogusagma”, “Solldaan Dÿdÿs” / “Saldan Dÿdÿs”, “Alie Habustoff”, 
“Dotku Habustoff”, “Mambet Berdisoff” and “Timo Gelldeé” / “Thimo Gelde”. However, 
these Turks were first given the daily prisoner’s allowance of just 3 öre silver coins, but 
after a decision by the Royal Senate on 4 November they also got 6 öre silver coins, just 
like the other Turkish common soldiers [SA, SÄ, G I: 141, pp. 669, 674r, 699–700, 716; 
RA, KMk-Rr, B: 655, pp. 868v–869r, Letter to Statskontoret, 4 December 1711].

Four of the Turks that are mentioned above can be identified as being among the 
77 prisoners of war that are listed as being captured by the so called Royal Finnish army 
between 12 December 1710 and 10 April 1711. Most of the prisoners were said to be 
Russian Cossacks that had been captured in Karelia and then sent on to be kept at the cas-
tle in Åbo. The list of the prisoners was sent on 25 April 1711 by the General Comman-
der of the Swedish forces in Finland, Carl Nieroth20, to the Defence Commission with a 
request that the prisoners should be sent to Stockholm as soon as possible. The list also 
includes four Turks that are recorded as “Ollei Habistoff”, “Doilet Habistoff”, “Siumagel-
da Taula” and “Mambet Beredis” [RA, Dk, Vol. 212, Letter from Carl Nieroth, Sarvlax, 
25 April 1711].

It is likely that at least these four Turks were among the ones that the Swedish court 
chaplain Jöran Nordberg mentions to have been captured by a Swedish detachment during 
a successful attack on a Cossack encampment at Koitsanlahti manor in early 1711. He 
tells that among the taken prisoners were “several Turks, who the Cossacks had taken in 
the previous Turkish war och forced to serve them”. Furthermore, he writes that the Turks 
were treated well by the Swedes and that they were sent to Stockholm from where they, 
after their wishes, were set free to go home to their fatherland [Nordberg 1740b, 148].

The actual attack at Koitsanlahti manor had been led by the Colonels Carl G. Armfeldt 
and Johan Stiernschantz and had taken place in the night or early in the morning of 
15 January 1711, when most of the Russian Cossacks were sleeping in their quarters. Ac-
cording to the report that was written by the colonels shortly after the attack, most of the 
Cossacks were killed and only 11 Cossacks surrendered and were taken as prisoners. 
Supposedly the Turks must have been among these prisoners. The Swedes could return 
without any casualties, and besides the prisoners, they also brought back one Cossack 
banner, about 80 flintlock carbines and muskets as well as 80 horses, money, clothes and 
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other items that the Russian Cossacks had looted during their raids [RA, Dk, Vol. 212, 
Letter with an attached report from C. Nieroth, Liljendal, 28 January 1711].

It is likely that also several of the other Turks that arrived at the Swedish side in 1711 
were Turks that had been forced to serve as Cossacks. However, this was not the case 
with the Turkish Captain “Mustapha Usenoff” and the priest “Musa Mustapha”. They had 
arrived in Stockholm with a travel pass issued by the General Commander Carl Nieroth 
where it stated that they had escaped from the Russians [RA, KMk-Rp, A 1: 103b, 
p. 148r, The Royal Senate’s minutes for the meeting on 4 September 1711]. The minutes 
tells that the travel pass was issued for 12 Turks, but it seems like only 10 of them 
reached Stockholm. On 4 September 1711, they both appeared at the meeting of the 
Royal Senate to be questioned. Now the priest was also said to be a Janissary. Count Fa-
bian Wrede21 was putting the questions and they were probably directly translated by the 
Russian interpreter. He first asked them for how long they had been in Russian captivity 
and they responded that they had been prisoners for 18 years. Count Wrede then asked 
why they had not been released when the peace was signed between the Ottoman Porte 
and the Russians. They then answered that the Russians had not honoured the peace trea-
ty but instead had retained them. When asked if they wanted to return to Turkey and if so, 
which way they would take, they answered yes and that they would leave it to the Royal 
Senate to decide how they would get home. After this interrogation, the Royal Senate di-
rectly decided that they would be given free quarters and allowance, as is mentioned 
above [RA, KMk-Rp, A: 1: 103b, pp. 149r–149v, The Royal Senate’s minutes for the 
meeting on 4 September 1711].

Once again, these Turks were discussed at the Royal Senate’s meeting on 27 Septem-
ber 1711, when the Governor General Knut Posse in Stockholm, who also was a member 
of the Royal Senate, reported that the Turks had asked for permission to travel home, or 
in the case they would have to remain in Stockholm, they asked for new clothes and an 
interpreter [RA, KMk-Rp, A 1: 103b, p. 284r, The Royal Senate’s minutes for the mee-
ting on 27 September 1711]. No decision seems to have been made at this meeting, but 
on 16 October 1711 the Royal Senate ordered the State Office to assign money for the 
Turks to get new clothes according to their rank, since their clothes had become worn out 
and completely unusable after their journey to Stockholm [RA, KMk-Rr, B: 655, 
pp. 266v–267r, Letter to Statskontoret, 16 October 1711]. 192 daler silver coins were also 
disbursed from the State Office on 27 October 1711: 60 daler were given to the captain, 
40 daler to the priest and 24 daler each to the eight soldiers [SA, SÄ, G I: 141, p. 776]. 
Also the seven Turks that had arrived in early October were given 24 daler silver coins 
each for new clothes on 12 December 1711 [SA, SÄ, G I: 141, p. 783]22. Unfortunately, 
nothing is said about what kind of clothes that were made for the money they received – 
if they got European clothes or managed to order their clothes in Ottoman style at one of 
the tailors in Stockholm.

The daily allowance that the Turkish officer and the priest, as well as the seven sol-
diers, had been given was also far more generous than the Turkish deserters had previous-
ly been given by the Swedes: per month, the captain got 62 daler 16 öre silver coins, the 
priest got 33 daler 16 öre silver coins and the eight soldiers got 5 daler 20 öre silver coins 
each. When the payment for the first month, which totalled the sum of 141 daler silver 
coins, was handed over to the ten Turks on 6 September 1711 the receipt was signed in 
Ottoman Turkish by “Mustafa Hüseyin Musa Mustafa” [SA, SÄ, G I: 141, p. 771]. In 
other words, these were the real names of the Turkish captain and the priest. “Mustapha 
Usenoff” is obviously the russified version of the captain’s name, and it also gives a clue 
on what language they used when they communicated with the Swedes, namely Russian. 
Another clue that leads to the same conclusion is that the receipt was countersigned by 
Enok Lilliemarck23, one of the Swedish official Russian translators. Since they had been 
in Russian captivity for 18 years, they most probably had learned to speak and understand 
Russian fairly well.
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When the daily allowance was disbursed for the next month, on 2 October 1711, the 
receipt was once again signed in Ottoman Turkish by “Mustafa Hüseyin” and “Musa Mus-
tafa”, but this time the payment was attested in German by a Daniel Johan Rank [SA, SÄ, 
G I: 141, p. 774]24. The next month’s payment was also signed by “Mustafa Hüseyin” and 
“Musa Mustafa”, but this time without a countersignature, on 6 November 1711 [SA, SÄ, 
G I: 141, p. 779]. The allowance for December was signed on 9 December 1711 and this 
time by another one of the Turks: “Mehmed bin Ahmed” [SA, SÄ, G I: 141, p. 781]. The 
same Turk also signed the allowance for February 1712, but this time together with the 
captain, the priest and yet another one of the Turks: “Süleyman bin Mehmed” [SA, SÄ, 
G I: 143, p. 1144].

After the arrival of this group of Turks, the Royal Senate also decided to write to King 
Charles XII and tell about their arrival and how they had been taken care of. On 6 De-
cember 1711, the Royal Senate reported what so far had been decided about the “Turkish 
subjects” that had deserted from their Russian captivity. Furthermore, they wrote that the 
Turks had been treated with civility and also given needed subsistence, clothes and free 
quarters, as long as it was needed until they “with safety could leave from here and be 
brought to Turkey”. Finally, they assumed that all the arrangements that had been done 
would be approved by his Royal Majesty [RA, KMk-Rr, B: 655, pp. 887r–888r, Letter to 
His Royal Majesty, 6 December 1711].

A petition from the Turkish captain is mentioned in a letter from the Governor General 
Knut Posse to the Royal Senate on 5 December 1711, where he wishes to show his grati-
tude for the grace they had been given by the Swedish King but nonetheless he also hum-
bly asks for a higher allowance for his soldiers [SSA, ÖSÄ, B Ia: 32, pp. 1091–1093, 
Letter to the Royal Senate, 5 December 1711]. The result of this petition was that the 
Royal Senate ordered the State Office on 10 January 1712 to raise the daily allowance 
from 6 öre silver coins to 10 öre silver coins [SA, SÄ, G I: 143, p. 1142].

Another petition from one of the Turks – this time from the Turkish priest Musa Mus-
tafa – is mentioned in a letter from the Governor General Knut Posse to the Royal Senate 
on 13 December 1711. The priest had asked if one of the Russian prisoners of war named 
“Mitrofan Nejelof” could be exchanged for his brother “Ismael”, who was still kept as a 
prisoner of war in Saint Petersburg. The Russian generals that were kept as prisoners of 
war in Stockholm also had assured that his brother would be released if this Russian pri-
soner was released and sent to Russia [SSA, ÖSÄ, B Ia: 32, pp. 1116–1119, Letter to the 
Royal Senate, 13 December 1711]. The priest probably knew that a Russian captain-lieu-
tenant called “Alexe Busirioff” (probably Алексей Бусырёв) was about to be released 
together with two servants as an exchange for an already released Swedish Lieutenant 
Carl Gustaf Sparre, who had been captured by the Russians at Poltava in 1709. The re-
quest was positively answered and the Russian prisoner of war that the priest had sug-
gested as an exchange for his brother, the Commissar “Mitrophan Nicoloff”, was indeed 
dispatched from Stockholm together with the Russian officer and his two servants on 
19 December 1711 [SSA, ÖSÄ, B Ia: 32, pp. 1123–1125, Letter to the County Governor 
Johan Hoghusen in Uppsala, 14 December 1711; SA, SÄ, G I: 141, pp. 625, 735]. The 
Russian prisoner of war who was meant to be exchanged for the Turkish prisoner, the 
Commissar “Mitrophan Nicoloff” had arrived from Åbo to Stockholm earlier the same 
year, on 3 June 1711. However, it is not known if his brother “Ismael” really was released 
upon the arrival of this Russian prisoner of war. At least he is not known to have arrived 
in Stockholm, but it is also possible that he went home directly from Saint Petersburg, 
without passing Stockholm. Interestingly, a “Turkish slave” by the name of “Ismail Esh-
kozy” is mentioned in the records from the Admiralty Chancellery in Saint Petersburg in 
March 1708. This “Ismail” had bought the Ingrian woman “Lisa Martynova” for twelve 
and a half rubles. She had first been captured by Cossacks in her home village and then 
sold to a Russian captain, but shortly after the Turk had bought her from the captain, he 
had set her free on 28 March 1708 [Mel’nov 2017, 192]. Since this “Turkish slave” had 
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been able to buy a slave himself, it can be suggested that he was not the ordinary slave 
but one with a higher status. It is of course far from certain, but it is not impossible that 
this “Ismail” was the brother of the Turkish Janissary and priest Musa Mustafa.

The Turkish captain, the priest as well as the 15 soldiers continued to receive their 
daily allowance also during the first half of 1712, or until mid July when this group of 
Turks finally left Stockholm [SA, SÄ, G I: 143, pp. 1140–1158]. However, already in late 
January or early February 1712, the Turkish Captain Mustafa was about to leave Sweden 
when the Swedish Commission Secretary at the Royal Polish Court, Otto W. Klinckow-
ström25, asked if he could be joined by the Turkish captain on his journey to deliver im-
portant letters to King Charles XII in Bender. The idea was approved by the Royal Senate 
and on 1 February they also ordered the Governor General Knut Posse to deliver a travel 
pass to the Turkish captain and the State Office was ordered to assign 100 daler silver 
coins to him for clothes and other things he would need for the journey. In the order to 
the latter, the Royal Senate adds that the cost for the Turkish captain would be even greater 
for the State Office if he would stay in Sweden for a longer period of time [RA, KMk-Rr, 
B: 658, pp. 321r–322v, Letters to K. Posse and Statskontoret, 1 February 1712]. The Sec-
retary Klinckowström did soon leave Stockholm, and from Göteborg he sailed to Amster-
dam and via Vienna, he arrived in Bender on 6 April 1712. However, for unknown 
reasons, the Turkish captain never joined him on this journey; but instead, he stayed in 
Stockholm for yet almost a half year.

The Turks want to bring home a Turkish woman
In mid April 1712 the Turks once again had written a petition to the Royal Senate. 

This time they requested to get permission to bring a “Turkish woman” with them back 
to Turkey. However, the request was immediately turned down by Count Fabian Wrede 
who said that the woman had become a Christian and thus it could not happen [RA, 
KMk-Rp, A 1: 104, p. 483v, The Royal Senate’s minutes for the meeting on 16 April 
1712]. Unfortunately, the name or origin of the woman is not given in the minutes from 
the meeting of the Royal Senate. There were not many Turks in the Swedish realm at the 
time, but a few Turkish men and women had arrived in Sweden in the mid 1680s. They 
had been captured by Swedish officers while in the service of the Holy League in the so 
called Great Turkish War. One of them was Count Nils Bielke who was a successful com-
manding officer in 1684–1687 during this war, and in 1687 he was also elevated to “Rei-
chsgraf” of the The Holy Roman Empire by Emperor Leopold I. He took part in the 
successful siege of Buda in 1686 and the battle of Mohács on 12 August 1687. In the lat-
ter battle he led the troops that took the Grand Vizier Sarı Süleyman Paşa’s camp. After 
this battle, Nils Bielke went home to Sweden and from his last battle he brought with him 
many trophies such as the Grand Vizier’s tent, saddles, weapons, silver, two horses and 
two dromedaries as well as their caretaker “Schiaba”. This Turkish man and the drome-
daries were given to King Charles XI and thus this Turk became a Royal stableman. The 
king soon also ordered his court painter David Klöcker Ehrenstahl to depict the exotic 
animals together with their caretaker dressed in a Turkish dress on a nearly life-sized 
painting. On 2 June 1691 “Schiaba” was baptized in the Royal Chapel and was given the 
Christian name Nils. Among the godparents were the King Charles XI and Count Nils 
Bielke. His further fate in Sweden is not known and unfortunately, it is not known if he 
was still alive when the Turkish deserters started to arrive in Stockholm 15 years later26.

Four Turkish women and three children are also known to have arrived in Sweden 
with the Baron and Lieutenant Colonel Alexander Erskein27. They had come into his pos-
session after the siege and final violent recapture of Neuhäusel (today Nové Zámky in 
Slovakia. The star fortress and town was called Uyvar during its Ottoman occupation 
1663–1685) by Imperial troops on 19 August 1685. The 3,000 men strong garrison, that 
was said to have consisted mainly of converted Bohemian troops, was almost completely 
annihilated as well as the civilians in the town. Only two hundred people were said to 
have been saved [Rycaut 1700, 170]. Many of them were brought home by the victorious 
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officers and were distributed among the noble families in their home countries. Baron Er-
skein’s seven Turks were all baptized in the German Church in Stockholm during 1686. 
The first one to be baptized was the seven-year-old boy named “Aly” who got the Chris-
tian name Carl Alexander on 18 March 1686. On 6 June 1686 two other Turkish children 
were baptized and given the names Alexander Gottlob and Theodora Amalia28. The four 
Turkish women were baptized on 7 November 1686. Their original names are in the mar-
riage records given as “Roohia”, “Eysia”, “Fattime” and “Emini”. The best known of 
these women is the one named “Fattime”. She was said to be a widow of a Turkish priest 
who had died before the siege “in his bed”. She had been given to the Countess Maria 
Aurora von Königsmarck29 and in the baptismal she was given the same Christian name 
as her owner. She stayed in the service of Aurora von Königsmarck and followed her to 
Germany in the early 1690s where the Countess soon became a Royal mistress of the 
Saxon Elector and Polish King Augustus the Strong. Later, the Turkish servant Maria Au-
rora succeeded her owner as a Royal mistress and she also gave birth to two of King Au-
gustus children: Friedrich August in 1702 and Maria Aurora (later called Katharina) in 
1706. The children, who first went by the name Spiegel after their mother had married 
the King’s valet Johann George Spiegel, were given the surnames von Rutowski and von 
Rutowska by their biological father in the 1720s [SSA, TSG, C I: 1a, p. 661; Doubek 
2011, 46–47, 68; Czok 2010, 98–99, 102]. When Maria Aurora bought the estate Särchen 
in 1705 she claimed to have been born “von Kahrimann” and her seal on the document 
shows an open crescent moon and a turban [von Boetticher 1913, 899–900].

The further fate of the woman called “Roohia” is also known. The baptismal records 
tell that her Christian name was Ulrica Beata but also that she had been married to a 
Turkish officer who probably had been killed during the assault of the Neuhäusel fortress. 
One of her godmothers was the Queen Dowager Hedwig Eleonora. Ulrica Beata is also 
known to have been in Queen Ulrica Eleonora’s service and the Queen is also said to 
have financed her wedding that was held on 22 April 1688 in the German Church in 
Stockholm. Her new husband was the military barber surgeon Johan Tanto of the 
Björneborg Infantry Regiment. The marriage records name her “Ulrica Beata Bretdasch” 
and tells also that her previous husband had been named “Ibrahim Aga” who had been a 
Turkish Lieutenant Colonel serving at the Hungarian garrison Neuhäusel. They first lived 
in Yliskallo, Tyrvis parish, Åbo and Björneborg county which was the Regiment’s resi-
dence for the barber surgeon. In 1696 they moved to another estate in Karhiniemi, Vittis 
parish in the same county. This was also an estate for the regiment’s barber surgeon. 
However, Ulrica Beata’s husband died already in early 1702 and a few years earlier he 
had lost his eyesight and thus had been forced to leave his service at the regiment. Ulrica 
Beata was now left with several small children and without no means to support herself 
and her family, and she also had to move from the regiment’s residence. In her despair, 
she turned to the County Governor Jacob Bure in Åbo in March and begged for help. The 
County Governor wrote a letter to the King where he explains the widow’s dire situation 
and suggests that she could get an estate in Lapijoki village, Raumo parish for the rest of 
her life. He explains that she otherwise would be forced to go around as a begger, and 
that would not be a good sign for other Muslims who were thinking of converting to 
Christianity. The proposal was also granted by King Charles XII, but it seems the letter 
did not reach the King until three years later since the decision was made in Altranstädt on 
14 October 1706 [SSA, TSG, C I: 1a, pp. 71, 661; RA, KMk-ÅB, Vol. 14, Letter from the 
County Governor Jacob Bure, Åbo, 13 March 1703; RA, KMk-Rr, B: 641, pp. 70r–71v, 
Letters to Kammarkollegiet and Statskontoret, 14 October 1706]. It is not known when 
Ulrica Beata Tanto died, but most probably she stayed in Lapijoki for the rest of her life.

The fate of the two other Turkish women “Eysia” and “Emini” is not known except 
that they got the Christian names Hedwig Johanna and Scharlotta Maria. However, the 
baptismal records tell that the first one was said to have had Christian parents but that she 
had grown up in a Turkish family and did not know if she had been baptized or not. The 
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latter one had been married to a Turk that had been killed during the siege of Neuhäusel. 
Hedwig Johanna had most probably gotten her Christian name from one of her godmo-
thers, the Princess Hedwig Sophia [SSA, TSG, C I: 1a, p. 661].

It is possible that one of these two Turkish women mentioned above was the one that 
the Turkish Captain and the other Turks tried to bring with them on their journey home.

The Turks finally return home in 1712
Naturally, the former Turkish prisoners of war continued to strive for a way to return 

home. In an undated petition addressed to the King and signed by “Mustapha Turkisker 
Capitain”, but “on behalf of all the here present Turks”, he shows a submissive gratitude 
for the allowance and free lodging they had enjoyed in Stockholm. But especially after 
such long imprisonment they had endured, they now kindly asked to get permission to 
leave, whether by sea or by land to Göteborg. It is a very humble and submissive petition 
with many expressions of thankfulness. However, he also adds, as one or another of the 
Turkish soldiers have told him, that to travel home with complete safety and not to risk to 
be troubled or offended, they wished to travel under the protection of the King [RA, 
KMk-KK, Vol. 16, Undated petition from the “Turkish Captain Mustapha”]. It is not 
known who helped the Turkish captain to write this petition in Swedish or exactly when 
it was written, but presumable it was written during the late spring of 1712. In June 1712 
it also seems like the plans for the Turks to return to their homeland started to take form. 
The Turks had suggested that they could leave by the regular yacht to Prussian Königs-
berg, but the Royal Senate thought it would be way too risky and suggested they should 
leave on a Dutch ship destined to Holland instead [RA, KMk-Rr, B: 659, pp. 889v–890v, 
Letter to Statskontoret, 23 June 1712].

On 14 July 1712, the Turkish captain, the priest as well as the 15 soldiers were given six 
months of the daily allowance as travel money. Altogether, the sum amounted to 1419 daler 
24 öre silver coins. In addition to this sum, they were also given 7 daler silver coins each, 
or 119 daler altogether, for the shipping costs [SA, SÄ, G I: 143, pp. 1156–1158]. Just like 
the captain had hoped for in his petition, the Royal Senate also issued a travel pass in the 
name of the King, written in Latin, for the 17 Turks on the same day. Otherwise, such 
travel passes were usually issued by the Governor General in Stockholm. Here all the 
names of the Turks are given: “Centurio Mustapha, Antistes Musa, Milites Suleman, 
Memet, Ibrahim, Abbas, Borage, Hassan, Memet, Sultan, Sumageldi, Genale, Memet, Tu-
latgull, Uteopberdi, Cara, Asbolat” [RA, KMk-Rr, B: 660, pp. 146v–148v, “Litera salvi 
passus pro musulmannis” – Travel pass for the 12 Turks, dated 14 July 1712]. Most prob-
ably, this group of Turks left Stockholm onboard a Dutch ship one of the coming days.

Yet another deserting “Turkish Cossack”
The Turkish prisoners of war that managed to escape across the battle lines in the au-

tumn of 1711 seem to be the last ones that arrived from Saint Petersburg. The important 
town of Viborg had been lost in June 1710 and the Swedes continued to lose grounds to 
the Russians during the coming years. Helsingfors and Åbo were lost in 1713 and the op-
portunities for any Turkish prisoner of war in Saint Petersburg to escape to the Swedish 
side were more or less gone. Thus, it is understandable that the last Turkish prisoner of 
war, who is known to have managed to escape to the Swedish side on the Finnish front, 
did not arrive from Saint Petersburg.

This Turkish deserter is mentioned in a letter from the Major General Carl G. Arm-
feldt30 written in Brahestad in the northern province of Ostrobothnia on 10 September 
1714. In the letter, he tells that “in these days” a Turk has deserted from the Russian side 
and that he had been a prisoner for a long time and after that “he had served the Russians 
as a common among the Cossacks”. Unfortunately, his name is not mentioned in the letter 
and his further fate is also unknown [RA, KMk-KK, Vol. 2, Letter from C. G. Armfeldt, 
Brahestad, 10 September 1714]. However, most probably he was soon sent to Stockholm 
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together with the other prisoners of war that had been captured by Major General Arm-
feldt’s army in the province of Ostrobothnia.

Most probably there were more such cases of “Turkish Cossacks” among the captured 
Russian Cossacks that ended up as prisoners of war in Sweden. One such case seems to 
be a prisoner of war named “Stepan Baldiri”. He arrived in Stockholm from Riga to-
gether with 177 other Russian prisoners of war on 8 November 1709. Ten of the prisoners 
were Don Cossacks who at the time of their capture had belonged to regiments under the 
command of the colonels or campaign atamans Aleksey Kuteinikov and Larion Zhmurin. 
Stepan, who had been serving in the latter colonel’s regiment, is upon his arrival called 
Cossack [SA, SÄ, G I: 136, pp. 1535–1539]. However, when he, now called “Stephan 
Bauder”, in late May 1710 tried to escape from the town of Nora he is said to be of 
“Turkish nation” in contrast to his fellow escapee who was said to be a Cossack. He is 
said to be about 50 years old and described as being slightly lean but very tall with black-
grey and short hair. He was later captured and brought back to Nora where he in Decem-
ber 1711 is described as being old, frail and not able to work [ULA, LÖL, D II ha: 8, 
No. 74, 131, Letters from the Nora Magistrate, 31 May 1710 and 16 December 1711]. 
His surname – “Baldiri” or “Bauder” – could give a clue on his origin. Children of mixed 
parents such as a Russian and a non-Orthodox parent like Turkish / Tatar / Kalmyk were 
usually called “boldyr” [болдырь] [Dal’ 1863, 97]. Among the 41 Russian Cossacks who 
arrived as Russian prisoners of war from Riga to Stockholm on 14 July 1708 there were 
also several with names that suggest a non-Russian origin, such as “Iwan Aleoff Ussul-
hoff”, “Luchian Salamogh”, “Iwan Tachmach”, “Stephan Baldeer” and “Petter Baldeer” 
[SA, SÄ, G I: 133, pp. 1317–1318, 1338–1340].

When and where had the Turkish prisoners of war been captured?
The Swedish documents give some clues on when and where these Turkish prisoners 

of war had been captured. The first Turks that arrived in Stockholm in 1704 were said to 
have been captured eleven years earlier at Azov’s surrender. One problem when it comes 
to such given time details is that we do not know for sure how exact their statements were 
and importantly also which calendar the Turks were following. If they were following the 
Julian calendar that was used in Russia during their captivity, it would mean they had 
been captured in late 1693. But if they were following the Hijri or Islamic calendar it 
would mean they had been captured around March 1694. Interestingly, it would also be 
the time of capture for the group headed by the Turkish captain that arrived in the autumn 
of 1711 and who said they had been captured 18 years earlier. However, the Ottoman for-
tress of Azov was not captured by the Muscovites before 1696, which means the first 
group of Turks had only been in Russian captivity for eight years instead of the stated 
eleven years. It is possible though, that the mentioning of the surrender of Azov was a 
misunderstanding by the Swedes.

No major battles or fights between Muscovy and Ottoman forces are known to have 
taken place during that period of time. However, the Tsardom of Russia had joined the 
European anti-Ottoman coalition, the so-called Holy League, already in 1686. The Rus-
sian army, supported by Cossacks from the Ukrainian Hetmanate, had organized two 
campaigns towards the Crimean Tatar fortress Or – Perekop in Ukrainian – in 1687 and 
1689, but both had ended with failure. The only offensive or defensive operations during 
the following years were mostly undertaken by Don Cossacks around Azov or Cossacks 
from the Ukrainian Hetmanate who were defending themselves against a combined force 
of Crimean Tatars and parts of the Zaporozhian Cossacks under Petro Ivanenko or Petryk 
along the lower Dnipro River [Davies 2007, 175–183; Magocsi 2010, 257–258]. Cos-
sacks from the Ukrainian Hetmanate made raids along the lower Dnipro River in early 
1693, and in September 1693 they also made operations against the Ottoman fortress and 
town of Bender in the west. In February-March 1694 the Ukrainian Hetmanate together 
with Zaporozhian and Don Cossacks organised a campaign towards Ottoman fortresses at 
the lower Dnipro River and further into the Crimean Khanate. In August 1694 they also 
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made operations towards the Ottoman fortress and town Özü – Ochakiv in Ukrainian – 
on the Black Sea [Stanislavs’kyy 2009, 118]. However, none of these operations had any 
lasting significance, but it is very possible that prisoners of war were taken and brought 
to the north and also to Muscovy. Thus, it is also possible that the Turkish prisoners of 
war that claimed to have been captured either in late 1693 or early 1694 – one of them 
being the Turkish Captain Mustafa Hüseyin – had been captured during such fightings.

However, Muscovy – now under the command of Tsar Peter – launched another cam-
paign against the Turks in the spring of 1695. This time there were two groups of targets. 
First it was the Ottoman strongholds on the lower Don River with the important town and 
fortress of Azak (or Azov in Russian) which was located in the estuary of the Don River 
and had been blocking Muscovy’s access to the Azov Sea and further on to the Black 
Sea. The 7,000 men strong garrison at Azov was besieged by the more than 30,000 men 
strong Russian forces, reinforced by Don Cossacks as well as Cossacks from the Ukrai-
nian Hetmanate, from late June until early October 1695, but despite two assault attempts 
they did not manage to take the fortress [Davies 2007, 183–184].

The second target for the campaign in 1695 was the Ottoman fortresses just south of 
the Zaporozhian territories along the lower Dnipro River. This campaign was a joint 
operation between Muscovite forces of about 25,000 men under the command of the Bo-
yar and Voivode Boris Sheremetev, about 35,000 Cossacks from the Ukrainian Hetmanate 
under the command of Hetman Ivan Mazepa and about 2,000 Zaporozhian Cossacks un-
der the command of the Koshovyi Otaman Maksym Samiylenko. This joint force was 
several times stronger than the Ottoman garrisons in the four fortresses Gazi-kerman, Is-
lam-kerman, Muberek-kerman and Mustrit-kerman31, which probably did not hold more 
than 4,000 to 5,000 men and most of them being stationed in the main fortress Gazi-ker-
man on the right bank of the river. However, on the left bank of the river stood also a 
Crimean Tatar force of about 30,000 men, but they were unable to cross the river due to 
the Zaporozhian Cossack fleet that efficiently controlled the river with their boats [Bagro 
2015, 99, 162; Nechitaylov, Velikanov 2020, 235].

The campaign along the Dnipro River in 1695 seems to be the origin of at least one 
group of the Turks that arrived in Sweden. The most detailed information about when 
they had been captured was given by the six Turks that arrived in Stockholm in Decem-
ber 1706. In their petition that was sent to the Defence Commission on 26 January 1707 
they said that they had been captured eleven years and eleven months earlier. Counting 
according to the Julian calendar it would mean they had been captured in Februa-
ry / March 1695, but if one is counting according to the Hijri calendar it would mean 
July / August 1695. These Turks also claimed they came from the town of “Kasikarmi”. 
The name sounds very similar to the name of the Ottoman fortress and town Gazi-kerman 
that was situated on the right bank of the Dnipro River where the Ukrainian town of 
Beryslav is situated today.

The fortress Gazi-kerman was a rectangular fortification with strong towers and con-
sisted of a citadel or upper town, middle town and lower town. It was situated on an ele-
vated stone plateau right by the Dnipro River and it was partly surrounded by moats cut 
into the rocks. The combined forces reached Gazi-kerman in the evening of 24 July 1695 
and a strong siege could be started. Starting the next day, the besieging troops gradually 
moved closer to the walls of the fortress by digging approaching trenches in zigzags. At 
the same time a heavy and continuous bombardment with artillery and mortars was 
started. After five days of shelling, the upper galleries of the walls were badly damaged. 
On 30 July, the troops also had completed the construction of a tunnel leading to the 
soutwestern tower. At five o’clock in the morning a mine was blown in the tunnel beneath 
the tower and a decisive assault of the fortress was carried out by troops entering through 
the breach created by the blast. The assault was supported by artillery while the storming 
troops started a hand-to-hand fight on the streets which lasted for five hours before the 
defenders decided to surrender. In the evening negotiations were held with the comman-
dant of the fortress and soon the signing of the terms of the surrender and the solemn 
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handing over of the keys could take place. After Gazi-kerman had surrendered on 30 July, 
the commandant of the fortress Mustrit-kerman decided to surrender to the Zaporozhian 
Cossacks, who had been blocking the fortress that was situated on an island in the river. 
The Muberek-kerman and Islam-kerman fortresses were not attacked, but on 30 July they 
were abandoned by both the garrison and the few remaining civilians who left for the 
Crimea, leaving military supplies and cannons [Bagro 2015, 161–167].

Altogether 58 copper cannons were captured at Gazi-kerman and Mustrit-kerman. Most 
of the cannons were brought as trophies to Baturyn, but by order of the Colonel of the Pol-
tava Regiment, Pavlo Hertsyk, a few of them were used to cast a bell for the Assumption 
Cathedral in Poltava. The bell is today preserved at the Poltava Museum of Local Lore and 
goes by the name ”Kyzy-kermen”. Many prisoners of war were also taken. Most of them 
were Ottoman Janissaries, but since the defenders also consisted of Crimean Tatars and 
Vlachs it is likely there were also such prisoners of war32. The exact number of captured 
prisoners of war is not known, and some also managed to escape and many from the gar-
rison at Mustrit-kerman are also said to have bribed the Koshovyi Otaman to be released. 
However, it is known that Tsar Peter ordered Hetman Ivan Mazepa to send 357 or 362 
prisoners to Moscow. 330 of them were later sent to Voronezh where they were put to 
work at the shipyards [Bagro 2015, 142–145]. Most probably it was some of these priso-
ners that later were transported to Saint Petersburg to build the new city for Tsar Peter, but 
as we have seen, six of them managed to escape to the Swedish side during the autumn of 
1706. When these Turks by the end of the year arrived in Stockholm and “Barnhuset”, 
they most probably met some of the Ukrainian Cossacks that had captured them eleven 
years earlier at Gazi-kerman. One of the regiments that is known to have played an impor-
tant role in the final assault at Gazi-kerman was the Myrhorod Regiment under their Colo-
nel Danylo Apostol, and by a twist of fate, about one hundred Ukrainian Cossacks, 
including the Sotnyk Vasyl Rodzianko, from the same regiment had been in Stockholm as 
prisoners of war since the autumn of 1705 [Henriksson 2016, 250–251; Bagro 2015, 124].

A second Russian campaign towards Azov was launched in the spring of 1696. This 
time the army was more than twice as strong as during the previous campaign, including 
46,000 Muscovites, 15,000 Ukrainian and 5,000 Don Cossacks as well as 3,000 Kalmyks. 
The Azov fortress was besieged from mid May, and on 17 July 1696 the Cossacks tried 
to storm the fortress and managed to take two bastions. Two days later the entire Azov 
fortress surrendered. The terms of surrender gave the Turkish garrison the right to leave, 
but the desserters should be turned over to the Russians. Tsar Peter soon returned to Mos-
cow where a victory parade was organized on 30 September, with triumphal arches and 
Turkish prisoners marching by in the style of a Roman triumph [Davies 2007, 185–186; 
Bushkovitch 2006, 186; Massie 1986, 153–157].

The Turks that had arrived in Viborg in 1707 claimed that they had been captured at 
the Black Sea ten years earlier. If they were right about the time that had passed from 
their capture, it means that they had been captured in the latter half of 1697, both accor-
ding to the Julian and Hijri calendar. Then it is possible that they could have been cap-
tured during the Cossack raids on Ottoman and Crimean towns and ships along the Black 
Sea that had continued also after the capture of Azov in 1696 [Magocsi 2010, 258]. Both 
Ukrainian Cossacks from the Hetmanate and Russian troops were also engaged in cam-
paigns in and around the taken Ottoman fortresses at the lower Dnipro River in 1697 and 
1698 [Stanislavs’kyy 2009, 121].

It is likely that the Turks that claimed to have been forced to serve Don Cossacks must 
have been captured by the same kind of Cossacks around Azov or on the lower Don River.

Conclusions and summary
Altogether, about 50 Turkish prisoners of war managed to escape from their long-time 

Russian captivity during the Great Northern War. They created a delicate problem for the 
Swedish authorities in Stockholm, who for the most part acted without consulting their 
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far away sovereign, King Charles XII. Their ways how to handle and treat these Turks 
also shifted drastically over the years, from the first ones arriving in 1704 to the last ones 
ten years later. It is obvious that the major shift came after the battle of Poltava and King 
Charles XII’s long stay in Bender and the Ottoman Empire.

Most of the arriving Turks had been kept in Russian captivity for a very long time – in 
most cases for more than ten years. They all had been captured during the so-called Rus-
so-Turkish War of 1686–1700 and prior to the Treaty of Constantinople was signed in 
1700. The Tsardom of Russia had joined the European anti-Ottoman coalition – the so-
called Holy League – in 1686 and the Muscovite operations against the Ottoman Porte 
were part of the so-called Great Turkish War. After the main members of the Holy League 
had signed a peace treaty with the Ottoman Porte at Karlowitz in late January 1699, Mus-
covy also had signed a two-year-long armistice with the Porte. However, nothing was 
said about the prisoners of war in this treaty [Rycaut 1700, 587–588]. The armistice was 
replaced in early July 1700 by the so-called Treaty of Constantinople. This treaty exten-
ded the armistice to thirty years and formally recognized Muscovy’s sovereignty over 
Azov, but at the same time they had to evacuate and demolish the Ottoman fortresses on 
the Dnipro River that they had captured in 1695. Concerning the prisoners of war, the 
treaty stated that the prisoners on both sides should be freed by honest exchange accor-
ding to their ranks. The prisoners who had been sold as slaves should also be freed, but 
by honest buy. However, those prisoners that had converted to the other religion would 
not be freed33. So even though the treaty called for the prisoners of war to be released, the 
stipulated terms gave room for keeping them.

It is not known how many prisoners were captured during this war but it is known that 
initially many of the Turkish prisoners of war were kept to work at the shipyards in 
Voronezh. However, it seems that many of the Turkish prisoners of war were moved from 
Voronezh after the Russian capture of the estuary of the Neva River and the founding of 
the new city of Saint Petersburg in 1703. In Saint Petersburg the Turks were mainly used 
to build the new fortifications. According to the deserting Turks, there were about 
150 Turkish prisoners of war in Saint Petersburg in late 1704.

The Treaty of Constantinople was broken in November 1710 when the Ottoman Porte 
declared war on Russia, but the new hostilities came to an end already the following year 
and a new treaty was hastily signed at the Prut River on 12 July 1711. The treaty was a 
political victory for the Ottoman Porte. It stipulated the return of Azov to the Ottomans 
and Muscovy had to destroy several Russian fortresses on the Black Sea and along the 
lower Dnipro River. This time the treaty was more clear about the fate of the prisoners of 
war. The treaty stated that all Muslims and subjects of the Porte, that had been captured 
in previous and the latest war, regardless of how many they were, should be set free34. 
This means that the group of Turkish prisoners of war that had managed to escape in the 
autumn of 1711 should have been released anyway, but the news of the treaty had most 
probably not reached Saint Petersburg at the time of their escape. And it seems like they 
were unaware of the treaty even in December 1711, when the Turkish priest asked the 
Swedish authorities in Stockholm for help to get his brother to be released from his Rus-
sian captivity in Saint Petersburg.

The first group of Turks that arrived in Stockholm in September 1704 were upon their 
arrival in Stockholm granted the daily allowance of 3 öre silver coins just like the Rus-
sian and Saxon prisoners of war, and they were also lodged together with the latter ones 
in the Public orphanage. However, they were not really prisoners of war, and in March 
1705 the Defence Commission decided to set them free. However, their daily allowance 
was not discontinued by the Governor General until early May 1705 when they were also 
released from the Public Orphanage.

The next group of Turks that arrived in August 1705 were initially also placed in the 
Public Orphanage and granted the daily allowance of 3 öre silver coins, but the allowance 
was discontinued within less than a month. The group of Turks that arrived in December 
1706 were also placed in the Public Orphanage but were not given the daily allowance.
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The Turks that came to Viborg in September 1707 got subsistence from the Governor 
and were also helped to return home via Riga and further on through Poland. However, 
this was done without consulting the Defence Commission or the Royal Senate in Stock-
holm. But in general, it seems like the local governors felt pity for the Turks, who in most 
cases had endured Russian captivity for more than ten years, and thus they also wanted to 
give them at least the daily allowance the prisoners of war were receiving.

Also, the next group of Turks to arrive in Stockholm, in January 1709, were granted 
the daily allowance of 3 öre silver coins and were also lodged in the Public Orphanage. 
Apparently, the attitude towards the arriving Turkish deserters seems to have changed af-
ter the direct contacts between the Swedish King and the Ottoman Porte had been initia-
lized in late 1707. The change of attitude towards the arriving Turks had shifted even 
more in the autumn of 1711 when the arriving Turkish captain even was granted the dou-
ble allowance of a Swedish captain and a generous amount of money to buy new clothes. 
Also, the common Turkish soldiers were eventually granted the daily allowance of 10 sil-
ver coins, which was more than three times higher than the ordinary allowance for the 
prisoners of war that had been given to the first groups of arriving Turks. The changed at-
titude happened after the devastating loss at Poltava and was obviously connected to the 
fact that the Swedish King Charles XII was an honoured guest of the Sultan at the time.

There were several ways of returning home for the Turkish prisoners of war. One way 
that often was suggested by the Swedish authorities in Stockholm was to take the route 
over Holland. In one case it was even suggested by the Turks themselves that they could 
finance the journey by letting themselves to be exchanged for enslaved Christians in Tur-
key. They believed that only one Turk could be exchanged for five or six Christian slaves. 
Many Christian sailors were captured by Barbary pirates in the Mediterranean Sea and 
the ransom to get them free could range from 300 to 600 piastres so the Turkish prisoners 
were in fact of great value themselves35. However, it seems like the Dutch captains any-
way hesitated to take the Turks on board their ships. They objected that they, with the few 
sailors they usually had in their service, would not feel safe to take several Turks with 
them across the North Sea. In other words, they were afraid that the Turks could find op-
portunities to overmaster the sailors while at sea and take over the ship with its goods and 
maybe even sail all the way to areas under Ottoman rule.

Another possible way of returning was via Poland. This was also the route that was 
suggested by the County Governor Lybecker when he in September 1707 sent the newly 
arrived three Turks from Viborg via Reval to Riga. At the time it was thought to be rea-
sonably safe to travel by land from Riga through Poland to Ottoman territories. It is also 
likely that the nine Turks that left Stockholm in May 1709 and were destined for Prussian 
Königsberg, must have planned taking the homeward route through Poland.

The 17 Turks that left Stockholm in the summer of 1712 had also suggested to be sent 
to Prussian Königsberg, but the Royal Senate had thought it was a too risky route and in-
stead had suggested they should leave on a Dutch ship destined to Holland.

1 According to the Swedish calendar it was 27 August 1704 but according to the Gregorian 
calendar, that was in use in Poland at the time, it was 6 September 1704. The Swedish calendar 
was in use 1700–1712 and was one day ahead of the Julian calender and ten days behind the Gre-
gorian calendar. If otherwise not mentioned, the dates used in this article are according to the 
Swedish calendar.

2 Brześć is situated about 10 kilometers west of Włocławek and is often called Brześć Ku-
jawski to distinguish it from the Belarusian city Brest.

3 Carl Piper (1647–1716) was made one of the secretaries of state in 1689. In 1697 he also be-
came a member of the Royal Senate. He followed King Charles XII as the head of the Swedish 
Field Chancellery during the Great Northern War, but was captured by the Russians at the battle 
of Poltava in 1709. He died in Russian captivity in 1716 [Jonasson 1995–1997].
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4 This event was mentioned by the Swedish Military chaplain Lars Tursenius during his mis-
sion to Azov in the spring of 1713. Tursenius tried to use this story, although without success, 
when he negotiated on 13 February with the Commandant of Azov about the release of one Swede 
and a Pole that just had escaped from Russia but were said to have already converted to Islam 
[Tursenius 1913, 268–270].

5 The Swedish Royal Council was usually known as the Royal Senate – “Kungliga Senaten” – 
during the reign of Charles XII.

6 During the Great Northern War about 14,000 prisoners of war were brought from the victorious 
Swedish armies to mainland Sweden. The prisoners were of many different nationalities; Saxon, 
Russian, Danish, Polish, Lithuanian and Ukrainian being the main groups [Henriksson 2016].

7 Georg Johan Maydell (1648–1710) was a Major General at the outbreak of the Great 
Northern War. In 1703 he was appointed as Lieutenant General and Commander of the army in 
Finland. Despite an inferior number of troops, he conducted a tenacious defensive war against the 
Russians on the Karelian Isthmus and he successfully defended Viborg during the Russian siege 
in 1706. In January 1706 he was appointed as General of the infantry, but already a year later he 
left his military service [Åberg 1985–1987].

8 The Defence Commission – “Defensionskommissionen” – was a committee within the Royal 
Senate that was established in April 1700 at the outbreak of the Great Northern War. It held the 
general responsibility regarding the defence of the realm during the years King Charles XII was 
absent from Sweden. The Commission also had the general responsibility for the prisoners of war. 
The Commission held its last meetings in 1714 and the duties were transferred to the Royal 
Senate [Naumann 1918, 535–537].

9 Anders Grelsson Lindehielm (1635–1705) was the County Governor in Viborg from 1689 
until his death in September 1705 [Skoglund 1980–1981].

10 The Governor General in Stockholm – “Överståthållaren” – was the highest official in Stock-
holm and the equivalent of a County Governor – “landshövding” elsewhere in Sweden. His depu-
ty was called “underståthållare”.

11 Christopher Gyllenstierna (1639–1705) was Governor General in Stockholm 1682–1705 
[Grauers 1967–1969].

12 Georg Stiernhoff (1631–1710) was Deputy Governor General in Stockholm 1700–1710. 
His son and namesake, the Lieutenant Georg Stiernhoff (1685–1740), was captured by the Rus-
sians after the battle of Poltava and spent the rest of the war in Russian captivity [Elgenstierna 
1932, 657].

13 Åke Rålamb (1651–1718) took part in the Scanian War (1675–1679) as an officer at the 
Royal Life Guards. At the battle of Lund in 1676, he captured two Danish banners and was after-
wards appointed as Lieutenant Colonel. However, after the end of the Scanian War Rålamb left 
the military and did not return until the outbreak of the Great Northern War in 1700. This time he 
returned to the Royal Life Guards as a successful recruiter, but soon he also became infamous for 
his brutal methods. Rålamb is also known as the author of an extensive encyclopedia that was 
partly published in the early 1690s. A minor part of the encyclopedia, that was published as a 
small handbook for noblemen, became widely known and was published several times during the 
1700s and 1800s [Dahl 2000–2002].

14 No alliance between Sweden and the Ottoman Porte was created after Clas Rålamb’s mis-
sion to Constantinople. However, Rålamb brought back to Sweden 121 paintings depicting cos-
tumes of the Ottoman court and men and women of various ranks in Ottoman society. He also 
ordered a painting in 20 pieces to be made that is depicting the Sultan’s procession to Adrianople, 
which Rålamb had witnessed himself and also described in detail in his diary.

15 The rebellion had been started in late July 1705, mainly by the streltsy and merchants in the 
important commercial centre Astrakhan. It was a serious threat and the rebellion soon spread to 
other towns and settlements. The deserter Ivan Lukianov mentions four rebel towns besides As-
trakhan: “Czornager” (must be Chornyi Yar), “Crasniger” (must be Krasnyi Yar), “Jaig” (today 
Atyrau in Kazakhstan) and “Tereck”. After the initial success, the rebellion was finally crushed in 
March 1706 and hundreds of insurgents were gruesomely executed [Rabinovich 1977, 61; Voen-
naya entsiklopediya 1911, 194].

16 Count Adam Ludwig Lewenhaupt (1659–1719) was the Governor General of Swedish Livo-
nia 1706–1709. He had served as an officer abroad during the 1680s and 1690s (e.g. as a cavalry 
captain in Nils Bielke’s regiment in Hungary 1685–1686 during the Great Turkish War). During 
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the Great Northern War, he was for years a successful commanding officer that stood as the victor 
at several battles in the Baltic arena (Saladen in 1703, Jakobstadt in 1704, Gemauerthof in 1705). 
However, he has probably been more remembered for the loss at Lesna in 1708 and even more so 
the disaster at Poltava and the surrender at Perevolochna in 1709. He spent the rest of his life as a 
prisoner of war in Russia and died in Moscow in 1719 [Artéus 1977–1979].

17 Enclosed with the letter is Ernst Friedrich Krompein’s interrogation protocol, dated in Vi-
borg 13 September 1707.

18 Georg Lybecker (?–1718) was a Cavalry Captain at the outbreak of the Great Northern War. 
In 1703 he was appointed as Major and in 1704 as Lieutenant Colonel. Together with King 
Charles XII he took part in the successful assault on Lemberg / Lwów on 27 August 1704. He was 
appointed as County Governor of Viborg and Nyslott County as well as Major General of the 
cavalry in 1706. In 1707 he was also appointed as the Commander of the army in Finland. After 
Viborg had been lost to the Russians in 1710 he was dismissed from the General Command of the 
army in Finland, but regained the command in 1712. However, after loosing much of the Finnish 
provinces he was once again dismissed in 1713 and later he was also court-martialled. He was 
eventually sentenced to death but later pardoned by King Charles XII [Åstrand 1982–1984].

19 Knut Posse (?–1714) became a member of the Royal Senate in 1705. He was also appointed 
as Governor General in Stockholm in the same year but he took office not before 1707. He stayed 
in office until his death in 1714, although he was mostly relieved from his duties during the last 
years due to bad health [Gillingstam 1995–1997].

20 Carl Nieroth (?–1712) was a Lieutenant Colonel at the outbreak of the Great Northern War. 
In 1700 he was appointed as Colonel and Major General of the cavalry and in 1704 Lieutenant 
Colonel of the cavalry. He took part in several battles during the Great Northern War, being the 
battle of Warsaw in July 1705 his greatest success as a commander. In 1709 he was appointed as 
Governor General of Swedish Estonia and in 1710 as General Commander of the Swedish forces 
in Finland whose duties were ended by his sudden death in 1712 [Asker 1987–1989].

21 Count Fabian Wrede (1641–1712) was County Governor of Viborg and Nyslott County 
1675–1681 and Uppsala County 1681–1685. In 1685 he became a member of the Royal Council 
or Senate, a post he withheld until his death in 1712. He was the president of the Chamber Col-
lege 1687–1711 and of the Commerce College 1687–1712 [Elgenstierna 1936, 46–47].

22 The document is signed in Ottoman Turkish by a man named Ali, which most probably is 
the Turk that in the Swedish lists is called “Alie Habustoff”. The Ottoman Turkish texts have been 
kindly translated by Professor Birsel Karakoç and Ali Yildiz, both at Uppsala University.

23 Enok Lilliemarck (1660–1736) was trained as an interpreter and translator of Russian for the 
Swedish state administration and he also participated in several Swedish embassies to Russia. 
During the Great Northern War, he was closely involved in the surveillance of Russian prisoners 
of war in Sweden and he was also responsible for deciphering Russian secret correspondence 
[Rosén 2016].

24 The Johan Daniel Rank who attested the receipt can probably be identified as the Cavalry 
Captain or “Rittmeister” Daniel Johan Ranck who arrived as a Polish prisoner of war from Riga 
to Stockholm on 2 June 1702. He was married in the German Lutheran Congregation Saint Ger-
trud in Stockholm on 28 March 1709 to Gundela Eek.

25 Otto Wilhelm Klinckowström (1683–1731) was born in Swedish Wismar and German was 
his mother tongue, but he knew also Swedish, French, Polish and Latin. He started to work at the 
Swedish Chancellery in Stockholm in 1705. In 1708 he was sent as a Swedish Commission Secre-
tary to the Royal Polish Court of King Stanisław Leszczyński. In late 1708 he was sent to King 
Charles XII to deliver the sad news that the King’s older sister Hedwig Sophia had died. However, 
he arrived at the King only a few days before the battle of Poltava and since the King had been se-
riously wounded in his foot, the sad news was not delivered until later. After the battle, Klinckow-
ström followed the King towards Bender but was ordered to go to the Crimean Khan Devlet Giray 
to get permission for the Swedish Army to enter the Crimean Khanate. However, the mission was 
in vain since the Swedish Army had already surrendered at Perevolochna. Klinckowström joined 
the King at Bender but was sent back to Stockholm already in November 1709. The journey to 
Sweden was adventurous and he was for a while captured by Russian troops in Krakow. He 
reached Stockholm during the spring of 1711 but was sent back to King Charles XII in Bender 
again early next year. He reached Bender in April 1712, but already in August, he was sent to Poland 
to take part in the Ottoman control commission to secure that the Russian troops had left Poland, 
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which had been required in the Treaty of the Prut. He later rejoined with the King when he had ar-
rived in Stralsund and followed him to mainland Sweden in late 1715 [Grauers 1975–1977].

26 Count Nils Bielke (1644–1716) was a Colonel at the outbreak of the Scanian War in 1675 
but at the end of the war in 1679 he had advanced to Lieutenant General. He was the Swedish 
ambassador in Paris 1679–1682 and Governor General of Swedish Pomerania 1687–1698 [Malm-
ström 1895; Eriksson 2000, 189–214; Sorgenfrei 2018, 37–39; SSA, HF, C I: 2, p. 223].

27 Alexander Erskein (?–1687) was of Scottish family but his father had entered Swedish ser-
vice in 1628 and become a Swedish Baron in 1655. Erskein became a Swedish Colonel Lieuten-
ant but served at the Hungarian army from 1684. He died on the Peloponnese Peninsula during 
the Morean War in 1687, shortly after he had entered Venetian service [Hildebrand 1953].

28 The Turkish boy “Aly”, whom Baron Erskein had given to Countess Amalia Wilhelmina 
von Königsmarck, was according to the Pomeranian pastor and theologian C. T. Rango of noble 
origin – “war eines vornehmen Chiauschen auß Neuhäusel”. He was named Carl after King 
Charles XI and Alexander after Baron Erskein who had redeemed the boy from “the sharpness of 
the sword”. King Charles XI, the Queen Dowager Hedwig Eleonora and several Counts and 
Countesses were among the godparents. According to C. T. Rango, the boy was baptized in the 
Wrangel Palace and not in the German Church because the boy had a fever and the weather was 
cold. He also gives 18 March 1686 as the baptismal date even though the baptismal records from 
the church give the date 26 March 1686. However, the notes in the baptismal records seem to be 
added later and they also lack all the details given by Rango, who most probably had gotten his 
information from his son D. Rango, who participated in the baptismal. Also the two other Turkish 
children who were baptized three months later had counts and countesses as their godparents 
[SSA, TSG, C I: 1a, pp. 656, 658; Rango 1688, 333–335].

29 Countess Maria Aurora von Königsmarck (1662–1728) was a daughter of Kurt Christoph von 
Königsmarck, the Swedish Commandant of Stade in northwestern Germany. She resided in Stock-
holm 1680–1692 but thereafter she lived in Germany. In 1694 she met with the new Elector of Saxo-
ny, Friedrich August I, who in 1697 also was elected king of Poland. Soon the young Elector made 
Aurora his first official mistress and in 1696 she gave birth to their son, Herman Moritz, who later 
became known as Count Moritz of Saxony. Aurora’s older brother Karl Johann von Königsmarck 
(1659–1686) fought together with their uncle, the Field Marshal Otto Wilhelm von Königsmarck 
(1639–1688) as a Colonel against the Turks both in Hungary and Greece [Grauers 1977–1979].

30 Carl Gustaf Armfeldt (1666–1736) was appointed as Adjutant General a few months after 
the outbreak of the Great Northern War. In 1707 he was appointed as Colonel and Major General 
of the cavalry in 1711. In 1713 he was appointed as General Commander of the Swedish forces in 
Finland, which post he withheld until the end of the Great Northern War [Uddgren 1920].

31 The names of the fortresses vary a lot in documents and literature. In contemporary Russian 
and Ukrainian documents they are usually called Kazikermen / Kazykermen, Islamkermen / Aslam-
kermen / Aslamgorod, Muberekkermen and Mustritkermen. Kazikermen was situated on the right 
bank of the Dnipro River at an important river crossing. The smaller Aslamkermen was situated 
on the opposite side of the river where today the town of Kokhovka is situated. In between them, 
on the river island Tavan in the middle of the Dnipro River, the even smaller fortress Mustritker-
men was situated. The fourth smaller fortress Muberekkermen was situated on the peninsula be-
tween the Dnipro River and a smaller tributary, north of the Tavan island [Bagro 2015, 8–9; 
Nechitaylov, Velikanov 2020, 229].

32 In addition, there were also a couple of hundred Tatars from the Polish-Lithuanian Com-
monwealth – so-called Lipki – who had resettled in Gazi-kerman in 1672. At the same time also 
Turkish soldiers with their family had been stationed there with their families [Nechitaylov, Veli-
kanov 2020, 235].

33 The treaty was signed on 3 July 1711 according to the Julian calendar. The paragraph dealing 
with the prisoners of war can be found in the ninth paragraph [Pis’ma i bumagi… 1887, 375–376; 
Theatri Europæi… 1707, 867; Davies 2007, 187].

34 The treaty was signed on 12 July 1711 according to the Julian calendar, which was 23 July 
1711 according to the Gregorian calendar. The paragraph dealing with the prisoners of war can be 
found in the seventh, or last, paragraph [Pis’ma i bumagi… 1962, 324, 326; Nordberg 1740b, 193].

35 The ransom price for a Christian slave could vary a lot. In 1695 the price in Alger is men-
tioned as 300 to 600 piastres but in 1735 the normal price is said to be 400–500 pesos for an ordi-
nary sailor but 800–1000 pesos for a coxswain [Östlund 2014, 118, 172].
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ILLUSTRATIONS

The list of the first arriving Turkish deserters in 1704
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The document from 1707 where “Kasikarmi” is mentioned as the origin of the Turks
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The first document from September 1711 where only the Turkish captain
and priest have signed their names
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Г. Генрікссон
Турецькі військовополонені в Стокгольмі

під час Великої Північної війни
Стаття присвячена раніше невідомим нюансам історії приблизно пʼятдесяти турецьких 

військовополонених, яким протягом 1704–1714 рр. вдалося втекти до Швеції з тривалого 
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російського полону. Вони стали попередниками більш відомих турків – так званих “ту-
рецьких кредиторів”, – які прибули до Швеції після років, проведених королем Карлом ХІІ 
в Османській імперії. Підкреслюється, що контакти між Швецією та Османською імперією 
були незначними на початку Великої Північної війни, і прибуття перших турецьких вій-
ськовополонених у 1704 р. створило делікатну проблему для шведської влади у Стокгольмі. 
Король Карл ХІІ був за кордоном від початку війни у 1700 р., і Королівський Сенат у Сток-
гольмі найчастіше мав приймати рішення і діяти, не порадившись зі своїм сувереном. В ре-
зультаті проведеного дослідження з’ясовується, що утримання цих турків і поводження з 
ними різко змінювалися протягом цих років, від перших військовополонених до останніх, 
десять років потому. Очевидно, що головні зміни відбулися після Полтавської битви і три-
валого перебування Карла ХІІ в Бендерах і в Османській імперії. Спочатку з ними поводи-
лися приблизно так само, як і з будь-якими іншими військовополоненими, і при цьому вони 
також одержували добове утримання. Пізніше добові відмінили, і турки мали намагатися 
утримувати себе самостійно, що виявилося непростим. Проте добове утримання повернули 
туркам, які прибули пізніше, коли шведи намагалися побудувати хороші відносини з Осман-
ською Портою. А після Полтавської битви з турками, що прибували, обходилися як із важ-
ливими гостями; вони одержували щедру щоденну підтримку.

Автор приходить до висновку, що всі усі турецькі військовополонені потрапили в полон 
вже в середині 1690-х, деякі – на територіях Османської імперії і Кримського ханства у 
Нижньому Подніпров’ї, наприклад, під час захоплення Газі-Кермена в 1695 р., деякі – на 
Чорноморському узбережжі і деякі, можливо, також в Азові і довкола нього.

Більшість турецьких військовополонених становили рядові солдати, але з-поміж них та-
кож були яничари, один капітан, на ім’я Мустафа Хусейн, і “турецький священник”, на ім’я 
Муса Мустафа.

Усі турецькі військовополонені залишили Швецію через деякий час. Проте було нелегко 
організувати їхню безпечну подорож додому на Османські території. Шведська влада у 
Стокгольмі часто пропонувала туркам маршрут через Голландію. В одному випадку турки 
навіть самі пропонували профінансувати подорож, погоджуючись бути обміняними на по-
неволених християн у Туреччині. Іншим можливим шляхом повернення була подорож су-
ходолом через Польщу до Османських територій, але цей маршрут, імовірно, не розглядався 
як найбезпечніший.

Ключові слова: Азовські походи (1695–1696), Карл ХІІ, Газі-Кермен, Велика Північна 
війна (1700–1721), Османська імперія, військовополонені, Росія, Російсько-турецька війна 
(1686–1700), Швеція

Х. Хенрикссон
Турецкие военнопленные в Стокгольме

во время Великой Северной войны
Статья посвящена ранее неизвестным нюансам истории примерно пятидесяти турецких 

военнопленных, которым на протяжении 1704–1714 гг. удалось сбежать из долгого русско-
го плена в Швецию. Они стали предшественниками более известных турок – так называе-
мых “турецких кредиторов”, – которые прибыли в Швецию после годов, проведенных ко-
ролем Карлом ХІІ в Османской империи. Подчеркивается, что контакты между Швецией и 
Османской империей были незначительными в начале Великой Северной войны, и прибы-
тие первых турецких военнопленных в 1704 г. создало деликатную проблему для шведских 
властей в Стокгольме. Король Карл ХІІ был за границей с начала войны в 1700 г., и Коро-
левский Сенат в Стокгольме чаще всего должен был принимать решения и действовать, не 
посоветовавшись со своим сувереном. В результате проведенного исследования выясняет-
ся, что содержание этих турок и обращение с ними резко менялось на протяжении этих лет, 
от первых военнопленных до последних, десять лет спустя. Очевидно, что главные измене-
ния произошли после Полтавской битвы и длительного пребывания Карла ХІІ в Бендерах и 
в Османской империи. Сначала с ними обращались примерно так же, как и с любыми дру-
гими военнопленными, и при этом они также получали суточное содержание. Позже суточ-
ные отменили, и турки должны были пытаться содержать себя самостоятельно, что оказа-
лось непросто. Впрочем, туркам, прибывшим позже, вернули суточное содержание, когда 
шведы пытались выстроить хорошие отношения с Османской Портой. А после Полтавской 
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битвы с прибывающими турками обходились как с важными гостями; они получали ще-
друю ежедневную поддержку.

Автор приходит к выводу, что все турецкие военнопленные попали в плен уже в середи-
не 1690-х, некоторые – на территориях Османской империи и Крымского ханства в Нижнем 
Поднепровье, например, во время захвата Гази-Кермена в 1695 г., некоторые – на Черно-
морском побережье и некоторые, возможно, также в Азове и вокруг него.

Большинство турецких военнопленных составляли рядовые солдаты, но среди них так-
же были янычары, один капитан, по имени Мустафа Хусейн, и “турецкий священник”, по 
имени Муса Мустафа.

Все турецкие военнопленные оставили Швецию через некоторое время. Однако было 
нелегко организовать их безопасное путешествие домой на Османские территории. Швед-
ские власти в Стокгольме часто предлагали туркам маршрут через Голландию. В одном 
случае турки даже сами предлагали профинансировать путешествие, соглашаясь быть об-
мененными на порабощенных христиан в Турции. Другим возможным путем возвращения 
было сухопутное путешествие через Польшу к Османским территориям, но этот маршрут, 
вероятно, не считался самым безопасным.

Ключевые слова: Азовские походы (1695–1696), Карл ХІІ, Гази-Кермен, Великая Се-
верная война (1700–1721), Османская империя, военнопленные, Россия, Русско-турецкая 
война (1686–1700), Швеция
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The article analyzes the activities of Kametaro Iijima as the Japanese Imperial Consul in 
Odessa during the period 1902–1906. At that stage of the development of Russian-Japanese rela-
tions, there was escalation due to the collision of the interests of the states in Korea and China, 
which led to the war of 1904–1905 and further resumption of peaceful interstate relations. The 
political situation directly influenced the working conditions of the Japanese consulates on the 
territory of the Russian Empire. Collecting information on mobilization processes in the South of 
the Russian Empire and the potential of the Black Sea Navy was a priority for K. Iijima. The es-
tablishment of the Anglo-Japanese Union (1902) became the legal basis for establishing commu-
nications and exchanging information between the consuls of Japan and Great Britain in Odessa. 
An important question for Tokyo the day before and during the war of 1904–1905 was whether 
Russia would use the Black Sea Navy in the course of hostilities. To investigate the matter, after 
the temporary closure of the establishment in Odessa and the beginning of the military conflict, 
K. Iijima as an undercover agent was sent to Istanbul. Despite the priority of the military-strategic 
sphere, in the period of 1902–1903 the consul actively researched the economic potential of the 
region, trade conditions, oil market, ways of connection of the Odessa port, etc. Despite the 
overall complexity of Russian-Japanese relations, no significant contradictions were found in the 
relationship between the consul and the local administration during the period under review. This 
allowed in 1906 to resume the activities of the Japanese Imperial Consulate in Odessa without 
further difficulty.

Keywords: Anglo-Japanese Union, Consul, Japan, Odessa, Russian Empire, Russian-Japa-
nese War

Каметаро ІїдзІма (японсьКий ІмперсьКий Консул в одесІ): 
робота в умовах КонфлІКтно-дружнІх вІдносин
С. С. Павленко

Для населення європейської частини Російської імперії початку ХХ ст. Японія 
все ще була загадковою та маловідомою країною. Навіть з наближенням війни 1904–
1905 рр. для пересічних жителів залишалися малозрозумілими причини конфлікту. 
При відкрито ворожому ставленні до Японії найвищих політичних кіл на Півдні 
Російської імперії, тобто на території сучасної України, у досить ліберальних умо-
вах діяло Японське консульство. Токіо задіювало усі можливі засоби для обстою-
вання власних зовнішньополітичних інтересів. Саме тому до обов’язків Японського 
імперського консульства в Одесі як напередодні, так і після війни 1904–1905 рр. на-
лежали досить різні компетенції: розвідка, популяризація, комунікація тощо. Вико-
нувати ці обов’язки мав очільник установи – Каметаро Іїдзіма.
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Історіографічна  база. Діяльність Японського імперського консульства в Одесі 
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. залишається малодослідженим сюжетом ро-
сійсько-японських відносин. У низці публікацій авторка вже зверталася до цієї 
теми. Однак критичне осмислення попередніх напрацювань та опрацювання нових 
джерел спонукають нас до перегляду питання діяльності Каметаро Іїдзіми які япон-
ського консула в м. Одесі.

Проблема нашого дослідження переважно розглядається науковцями в контексті 
інших питань. Американський дослідник Дж. Ленсен у роботі “Japanese Diplomatic 
and Consider Officials in Russia” здійснив спробу скласти перелік службовців япон-
ських консульських установ на території Російської імперії та Радянського Союзу 
[Lensen 1968]. Зокрема, автор вказує на хронологічні межі діяльності К. Іїдзіми в 
м. Одесі. Побіжно торкається діяльності японського консула на Півдні Російської 
імперії сучасний історик Ф. О’Браєн. При цьому головним предметом його дослі-
дження є співпраця Великобританії та Японії у військовій сфері за союзним дого-
вором 1902 р. [O’Brien 2004, 72–73]. Українські дослідники Л. Вовчук [Вовчук 2014, 
13] та О. Тригуб [Тригуб 2012, 48–53] акцентують увагу на розвідницькій діяльнос-
ті консульських чинів на Півдні Російської імперії. Отже, у наукових працях розгля-
даються лише окремі сюжети діяльності Японського імперського консульства в 
Одесі, які вписані в контекст інших дослідницьких проблем.
Джерельна база дослідження представлена матеріалами Центрального державно-

го історичного архіву (м. Київ), Державного архіву Одеської області, Національного 
архіву Японії та Дипломатичного архіву Міністерства закордонних справ Японії. 
Важливе значення мають консульські звіти, які розкривають пріоритетні напрями 
діяльності японського консульства. Документи з Національного архіву Японії міс-
тять відомості щодо просування К. Іїдзіми по службовій драбині. Матеріали україн-
ських архівів – це різні звернення консула до місцевої влади. Вони демонструють 
локальний вимір міждержавних комунікацій. Вагоме значення мають матеріали з 
періодичних видань. Це переважно одеські газети “Южное обозрение” та “Одес-
ские новости”. Розміщені на їхніх сторінках статті демонструють, з одного боку, 
ставлення широкого загалу до Японії та її консула, а з другої – намагання видавців і 
провладних структур моделювати суспільне сприйняття, підбурюючи його до во-
рожнечі чи налагодження двосторонньої співпраці.

відновлення Імперського японського консульства в м. одесі. Історія функціо-
нування Японського консульства в Одесі розпочинається ще в 1890-х рр. Першим 
очільником установи став місцевий підприємець Олександр Ракшеєв. Але після 
його смерті відповідно до розпорядження від 20/10 вересня 1899 р. установа тимча-
сово була закрита [Levying on carrying goods… 338]. На сторінках газети “Южное 
обозрение” від 9 лютого 1900 р. повідомлялося: “…державна рада Японії, при роз-
гляді кошторису витрат країни на 1900 рік, не затвердила видатки на утримання 
штатного консульства в Одесі. Отже, і в цьому році японське консульство не буде 
відкрите” [Южное обозрение 1900, 3].

Новий етап діяльності установи в Південній Пальмірі розпочався в 1902 р. Вра-
ховуючи значення Одеси як військово-морського порту Російської імперії та еска-
лацію міждержавних відносин, на посаду консула мав бути призначений кваліфі-
кований співробітник МЗС. Японію цікавило питання: чи використає Росія Чор-
номорський флот у разі війни в Далекосхідному регіоні? Паралельно для Токіо 
актуальною була інформація про економічну та соціально-політичну ситуацію на 
Півдні Російської імперії.

Новим консулом було обрано Каметаро Іїдзіму (яп. – 飯島亀太郎, інший варіант 
перекладу укр. – Іїджіма Каметаро, англ. – Iijima Kametaro) – випускника Токій-
ського університету (1893) [Bunkan…], кар’єрного дипломата. На службу до МЗС 
Японії він був прийнятий у 1894 р. після складання кваліфікаційного іспиту 
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[D. Miscellanea, 572]. Працював помічником консульського секретаря в Інчжоу (Ко-
рея, 1895 р.) [Ji Meiji… 9], секретарем при японській дипломатичній місії в Петер-
бурзі (1897–1899). Тобто ще до призначення в Одесу чиновник мав можливість 
практично ознайомитися з умовами, традиціями і звичаями, що побутували в імпе-
рії, та оволодіти російською мовою. За роботу на посаді третього секретаря япон-
ської місії в Санкт-Петербурзі в 1898 р. К. Іїдзіма був нагороджений Російською ім-
перією орденом Святого Станіслава ІІІ ступеня [Teishin jikan… 108]. У 1899 р. 
дістав нове призначення до Лондона на посаду помічника консула [Gaimusho geppo 
(Meiji sanju ninen bun) 243]. У 1900 р. К. Іїдзіма стає повноцінним консулом, очо-
ливши японську установу в м. Туансвіллі (Австралія) [Bunkatsu 1, 157]. Отже, чи-
новник за вісім років служби в МЗС набув великого досвіду роботи в різних закор-
донних представництвах із широкою географією перебування (в Кореї, Австралії та 
Великобританії). Зрозуміло, що призначення етнічного японця мало кардинально 
змінити характер функціонування установи в Одесі, адже перший представник 
японських інтересів у регіоні О. Ракшеєв був підданим Російської імперії та за ста-
тусом почесним консулом і опікувався переважно питаннями розвитку російсько-
японської торгівлі.

15/2 лютого 1902 р. від імені японської місії в Санкт-Петербурзі міністру закор-
донних справ Російської імперії В. Ламздорфу було надіслано повідомлення щодо 
призначення К. Іїдзіми японським імперським консулом у м. Одесі. Відновлення 
діяльності консульства зачіпало і матеріальну сторону питання. Японці звернулися 
до В. Ламздорфа із запитом про ввезення необхідних для установи речей (меблів, 
обладнання, предметів першої необхідності) через російську митницю без сплати 
зборів. На це клопотання було дано позитивну відповідь, щоправда, встановлюва-
лося обмеження: загальна їхня вартість не мала перевищувати 750 карбованців 
[Levying on carrying goods… 332, 228].

До Одеси консул прибув у квітні 1902 р. [Отъезд японского консула 1904, 4]. Для 
забезпечення повноцінного функціонування установи до її штату на посади секре-
тарів були призначені Н. Фукуда та М. Мацумото. Відновлена установи розташову-
валася за адресою: м. Одеса, вул. Воронцовська, будинок № 4. Там же проживали і 
службовці консульства [ЦДІАК, ф. 385, оп. 1. спр. 1090, арк. 85].

торговельно-економічний напрям діяльності японського імперського кон-
сульства в одесі. Перші звіти К. Іїдзіми на посаді консула датовані травнем 1902 р. 
і присвячені дослідженню економічних умов Одеси та регіону, огляду російсько-
турецьких економічних відносин [Iijima, 2. Report from… 486–499]. У своїх наступ-
них звітах консул наводив відомості про стан цукрової промисловості [Roshia… 
335–362], сільського господарства Півдня імперії, про основні групи товарів та ціни 
на них [Iijima, 10) Report from… 320–332]. Окремий звіт присвячений питанням ім-
порту чаю та перегляду Російською імперією митних тарифів на його ввезення 
[Roryo ajia… 541–542]. У донесенні від 1903 р. К. Іїдзіма інформував вже про факт 
введення нових тарифів та про процедуру ввезення чаю [Iijima, Suriranka… 558–
561]. Консул доповідав у Токіо про розвиток залізничного сполучення регіону. При-
діляв велику увагу питанню можливості організації компанії для імпорту російської 
нафти до Японії. З цією метою він вів перемови з Акціонерним товариством з ви-
добутку російської нафти та рідкого пального (правління компанії розміщувалося в 
Лондоні) [Ro abura… 176–189]. Ескалація російсько-японських відносин мотивува-
ла токійських чиновників до накопичення пального для забезпечення потреб влас-
ного флоту.

К. Іїдзіма виконував важливі повноваження з підтримки системи японських ре-
зидентів на території Російської імперії. За рекомендацією консула в 1903 р. відбу-
вається вибір нового японського почесного консула в м. Батумі, яким став англієць 
В. Стювел [Report from… 478–482].
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Важливим напрямом діяльності консульства було дослідження комерційного мо-
реплавання Одеси. У лютому 1903 р. К. Іїдзіма надав звіт про морське сполучення 
між Одесою та японськими портами. Чиновник повідомляв, що за 1902 р. відбувся 
21 регулярний рейс, а за 1901-й – 23. Консул вказує на тенденцію зменшення їхньої 
кількості [Iijima, Roshia giyu… 120–121]. К. Іїдзіма приділяв значну увагу дослі-
дженню російського Добровольчого флоту та маршрутів його сполучення, зокрема 
з портами Італії, США, Великобританії, загальному стану російського суднобуду-
вання та мореплавання. Збір подібної інформації мав допомогти токійським чи-
новникам скласти цілісну картину економічного становища Російської імперії та 
відповідно до її особливостей скорегувати намічений курс розвитку російсько-
японської торгівлі.

дослідження військово-стратегічних питань. Загострення російсько-японських 
відносин впливало на діяльність К. Іїдзіми, консулу доводилося керувати інститу-
цією, що розміщувалась на території майже ворожої країни. Пріоритетне значення 
в період 1902–1904 рр. мав збір інформації не соціально-економічного, а військово-
стратегічного змісту та огляди політичної ситуації в регіоні.

К. Іїдзіма звертався до теми зовнішньої політики царського уряду. Одне з цен-
тральних місць посідало “китайське питання”. Консул повідомляв до Токіо про роз-
міщення російських облігацій у Маньчжурії, виплату китайською стороною репара-
цій, надання російським урядом Китаю позик на будівництво залізниці [Iijima, 
7. Report from… 114–124]. Важливе значення в системі міжнародних відносин мали 
стосунки між Петербургом та Парижем. К. Іїдзіма проаналізував зміст матеріалів 
російських періодичних видань, зокрема газети “Санкт-Петербургские ведомости”, 
де розкривалися питання російсько-французького зближення. Консул відзначав, що 
в газетних публікаціях показово простежується економічна зацікавленість Франції 
у зближенні з Російською імперією та робиться акцент на винятково мирному ха-
рактері союзу, який прагнули показати як зразковий для всієї Європи.

Укладення англо-японського союзу дало змогу налагодити співпрацю у сфері 
обміну інформацією між британськими та японськими консульськими чинами. З 
1903 р. К. Іїдзіма та британський генеральний консул в Одесі Ч. Сміт обмінюва-
лися відомостями про стан російського Чорноморського військово-морського фло-
ту. Перед початком російсько-японської війни МЗС Японії відповідно до клопотання 
японського генерального штабу доручило К. Іїдзімі здійснювати кураторство захід-
них інформаторів. Серед останніх був Т. Дж. Мак-Кенон, кореспондент журналу 
“The Times” у м. Одесі [O’Brien 2004, 72–73]. Отже, обіймаючи посаду консула, 
К. Іїдзіма здійснював розвідницьку діяльність.

У період 1903–1904 рр. відбувається активне листування між міністром закор-
донних справ Японії Дз. Комурою, головою японської дипломатичної місії в Пе-
тербурзі С. Куріно та консулом в Одесі К. Іїдзімою стосовно мобілізаційних 
процесів у Російській імперії та формування інформаційної мережі в регіоні. Про 
значення цих документів свідчить їхній гриф “秘”, тобто “таємно”. Токіо бентежи-
ла можливість участі в майбутньому конфлікті російського Чорноморського флоту. 
Консулу відводилася роль спостерігача за російською армією в регіоні. У телеграмі 
від 28 лютого 1903 р. К. Іїдзіма повідомляв міністра закордонних справ про те, що 
“існують  підстави  вважати,  що  військові  органи  Одеси  дістали  нещодавні  ін-
струкції щодо підготовки до мобілізації” [Investigating the rumor… 78]. Такі звіти 
консула лише переконували Токіо в актуальності подальшої підготовки власних 
сил до війни.

У звіті від 22 червня 1903 р. чиновник надавав інформацію про склад росій-
ського Чорноморського військово-морського флоту. К. Іїдзіма зібрав статистичну 
інформацію, склав перелік назв військових суден та їхніх класів [Iijima, Roshia 
kokkai… 264–265].
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Розлогий огляд питання мобілізаційних процесів консул надіслав міністру 7 січ-
ня 1904 р. Він повідомляв, що йому надійшло близько “500  повідомлень  з  різних 
військових округів Півдня Російської імперії… Командир Південної армії в м. Одесі 
повідомив про переміщення 250 тисяч солдатів, і зокрема двох дивізій донських ко-
заків. Деякі офіцери, що перебували в Одесі у  відпустці, були викликані  в Петер-
бург. Але ознак помітної активності в регіоні немає” [Austria, 201]. У тому ж звіті 
консул звертався з проханням про затвердження додаткових видатків для оплати за 
отриману інформацію, що надалі було погоджено Дз. Комурою. У розпорядженні 
від 12 лютого 1904 р. міністр наказував К. Іїдзімі “знайти  підхожих  іноземців  в 
Одесі, аби вони займалися військовим шпигунством”. Висловлювалося побажання, 
щоб це було дві особи, які не знали про таємну діяльність одна одної, що дало б 
змогу перевіряти інформацію. У відповідь консул повідомляв про попередню до-
мовленість із декількома французами і прохав надіслати йому інструкції щодо по-
рядку взаємодії з ними. Вже безпосередньо перед початком відкритого збройного 
конфлікту консул звітував про налагодження співпраці з “джентльменом”, що мав 
розробити спеціальний шифр, який буде використовуватися під час війни для пере-
дачі інформації [Austria, 199–207]. Відомості, отримані в результаті роботи К. Іїдзі-
ми, давали можливість японському військовому керівництву сформувати уявлення 
про силу російського Чорноморського флоту та стан справ на Півдні Російської ім-
перії, що було важливо в умовах наближення війни.

згортання діяльності консульства напередодні війни. 24 січня (6 лютого) 
1904 р. японський Надзвичайний та Повноважний Посол у Петербурзі С. Куріно 
передав міністру закордонних справ Російської імперії графу В. М. Ламздорфу ди-
пломатичну ноту. У ній зазначалося, що оскільки вимоги Токіо стосовно російсько-
японських суперечностей у Кореї та Китаї “не дістали уваги, якої вони заслуго-
вують”, то токійський уряд “вирішив  припинити  свої  дипломатичні  зносини  з 
Імперським Російським урядом”. Після вручення ноти С. Куріно зробив заяву про 
свій намір 26 січня (8 лютого) 1904 р. залишити не тільки Петербург, а й межі Ро-
сійської імперії [Широкорад 2003, 181]. До аналогічних дій, однак вже без прита-
манної столичній місії демонстративності, вдалися і службовці японських консуль-
ських установ на російській території.

25 січня (7 лютого) 1904 р. К. Іїдзіма дістав наказ міністра закордонних справ 
Японії Дз. Комури припинити діяльність його установи та проінформував, що ве-
дення всіх справ надалі буде передано американському консулу [Odessa, 66–67].

У той же день на сторінках газети “Одесские новости” було опубліковано статтю 
“У японского чиновника” з інтерв’ю секретаря консульства Н. Фукуди. Слід заува-
жити, що опубліковані відомості щодо динаміки політичних подій були дещо заста-
рілими. Очевидно, надрукований матеріал був підготовлений заздалегідь (не менш 
ніж за день до друку). В інтерв’ю японський чиновник акцентує увагу на тому, що 
поширені в місцевій періодиці відомості про висадку японських військ у Кореї явно 
перебільшені та “не мають того значення, якого йому тут надають. Доти, доки 
дипломатичні переговори з Росією ще тривають, Японія не може висадити в Ко-
реї  великий  контингент  військ”, а направлені в регіон солдати – це звичайне до-
укомплектування вже наявного гарнізону. Таке висловлювання секретаря є відобра-
женням актуальної на той час зовнішньополітичної лінії Токіо, а не реальних подій. 
Окрім того, як вже вказувалося вище, на момент друку статті офіційні переговори 
були припинені. Цікавими є міркування секретаря стосовно “китайського питання”, 
які мають категоричний характер. Н. Фукуда вказував, що нейтралітет Китаю та 
Кореї в разі майбутньої війни неможливий: “Як  може  бути  нейтралітет  у тих 
держав, територія яких є театром воєнних дій…” Секретар подавав досить нега-
тивний образ Китаю, як такого, що не може бути надійним партнером, навіть біль-
ше – союзником: “…китайці в цей тривожний час виявляють багато хитрості і, 
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як мені здається, готові у вирішальний момент перейти на бік того, кому усміх-
неться привид перемоги. На послуги таких людей ані Росії,  ані Японії незручно 
покладатися”. Висловлювання Н. Фукуди стосовно Росії витримані відповідно 
до всіх дипломатичних вимог. Однак паралельно він демонструє сильну японську 
зовнішньополітичну лінію та готовність до збройної боротьби. Чиновник заперечує 
поширене переконання, що японська армія не готова до воєнних дій у зимовий час, 
та, навпаки, наводить приклад японсько-китайської війни 1895 р., яка “затягнулася 
до лютого. Тоді японські солдати були в легкому похідному одязі та почувалися  і 
діяли чудово” [У японского чиновника 1904, 3]. Службовці Японського імперського 
консульства в Одесі жодним чином не виявляли ворожості щодо Російської імперії. 
Їхні висловлювання були спрямовані на формування позитивного образу власної 
країни – перспективного торговельно-економічного партнера із сильною армією, 
що з культурного погляду є рівною західним державам, а в обстоюванні своїх ін-
тересів – готовою до збройної боротьби.

Розрив російсько-японських відносин перетворив Японське імперське консуль-
ство в м. Одесі на об’єкт уваги з боку журналістів та місцевої громадськості. У ви-
данні газети “Одесские новости” від 26 лютого 1904 р. було розміщено декілька 
повноцінних статей та низку невеличких заміток, пов’язаних з Японією. Окремою 
статтею подавався виклад історії російсько-японського конфлікту, та розміщувалося 
повідомлення про згортання діяльності Японського імперського консульства в Оде-
сі. Через подібні публікації уряд намагався пояснити, навіщо йому воювати з на-
стільки віддаленою (для європейської частини імперії) країною, переконати у своїй 
всебічній перевазі та правильності зовнішньополітичної лінії [Пресса 1904, 2].

Враховуючи той факт, що відкриті воєнні дії ще не розпочались, консул продо-
вжував ретранслювати попередні постулати МЗС Японії про щире прагнення до 
відновлення двосторонніх мирних відносин. “Іїджіма  висловив  нам  своє  глибоке 
співчуття з приводу розриву стосунків з Росією і що йому особисто боляче залиша-
ти Одесу, до якої він звик, – сказав консул в інтерв’ю для газети. – Він сподівається, 
що справа до війни не дійде і він незабаром матиме можливість повернутися до 
Одеси. Як-не-як, якщо навіть воєнні дії розпочнуться, то вони, на думку консула, 
незабаром вирішаться на радість обох сторін…” Звичайно, такі висловлювання не 
можна сприймати як особисту позицію консула. У період 25–26 січня установа пе-
ребувала у стані згортання своєї діяльності. “Приміщення консульства вчора нага-
дувало поле бою. По всіх кімнатах стояли скрині, у які пакувалися речі і меблі кон-
сула,  його  колекція  японських  рідкісних  виробів  та  інше.  Робота  йшла  повним 
ходом, оскільки відповідно до розпорядження консул зобов’язаний негайно залиши-
ти російську територію”.

Нагальність наказу про виїзд не дала змоги японцям повністю організувати вивіз 
речей, що належали установі. Було вирішено, що “казенні речі і справи канцелярії 
консульства будуть опечатані в приміщенні  і  залишені під нагляд домовласника” 
[В иностранных консульствах 1904, 3].

Консул покинув Південну Пальміру 26 січня на спеціальному кур’єрському по-
тязі, що відходив з міського вокзалу ввечері о 8 годині 50 хвилин. Цю подію досить 
яскраво описали місцеві журналісти: “Ще  задовго  до  подання  поїзда  на  лінію,  о 
7 год. вечора до вокзалу зібралося багато цікавих… о 8 год. 35 хв. вечора до вокзалу 
прибула коляска і з неї вийшла дружина консула з 5-місячним хлопчиком на руках... 
за нею вийшов пан Іїджіма. Секретарі консульства прибули слідом за ними... через 
2–3  хвилини  на  вокзал  прибули  англійський  генеральний  консул  Чарльз  Стюард 
Сміт, німецький генеральний консул Арман Шеффер, службовці англійського кон-
сульства, знайомі та друзі японського консула    і його дружини, яка була в званні 
придворної дами японського Мікадо…” [Отъезд японского консула 1904, 4].

У газетному випуску від 28 січня (10 лютого) 1904 р. йшлося про завершення про-
цесу згортання діяльності в Одесі Японського імперського консульства: “З від’їздом 
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учора секретарів японського консульства Фукуди та Мацумото в Одесі залишається 
лише один японець… для охорони майна…” [В японском консульстве 1904, 3].

Згідно з тогочасним консульським правом при оголошенні війни охорона кон-
сульських архівів могла бути доручена консулу дружньої країни [Ривье 1893, 196], 
яким на прохання Токіо став консул США Е. Хінану [Odessa, 73–45]. Від’їзд япон-
ських консульських службовців з Одеси відбувся досить спокійно, без виявів агре-
сії з боку місцевої громадськості.

війна та консул. На початку воєнних дій К. Іїдзіма, що перебував у Відні, як 
службовець МЗС Японії був зобов’язаний стежити за російською активністю на 
Чорному морі. Для виконання цих обов’язків у липні 1904 р. він нелегально прибув 
до м. Стамбула як таємний агент [O’Brien 2004, 72–73; Rethinking the Russo-Japanese 
War… 2007, 89]. Попередньо К. Іїдзіма звернувся до англійських дипломатичних 
кіл із запитом про можливість надання йому необхідної інформації через їхнього 
представника в Туреччині. Однак з огляду на стан англійсько-турецьких відносин 
та нейтралітет Туреччини Великобританія відмовила японському консулу в цьому 
проханні. Усупереч офіційній британській позиції, англійський повірений у справах 
у м. Константинополі Н. Р. О’Конор надав К. Іїдзімі відомості про становище ро-
сійського Чорноморського флоту. Питання про те, чому британський представник 
проігнорував офіційну урядову позицію, залишається без відповіді. Як припускає 
П. О’Брaєн, англієць просто вчасно не дістав відповідних інструкцій. Зрештою, 
його співпраця дала змогу Японії корегувати ведення своїх воєнних дій залежно від 
набутої інформації [O’Brien 2004, 72–73].

повернення К. Іїдзіми до одеси. 23 серпня (5 вересня) 1905 р. між Російською 
імперією та Японією був підписаний Портсмутський мирний договір, що дав змогу 
відновити дипломатичні відносини та діяльність консульських установ.

2 березня 1906 р. одеському градоначальнику А. Г. Григор’єву надійшло пові-
домлення від Департаменту поліції міста з клопотанням від Японії про надання до-
зволу К. Іїдзімі виконувати консульські обов’язки в Одесі. Місцева адміністрація не 
мала заперечень та прийняла схвальне рішення. Офіційно К. Іїдзіма був визнаний 
як японський консул в Одесі за наказом імператора Миколи ІІ від 15 квітня 1906 р. 
[ДАОО, ф. 2, оп. 1, спр. 3264, арк. 1–2, 6]. До Одеси консул та секретарі установи 
прибули ще 20 березня 1906 р. [Япония 1906, 3].

Після війни 1904–1905 рр. японські консульства в європейській частині Росій-
ської імперії продовжували зберігати свою спрямованість на виконання завдань 
стратегічного характеру, пов’язаних з інформаційною сферою міждержавних кому-
нікацій: дослідження регіону та пошук економічно доцільних сфер для збільшення 
імпорту товарів з Японії [Iijima, 10. Report from… 138–144], огляд наявних шляхів 
сполучення Одеського порту [Iijima, Odessa… 87–90].

К. Іїдзіма активно обстоював інтереси своїх співвітчизників та звертався до міс-
цевої адміністрації з клопотанням про протекцію інтересів японських підданих. Як 
повідомляє газета “Одесские новости” 22 червня 1906 р., “в  канцелярії  одеського 
градоначальника відрекомендувалися... японський консул в Одесі Каметаро Іїджіма 
і полковник генерального японського штабу японської армії Ішізіка, відряджений у 
Росію для вивчення російської мови” [Одесские новости 1906 (23 июня), 3]. Консул 
заздалегідь звернувся до місцевої влади з проханням про цей прийом. Візит япон-
ського полковника Ішізаки в 1906 р. не викликав особливого інтересу ані в місцевої 
влади, ані в спецслужбовців. Натомість у 1907 р. це питання стало об’єктом значно-
го інтересу – було видано наказ про організацію за ним таємного стеження [ДАОО, 
ф. 2, оп. 1, спр. 3264, арк. 3, 17]. Але ці заходи так і не були реалізовані. На момент 
видання наказу (23 квітня 1907 р.) японець вже залишив місто.

Наприкінці серпня 1906 р. генерал-губернатор Одеського градоначальства 
П. Ф. Глаголєв дістав повідомлення, що “через від’їзд японського консула в м. Одесі 
Каметаро Іїджіми у відпустку до Японії управління справами консульства передано 
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ним Фукуді, секретарю того ж консульства” [ЦДІАК, ф. 335, оп. 1, спр. 76, арк. 9]. 
Н. Фукуда почав виконувати обов’язки з 22 серпня 1906 р. Каметаро Іїдзіма зали-
шив Одесу 25 серпня на пароплаві Добровольчого флоту “Тамбов”, що прямував до 
японського порту Нагасакі [Одесские новости 1906 (26 августа), 3].

З відпустки К. Іїдзіма до Одеси не повернувся, оскільки дістав призначення на 
нове місце служби. Подібна ситуація для японської консульської системи була до-
сить типовою. В умовах недостатньої кількості кваліфікованих кадрів та збільшення 
чисельності консульських установ досвідчені службовці призначалися на більш 
важливі місця.

Зрештою, для К. Іїдзіми діяльність у м. Одесі стала однією зі сходинок його кон-
сульської кар’єри. Вже в 1907 р. він виконував обов’язки генерального консула в 
м. Калькутті (колонія Британської імперії, сучасна Індія) [Consul General Iijima 
Kametaro… 324–325], а в 1913 р. був призначений генеральним консулом у м. Нью-
Йорку [The New York Times 1913, 1]. У 1915–1918 рр. працював першим секретарем 
посольства в Чилі [The 37th, Minister… 400; Gaimusho geppo (Taisho shichinen nigatsu 
bun), 186]. Загалом на службі в МЗС К. Іїдзіма перебував до 1918 р. [Bunkan…].

Період 1902–1906 рр. став новим етапом у діяльності Японського імперського 
консульства в Одесі. На відміну від попереднього керівника установи (О. Ракшеєв), 
К. Іїдзіма зосереджувався на інформаційному напрямку діяльності. Значна частина 
його звітів була присвячена економічним питанням та мореплаванню. Однак з на-
ближенням російсько-японської війни для Токіо набагато більше значення мали 
спостереження чиновника за процесами мобілізації на Півдні Російської імперії та 
активізацією Чорноморського військово-морського флоту. Враховуючи складність 
міждержавних політичних відносин у досліджуваний період, слід відзначити, що 
К. Іїдзімі вдалося уникнути ворожих настроїв з боку місцевого населення щодо 
Японії. Це стало основою для налагодження дружніх відносин на локальному рівні 
російсько-японських комунікацій у післявоєнні роки.
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С. С. Павленко
Каметаро Іїдзіма (японський імперський консул в одесі):

робота в умовах конфліктно-дружніх відносин
У статті проаналізовано діяльність Каметаро Іїдзіми як японського імперського консула 

в м. Одесі в період 1902–1906 рр. На цей етап розвитку російсько-японських відносин 
припадає поступова їхня ескалація через зіткнення інтересів держав у Кореї та Китаї, що 
спочатку призвела до війни 1904–1905 рр., а потому – до відновлення мирних міждержав-
них відносин. Політична кон’юнктура прямо впливала на умови роботи японських кон-
сульських чинів на території Російської імперії. Пріоритетним напрямком діяльності для 
К. Іїдзіми стає збір інформації про мобілізаційні процеси на Півдні Російської імперії та 
потенціал Чорноморського військово-морського флоту. Укладення англо-японського союзу 
(1902 р.) стало юридичною основою для налагодження комунікацій та обміну інформацією 
між консулами Японії та Великобританії в Одесі. Важливим питанням для Токіо напере-
додні та в роки російсько-японської війни було те, чи буде Росія використовувати під час 
воєнних дій Чорноморський військово-морський флот. Для вивчення цього питання вже 
після тимчасового закриття установи в Одесі та початку воєнного конфлікту К. Іїдзіма як 
таємний агент був направлений до Стамбула. За умов пріоритетності військово-стратегічної 
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сфери в період 1902–1903 рр. консул також активно досліджував економічний потенціал 
регіону, торговельні умови, ринок нафти, шляхи сполучення Одеського порту тощо. Попри 
загальну складність російсько-японських відносин, у досліджуваний період помітних су-
перечностей у взаєминах між консулом та місцевою адміністрацією нами виявлено не було. 
Це дало змогу в 1906 р. без додаткових складнощів відновити в Одесі діяльність Японсько-
го імперського консульства.

Ключові слова: англо-японський союз, К. Іїдзіма, консул, Одеса, Російська імперія, ро-
сійсько-японська війна, Японія

С. С. Павленко
Каметаро иидзима (японский имперский консул в одессе):
работа в условиях конфликтно-дружественных отношений

В статье проанализирована деятельность Каметаро Иидзимы в качестве японского им-
перского консула в г. Одессе в период 1902–1906 гг. На этом этапе развития российско-япон-
ских отношений происходит постепенная их эскалация из-за столкновения интересов госу-
дарств в Корее и Китае, что привело к войне 1904–1905 гг., а затем – восстановление мир-
ных межгосударственных отношений. Политическая конъюнктура прямо влияла на условия 
работы японских консульских служащих на территории Российской империи. Приоритет-
ным направлением деятельности для К. Иидзимы был сбор информации о мобилизацион-
ных процессах на Юге Российской империи и потенциале Черноморского военно-морского 
флота. Заключение англо-японского союза (в 1902 г.) стало юридической основой для нала-
живания коммуникаций и обмена информации между консулами Японии и Великобрита-
нии в Одессе. Важным вопросом для Токио накануне и в годы войны 1904–1905 гг. было 
то, использует ли Россия в ходе военных действий Черноморский военно-морской флот. 
Для изучения этого вопроса уже после временного закрытия учреждения в Одессе и начала 
военного конфликта К. Иидзима в качестве тайного агента был направлен в Стамбул. В 
условиях приоритетности военно-стратегической сферы в период 1902–1903 гг. консул так-
же активно исследовал экономический потенциал региона, торговые условия, рынок нефти, 
пути сообщения Одесского порта и т. п. Несмотря на общую сложность российско-японских 
отношений в исследуемый период, заметных конфликтов во взаимоотношениях между 
консулом и местной администрацией нами обнаружено не было. Это позволило в 1906 г. 
без особых сложностей восстановить в Одессе деятельность Японского имперского кон-
сульства.

Ключевые слова: англо-японский союз, К. Иидзима, консул, Одесса, Российская импе-
рия, русско-японская война, Япония
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This article deals with the fates of the two notaries, Niccolò de Varsis and Benedetto de Smeri-
tis, who served in the 1430s in the Venetian colony in Tana (today Azov), placed in the mouth of 
the Don River where it flows into the Sea of Azov. In this article based on the notarial documents 
the author established the chronology of the arrival and departure of our two notaries together 
with the chronology of the arrival and departure of the respective consuls. Further, based on the 
self-identifications of the notaries the author inferred that the self-description of the notary and, 
more broadly, of any person in notarial deeds varied considerably, and there is no reason to see 
any clear relationship between the formula and the legal status of the person. The imbreviaturae 
of the notarial documents drawn up by the notaries Niccolò de Varsis and Benedetto Smeritis 
mainly, although with a few exceptions, in Tana from 1430 to 1440 are stored in the Archivio di 
Stato di Venezia, in the sections Notarili Testamenti and Cancelleria Inferior, Notai. After the 
death or the termination of the activities of public notaries, the Cancelleria Inferior received these 
imbreviaturae. The deeds of Varsis and Smeritis are the only notary documents of Venetian origin 
that came to us from Tana in the 1430s. Joining the notarial College, Venetian notaries were not 
always able to find a place in Venice and went to practice overseas, often combining their work 
with other positions, most often the clerical ranks, and then they returned home. In the overseas 
colonies the functions and responsibilities of a notary were much wider than in the metropolis – 
they included not only the drafting of the private notarial deeds, but also participation in the ma-
nagement of the colonial chancery and administration, the drafting of the official documents of 
the curial office of the consul, etc. The position of a notary could be combined with other adminis-
trative and ecclesiastic posts in the colonies. The notaries in the overseas Venetian trading stations 
were simultaneously priests, and this can be often seen in Tana, since they could combine in one 
person a number of essential functions (the chancellor of the consul’s curia, the chaplain, the no-
tary). In Tana, the Venetians lived compactly within a community, which determined the special 
role of the notary, who performed in relation to them, in addition, the duties of the pastor. One of 
their tasks was to draw up private notarial deeds for the individuals, although their work as nota-
ries was not limited to this, as it is discussed in this article. 

Keywords: Benedetto di Smeritis, Black Sea, Caffa, colonies, consul, Italians, maritime trade 
republics, Niccolò di Varsis, Notariate, notary, Tana, Venice

The present article is devoted to the fates of the two notaries, Niccolò de Varsis and 
Benedetto de Smeritis, who served in the 1430s in the Venetian colony in Tana, nowadays 
Azov, situated in the embouchure of the River Don where it flows into the Sea of Azov. 
The imbreviaturae of the notarial documents drawn up by the notaries Niccolò de Varsis 
and Benedetto Smeritis mainly (with a few exceptions) in Tana from 1430 to 1440 are 
stored in the Archivio di Stato di Venezia (hereinafter – ASV) in the sections Notarili 
Testamenti (hereinafter – NT) and Cancelleria Inferior, Notai (hereinafter – CI). After 
the death or the termination of the activities of public notaries, the Cancelleria Inferior 
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received these imbreviaturae compiled by them. They are divided in three parts: 1) busta 
9171, 2) busta 2312, and 3) busta 7503. The deeds of Varsis and Smeritis are the only no-
tary documents of Venetian origin that came to us from Tana in the 1430s. Without going 
deep into the history and legal essence of the notarial practice, it is crucial to say a few 
words about the status of the Venetian notaries in the overseas colonies. Joining the no-
tarial College, Venetian notaries were not always able to find a place in Venice and went 
to practice overseas, often combining their work with other positions, most often the cleri-
cal ranks, and then, often in old age, they returned home. In the overseas colonies the 
functions and responsibilities of a notary were much wider than in the metropolis – they 
included not only the drafting of the private notarial deeds, but also participation in the 
management of the colonial chancery and administration, the drafting of the official docu-
ments of the curial office of the consul, etc. This obviously required legal education and 
deep knowledge of the Roman law.

The position of a notary could be combined with other administrative posts in the 
colonies. According to the decree of the Senate of Venice of February 8, 1333 the consul 
of Tana was officially obliged to have one notary performing the functions of a priest. 
Here some clarification is needed. The Venetian notary usually had the rank of a presby-
ter (while e.g. the Genoese could only be a layman). This naturally followed from the dif-
ference in relations of the two republics to the Papal Rome. The Genoese clergy was 
entirely controlled by the Pope, while the clergy of Venice depended to a much lesser ex-
tent on the Roman Curia and much more was a part of the Venetian state machine. There-
fore, it is clear why the Venetians, why the Republic of Venice, in an effort to reduce the 
cost of maintaining the colonies, tended to ensure that the functions of the worship, ad-
ministration, office work and notarial practice were combined in one hand. Consequently, 
the notaries in the overseas Venetian trading stations were simultaneously priests, and this 
can be often seen in Tana, since they could combine in one person a number of essential 
functions (the chancellor of the consul’s curia, the chaplain, the notary). In Tana, the Ve-
netians lived compactly within a community, which determined the special role of the 
notary, who performed in relation to them, in addition, the duties of the pastor. One of 
their tasks was to draw up private notarial deeds for the individuals, although their work 
as notaries was not limited to this, as it was discussed above.

What did the notaries face when they came from Venice to Tana? First of all, I should 
say a few words about the landscape, the physical and material conditions of life in Tana. 
The flat area of the Don River region is crossed by low spurs of the Donets Ridge, which 
is the highland in the North-Eastern part of the Donets upland, and in some places it 
forms valleys with rivers and streams flowing through them. Sometimes along the rivers 
and the steppes one can see the human-made tumuli (often with burials). Seemingly de-
serted nowadays, the steppes were home to numerous nomads [Огородникова 1916, 82]. 
Tana was situated on the left bank of the Don River, in its embouchure, and it was sur-
rounded by the steppe and its inhabitants, the Tatar nomads. In the XV century Tana was 
apparently a small settlement entirely or almost entirely surrounded by the fortified walls 
[Ковалевский 1905, т. 2, 157–162] with the towers; Giosafato Barbaro mentioned one of 
them, recording his conversation with a Tatar [I viaggi... 1973, 83; Барбаро и Контари--
ни… 1971, 148]. The Venetian community lived alongside with the Jewish and the Ge-
noese quarters. In the middle of the settlement there was a square with the roads leading 
from it up the hill, to the Jewish and Genoese quarters, and to the river. Near the Venetian 
settlement there was a nomadic Tatar city and the settlement of the Greek, Russian and 
other Orthodox people with an Orthodox parish of St. Nicholas. The city was well pro-
tected. In times of obvious danger or even a possibility of such, the gates were, of course, 
locked; however, even during the safe days they were very well guarded.

Let us say further a few words about the features of the administration of the Venetian 
and Genoese colonies in Tana. Unfortunately, as far as we know, the Venetian Statute of 
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Tana did not survive; but perhaps it was in many ways similar to the Statute of 1449 for 
the Genoese trading stations in the Crimea. The rules of urban life were established by 
the decisions of the Senate and treaties with the Tatars. Some features of the administra-
tive structure of Tana, however, are reflected in the above-mentioned Genoese Statute of 
1449; those rules were fixed in the middle of the XV century for the Genoese and their 
trading station in Tana and probably mutatis mutandis can be applied to the Venetian Tana 
[Барбаро и Контарини… 1971, 44].

The Venetian consul of Tana (along with the officers in Constantinople, Crete, etc.) 
provided as supervision over the navigation of the Venetian galleys [Карпов 1997, 55] 
and perhaps had in fact even more power than comparable officers in other colonies, being 
exposed to the challenges from the Tatars, Turks, and the tribes of the Caucasus. The 
Council of Twelve was elected to help the consul. In the XIV century, the Venetian Con-
sul in Tana had a staff of ten people [Брун 1848, 716]. The main duty of the consul was 
the construction of the buildings on the land provided by the Tatars, the strengthening of 
the trading station and its protection from external invasions [Барбаро и Контарини 
1971, 33]. A Venetian document dated February 21, 1474 indicates that in subsequent 
years the salary of the consul in Tana should have come from fees taken from Venetian 
merchants trading in Gazaria [Iorga 1899, 211]. In the early XV century, there are trials 
initiated against consuls who exceeded their powers. However, during our period of 
1430s such trials are unknown. Perhaps our consuls did not commit any egregious crimes. 
Interestingly, our documents, namely the wills, twice call the consul “the consul of Tana 
and of all the empire of Gazaria”. In addition to the usual administrative and judicial du-
ties the consul had to negotiate terms of relations with the local Tatar khans, who were 
feuding with each other and constantly changing. 

In Tana, there was also a Genoese Consul in Tana, and we have more information on 
him at our disposal. According to the Statute of 1449 (undoubtedly reflecting also the 
realities of an earlier time), the consul was given a one-percent duty for the import and 
export of all goods (unum pro centario de ingressu et totidem de egressu). This duty was 
the salary of the consul and his cavallerius (dicti consulis et cavalerii sui) [Vigna 1879]. 
In addition, the consul of Tana received from the Treasury of Caffa 300 silver aspres of 
Caffa [Vigna 1879]. The Statute even argued that a bigger salary should have been as-
signed to the consul of Tana, so as “the good consuls would go to that place”.

Arriving in Tana, the consul had to elect two massarii (treasurers and accountants) 
from the local residents (without restrictions on candidates whether they are nobles or 
commoners; the main condition in this case is that they had to be ex melioribus). Together 
with these massarii the consul collected taxes in Tana, including the tax on real estate, so 
called terraticum. The massarii had to register in special books of accounts (massariae) 
all incomes and expenses of the colonial administration in the double-entry bookkeeping 
system [Vigna 1879]. Unfortunately, unlike the massariae of Caffa, the books of Tana are 
not extant. The salary of the scribe and the translator was paid from the treasury at the 
rate of 300 bezants per person. Two assistants in the curia (servientes) received 150 be-
zants [Vigna 1879]. After paying salaries and spending money on other expenses (e.g. for 
Christmas and other holidays, which were quite numerous, as the Genoese took care so 
as Tana would have celebrated them in the same day as the metropolis [Balard 2009, 
493–501]) the rest of the money of the administration (coming from the fees, duties, and 
fines) had to be spent to repair the walls from the side of Zikhia, the project launched by 
the priest Solomon Teramo (Salomon Teramus) [Vigna 1879]. The Consul and the mas-
sarii were not entitled to spend more than stated, and were responsible in the case of vio-
lation of this rule [Vigna 1879]. 

The author studied the sequence, in which the two notaries, Niccolò di Varsis and 
Benedetto di Smeritis, worked in Tana between 1430 and 1440, based on their signatures. 
Thus we can establish when each of them appeared in Tana and when he left based on the 
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dates in the notarial deeds, as well as the exact positions that they held in the colony. One 
should remember that according to the decisions of the Venetian Senate, the presbyter-
notary was part of the consul’s entourage and his service was paid from funds allocated. 
Further, the consul himself chose the chancellor of the curia, who carried out respective 
functions during the term of the consul’s mandate. They all went together to Tana, usual-
ly with the caravan of galleys, which often performed, in addition to trade, diplomatic 
and military tasks.

Based on the documents we can infer that Niccolò di Varsis arrived in Tana before Au-
gust 1, 1430 [ASV, NT, busta 750, 26r] (probably with the caravan of galleys of the year 
1430) as a notary and a chaplain of the Venetian consul of the colony Pietro Lando. In the 
documents for this year [e. g. ASV, NT, busta 750, 26v, 27r], the Venetian consul is also 
called the consul of the whole Empire Gazaria (Varsis calls himself: … spectabilis et 
egregii domini Petri Lando Venetie ducale per serenissimo dominio honorabilis Tane con-
sulis et tocius imperii Gazarie capelanus). In late 1430 or early 1431 consul Pietro Lando 
died (the deed dated January 11, 1431 mentions him as being already diseased [ASV, NT, 
busta 750, 27v – 28r]), in any case, on January 3, 1431, his duties apparently passed to 
and were performed by Ermolao Pisani [ASV, NT, busta 750, 28r – 28v]. Varsis calls him-
self in the corroboratio: “Ego presbiter Nicolaus de Varsis Venetus notarius et capelanus 
egregii viri nobili domini Hermolai Pisani Tane vizeconsulis complevi et roboravi”. After 
the death of Lando until at least September 9, 1431, in Tana there was no consul and 
Varsis continued to call himself a chaplain of the vice-consul Ermolao Pisani [ASV, NT, 
busta 750, 30r – 30v], and then, until October 7, 1432, he called himself as a notary and 
chaplain of the diseased consul of Tana Pietro Lando [ASV, NT, busta 750, 31r]. Why he 
omits the position of the chaplain of the vice-consul? The point is that the notary could 
not call himself otherwise, because in this period (about 1431–1432) there was another 
chaplain of the Tana, Marco Malipiero (Maripetri); he is mentioned as chaplain of Tana 
in October 7, 1432 [ASV, NT, busta 750, f. 31r]. Most likely, in 1432 Varsis was still in 
Tana and performed the functions of notary along with the chaplain Marco Malipiero, 
and then with his successor Benedetto di Smeritis, chaplain of the new consul Giusto Ve-
nier and in 1433 Varsis left Tana for Venice. On February 4, 1434 we find him on Rialto 
[ASV, NT, busta 750, 31v], and he calls himself simply as a Venetian notary. 

Apparently, Benedetto di Smeritis arrived in Tana with the caravan of galleys in the 
summer of 1432, and initially worked only as a notary. For the first time Smeritis appears 
as “Venetian notary from Giudecca” in the imbreviatura dated 22 July 1432 [ASV, NT, 
busta 917, 1]. Further, he became a chaplain of the consul of Tana Giusto Venier (presbi-
ter Benedictus de Smeritis Venetus notarius ac capellanus spectabilis et generosi viri do-
mini Iusti Venerio honorabilis consulis Tane) [ASV, NT, busta 917, 1] not later than De-
cember 27, 1433 (replacing Marco Malipiero) and served as a chaplain and a notary of 
the consul until at least April 6, 1436 [ASV, NT, busta 917, 1, 2–3, 4, 5–6]. On April 29 
and May 2, 1436 he appears in Tana as a fideicommissarius of a certain Giorgio [ASV, 
NT, busta 750, 19r (3) – 19v (4)]. On September 21, 1436 Smeritis is still in Tana judging 
from the documents [ASV, NT, busta 750, 23v – 24r]. On December 13, 1436 we find 
him in Constantinople on the position of chancellor of the baylo of Constantinople, Chris-
toforo Marcello [ASV, NT, busta 917, 7–8]; he held this position until at least August 9, 
1437; and at least until January 10, 1439 (the date of his last document drawn up in Con-
stantinople), he remained in the capital of the Byzantine Empire as a notary, again signing 
as Benedetto di Smeritis. On January 25, 1440, we find him on the galley Alexandria 
[ASV, NT, busta 917, 8].

We have no formal grounds to believe that Smeritis performed in Tana the duties of 
the chancellor of the curia, although, of course, as a chaplain notary of Tana he performed 
these functions. In his own documents, however, he is never mentioned as a chancellor of 
the consul Giusto Venier. In the deeds of Niccolò di Varsis dated 1436, Benedetto di 
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Smeritis is referred to as the former chaplain of Tana (presbyter Benedictus de Smeritis 
Sancti Hermie, olim capelanus Tane) [ASV, CI, busta 231, 7v; NT, busta 750, 19r (3) – 
f. 19v (4)], because he was replaced by Varsis, who arrived with the new consul as a no-
tary and a chancellor. However, if we take into account the fact that Varsis was still the 
chancellor of the consul in 1435, but at least until the end of March 1436 he stayed in 
Constantinople and the documents composed in Tana date back to April 24, 1436 [ASV, 
NT, busta 750, (2) 18v – 19r (3)], then we can conclude the following. Niccolò di Varsis 
appeared in Tana again as the chancellor of the curia of the new consul Arsenio Duodo, 
after having spent the winter in 1436 in Constantinople; in spring he moved to Tana. We 
do not know whether he held the post of chancellor since the summer of 1435 or was 
elected as chancellor by the new consul Arsenio Duodo, but had to stay for the winter in 
Constantinople. The first option is more likely, since on April 6, 1436 [ASV, NT, busta 
917, 5–6] Smeritis mentions Giusto Venier as the consul; therefore, the next consul, Ar-
senio Duodo, did not reach Tana yet. Apparently, when Arsenio Duodo was appointed as 
the new consul, he went to the Black Sea area in 1435 along with Niccolò di Varsis, 
stayed in Constantinople in the winter of 1435 until the spring of 1436. The estimated 
time of going from Venice to Tana by sea is about three months [Balard 1978, 474], and 
provided that the departure of the galleys was delayed greatly, they had to stay for winter 
in Constantinople together with the consul, his notary and chaplain Varsis and Giosafato 
Barbaro, the famous author of the travelogues. Anyway, on January 23, 1436 Varsis draws 
a testament in Constantinople [ASV, NT, busta 750, 18v], and in the procuratio on March 
25, 1436 also made still in Constantinople [ASV, CI, busta 231, 1r, 1v], he refers to it. It 
turns out that the new consul Arsenio Duodo and his chancellor Niccolò di Varsis arrived 
in Tana and took on their duties between April 6 and 24, 1436, succeeding respectively to 
Giusto Venier and Benedetto di Smeritis. 

From April 24 to October 9, 1436 Varsis calls himself “civis et habitator Venetiarum, 
imperiali auctoritate notarius et spectabilis et generossi viri domini Arsenii Duodo Tane 
consulis cancelarius” [ASV, CI, busta 231, f. 2r etc., same in ASV, NT, busta 750 for the 
respective dates]. He is the chancellor of the curia of Tana and the chaplain of the consul 
of Tana Arsenio Duodo; further, he mentions the name of his diseased father (quondam 
Georgii), his Venetian citizenship (civis Venetiarum), and informs us about the nature of 
his investiture from the Holy Roman Empire (publicus imperiali auctoritate notarius). In 
another document of June 25, 1436 [ASV, CI, busta 231, 3r] he also calls himself a Ven-
ice resident (habitator), adds a standard title of judge (imperiali auctoritate notarius pub-
licus ac iudex ordinarius) and points directly to his position of the chancellor of the curia 
(consulis Tane cancelarius). Remarkably, in the documents from busta 750 with the testa-
ments he does not always mention his post of chancellor, but in the will of June 14, 1436 
he mentions the parish to which he continued to be attached in Venice (ecclesie Sancto-
rum apostolorum de Venetiis diachonus) [ASV, NT, busta 750, 21v]. On March 6, 1437 
Niccolò di Varsis calls himself only a notary and a chaplain of Tana [ASV, NT, busta 750, 
8]. This, however, does not mean that he was replaced as a chancellor by a newly arrived 
notary, because in his will of July 28, 1437 he again appears as chancellor of the consul 
[ASV, NT, busta 750, 24r – 24v]. Until January 1, 1439 Varsis signs as the chancellor of 
the curia of Tana under the consul Arsenio Duodo [ASV, NT, busta 750, 26r]. In the will 
drawn up on October 7, 1439, Varsis no longer calls himself chancellor (presbiteri Nico-
lai de Varsis Venetiarum notarii et ecclesie sanctorum apostolorum diachoni) [ASV, NT, 
busta 750, 26r], and this time it already gives us reason to believe that he was replaced by 
another person. In this case, the word “deacon” most likely used not in the sense of the 
Holy orders in the canonical sense, because Varsis at the same time and in the same deed 
calls himself both a deacon and a presbyter. Perhaps the notary is referring to the fact 
that, as a priest, he has a diaconal benefitium in Venice.
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On August 27, 1445, Varsis is again in Tana, and again as chancellor of the curia, now 
with a new consul Leonardo Venier; he calls himself “presbyter Nicolaus de Varsis Vene-
tiarum notarius spectabilis et egregii viri Domini Leonardi Venerio Tane consulis 
chancelarius” [ASV, CI, busta 231, separate parchment]. In May – October, 1454 Varsis 
is again in Tana, this time just as an ordinary Venetian notary (sanctorum apostolorum et 
Venetiarum notarius) [ASV, NT, busta 750, 44r – 45r].

The variability of the self-identification formula and describers of the notaries allows 
us to draw several important conclusions. Firstly, the name of the notary (and, more 
broadly, any person) in notarial deeds varied considerably. Secondly, based on our sources 
there is no reason to see any clear relationship between the formula and the legal status 
of the person. If in one testament Varsis calls himself iudex ordinarius and the other omits 
these words, we do not have to think that he lost this status. In addition, the self-descrip-
tion, most likely, adjusted to the way he called himself in the public curial and private 
documents. Also there is no point in giving much meaning to the absence or presence of 
the terms civis, habitator, etc. when we see them in the notarial deeds. If one Varsis calls 
himself in one place habitator Veneciis, this does not mean that he was not a Venetian 
citizen (civis). The formula “ecclesie Sanctorum Apostolorum de Venetiis diachonus” 
[ASV, NT, busta 750, 18v, 21v] equally seems to be a ritual one; moreover, the notary of-
ten calls himself in different ways within the same document [e.g. ASV, NT, busta 750, 
18v]. It is likely that when the notary made a longer and probably better paid document 
he decided to decorate it with a more solemn self-description. The same tendency can be 
seen in the degree of expansion or reduction of legal formulas. No doubts, some subjec-
tive factors also influenced. Summarizing, the use of the formulas of description and self-
description in the notarial deeds are flexible, although, undoubtedly, in certain cases, the 
social reality is still expressed through the legal form.

To sum up, in this article we established the chronology of the arrival and departure of 
our two notaries (together with the chronology of the arrival and departure of the respec-
tive consuls). We also discovered based on the notarial documents that the previously 
poorly known Marco Malipiero (Maripetri) was mentioned as chaplain of the Tana in 
October 7, 1432 [ASV, NT, busta 750, f. 31r], and apparently held this position. Finally, 
based on the titles of notaries we concluded that the self-description of the notary (and, 
more broadly, of any person) in notarial deeds varied considerably, and there is no reason 
to see any clear relationship between the formula and the legal status of the person.

1 It comprises the deeds of Benedetto Smeritis, mainly the wills drawn up by him in Tana from 
July 22, 1432 to April 6, 1436 (and also a couple of wills drawn up elsewhere).

2 It comprises the deeds of Niccolò de Varsis, containing the imbreviaturae of various docu-
ments drawn up by him in Tana from May 2, 1436 to October 9, 1436, as well as the imbreviatura 
of one document that he had previously drawn up in Constantinople (March 25, 1435) and a 
parchment instrument dated August 17, 1445.

3 It comprises the deeds of Niccolò de Varsis, arranged without chronological sequence.
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Є. О. Хвальков
Нотаріус приїжджає y Тану: 

венеціанські нотаріуси в заморських колоніях у XV столітті
Ця стаття присвячена долям двох нотаріусів, Нікколо ді Варсіса і Бенедетто ді Смеріті-

са, які служили в 1430-х рр. у Венеціанській колонії в Тані (нині Азов), розташованій у 
гирлі річки Дон, де вона впадає в Азовське море. У цій статті автор встановив на підставі 
нотаріальних документів хронологію прибуття і від’їзду наших двох нотаріусів разом з 
хронологією прибуття і від’їзду відповідних консулів. Далі, ґрунтуючись на самоідентифі-
кації нотаріусів, автор зробив висновок про те, що самохарактеристика нотаріуса і, в більш 
широкому сенсі, будь-якої особи в нотаріальних справах значно різниться, і немає ніяких 
підстав бачити будь-який чіткий зв’язок між формулою і юридичним статусом особи. Im-
breviaturae нотаріальних документів, складених нотаріусами Нікколо ді Варсісом і Бене-
детто ді Смерітісом в основному, хоча і з деякими винятками, в Тані з 1430 по 1440 рік, 
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зберігаються в Archivio di Stato di Venezia, в розділах Notarili Testamenti і Cancelleria Inferior, 
Notai. Після смерті або припинення діяльності державних нотаріусів Cancelleria Inferior 
отримували ці imbreviaturae. Акти Варсіса і Смерітіса – єдині нотаріальні документи Вене-
ціанського походження, що прийшли до нас з Тани в 1430-х рр. Вступивши в нотаріальну 
колегію, венеціанські нотаріуси не завжди могли знайти собі місце у Венеції і вирушали 
практикувати за кордон, часто поєднуючи свою роботу з іншими посадами, найчастіше з 
духовними чинами, а потім поверталися додому. У заморських колоніях функції і обов’язки 
нотаріуса були набагато ширше, ніж в метрополії, – вони включали в себе не тільки скла-
дання приватних нотаріальних актів, а й участь в управлінні колоніальною канцелярією і 
адміністрацією, складання офіційних документів куріальної канцелярії консула і т. д. По-
сада нотаріуса могла поєднуватися з іншими адміністративними і церковними посадами в 
колоніях. Нотаріуси на заморських венеціанських торгових станціях були одночасно свя-
щениками, і це часто можна бачити в Тані, оскільки вони могли поєднувати в одній особі 
ряд важливих функцій (канцлер курії консула, капелан, нотаріус). У Тані венеціанці ком-
пактно жили всередині громади, що визначало особливу роль нотаріусів, які виконували 
щодо них, крім того, обов’язки пастора. Одним з їхніх завдань було складання приватних 
нотаріальних актів для приватних осіб, хоча їхня діяльність в якості нотаріусів цим не об-
межувалася, як це обговорюється в пропонованій статті.

Ключові слова: Бенедетто ді Смерітіс, Венеція, італійці, Каффа, колонії, консул, мор-
ські торгові республіки, Нікколо ді Варсіс, нотаріат, нотаріус, Тана, Чорне море

Е. А. Хвальков
Нотариус прибывает в Тану: 

венецианские нотарии в заморских колониях в XV веке
Эта статья посвящена судьбам двух нотариев, Никколо ди Варсиса и Бенедетто ди Сме-

ритиса, которые работали в 1430-х годах в венецианской колонии в Тане (ныне Азов), рас-
положенной в устье Дона у впадения в Азовское море. В этой статье автор установил на 
основании нотариальных документов хронологию прибытия и отъезда наших двух нота-
риев вместе с хронологией прибытия и отъезда соответствующих консулов. Далее, основы-
ваясь на самоидентификации нотариев, автор сделал вывод о том, что самоописание нота-
рия и, в более широком смысле, любого лица в нотариальных актах значительно варьирует, 
и нет никаких оснований видеть четкую связь между формулой самоописания и юриди-
ческим статусом лица. Imbreviaturae нотариальных актов, составленных Варсисом и Сме-
ритисом в основном, хотя и с некоторыми исключениями, в Тане с 1430 по 1440 год, хра-
нятся в Archivio di Stato di Venezia, в разделах Notarili Testamenti и Cancelleria Inferior, Notai. 
После смерти или прекращения деятельности государственных нотариев Cancelleria Inferior 
получали их. Акты Варсиса и Смеритиса – венецианские нотариальные акты 1430-х гг., до-
шедшие до нас из Таны. Вступив в нотариальную коллегию, венецианские нотарии не всег-
да могли найти себе место в Венеции и отправлялись в заморские колонии, часто совмещая 
свою работу с другими должностями, а затем возвращались домой. В заморских колониях 
функции и обязанности нотария были гораздо шире, чем в метрополии, они включали в 
себя не только составление частных нотариальных актов, но и участие в работе колониаль-
ных канцелярии и администрации, составление официальных документов канцелярии ку-
рии консула и т. д. Должность нотария могла сочетаться с другими административными и 
церковными должностями в колониях. В венецианских заморских факториях нотарии чаще 
всего были одновременно священниками, и это часто можно видеть в Тане, поскольку они 
совмещали ряд важных функций (канцлера курии консула, капеллана, нотария). В Тане ве-
нецианцы жили компактно, что определяло особую роль нотариев, которые выполняли по 
отношению к ним, кроме прочего, обязанности духовника. Одной из их задач было состав-
ление нотариальных актов для частных лиц, хотя их деятельность в качестве нотариев этим 
и не ограничивалась, как это обсуждается в данной статье.

Ключевые слова: Бенедетто ди Смеритис, Венеция, итальянцы, Каффа, колонии, консул, 
морские торговые республики, Никколо де Варсис, нотариат, нотарий, Тана, Черное море
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This article can be joined to the existing explorations of Friedrich Nietzsche’s interest in the 
religious and philosophical thought of India as a philosophical and nonacademic version of 
Orientalism. The peculiarity of the article is the analysis of Nietzsche’s indological vocabulary. Five 
of his works are taken into account. These are the following works: “Beyond Good and Evil: Pre�
lude to a Philosophy of the Future”, “On the Genealogy of Morality: A Polemic”, “Twilight of the 
Idols, or How to Philosophize with a Hammer”, “The Antichrist” and “Ecce Homo: How One Be�
comes What One Is”. We found thirty words including proper names that are used 120 times. The 
most frequent among them are the following: caṇḍāla – used 24 times, Buddhism – used 16 times, 
Mānava-dharma-śāstra (“The Laws of Manu”) – used 11 times, and Buddha – used 10 times.

The main part of the article consists of Nietzsche’s indological vocabulary (as a separate table) 
and three other sections. The first deals with Nietzsche’s understanding of India, Indian and Indians. 
Such Vedic and Hindu concepts as ārya, Veda, Mānava-dharma-śāstra, caṇḍāla, śūdra, Brahman, 
manas, prāṇa, Sāṃkhya, Śaṅkara, Vedānta, Viśvamitra and others are analyzed in the second sec�
tion. And finally, Buddha, Buddhism, Buddhist, nirvāṇa, Rāhula are discussed in the third section.

The analysis of Nietzsche’s indological vocabulary showed that the way the German philoso�
pher referred to Indian religious and philosophical thought is characterized by heterogeneity, 
ranging from typical, limited and erroneous knowledge (e.g. his India was exceptionally ancient, 
Advaita-Vedānta dominated among the other Vedānta sub-schools) to an innovative one (e.g. his 
prediction of European Buddhism, bold language experiments with Sanskrit). In that case Nietz�
sche’s understanding of Indian religious and philosophical thought outstripped his time, expand�
ing beyond the existing intellectual horizons and attracting the next generations with its mysterious 
magnetism. 

Keywords: Brahman, Buddhism, caṇḍāla, Deussen, India, Indian Philosophy (thought, vocabu�
lary), insight, Jacolliot, Mānava-dharma-śāstra, Nietzsche, nothingness, Orientalism, prāṇa, Sāṃ-
khya, Schopenhauer, Vedānta, visionary

ІндІя нІцше як фІлософський
неакадемІчний варІант орІєнталІзму1

Ю. Ю. Завгородній
Фрідріх Ніцше (1844–1900) зацікавився Індією досить рано, ще в підлітковому 

віці. Цей інтерес він зберігатиме усе своє подальше активне інтелектуальне життя. 
Відсутність спеціальної індологічної підготовки Ніцше компенсуватиме самоосвітою. 
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Зокрема, відомо, що він читав індологічну літературу, твори європейських філо�
софів, які зверталися до індійської думки, був знайомий із перекладами деяких 
сакральних і філософських індійських текстів (буддійських та індуїстських), спіл�
кувався з професійними індологами. Стійкий інтерес до Індії не залишився на по�
бутовому рівні, а знайшов відображення у творах видатного мислителя. Тому розу�
міння творчості Ніцше передбачає залучення його знань про Індію.

Дослідники інтелектуальної спадщини німецького мислителя неодноразово під�
креслювали, що без індійського релігійно-філософського матеріалу його філософ�
ське вчення, якби й відбулось, було б істотно іншим. Наприклад, Д. Сміт припускає, 
що такі ключові ідеї Ніцше, як вічне повернення і надлюдина, виникали завдяки 
його знайомству з індуїзмом і буддизмом [Smith 2004]. Тимчасом як М. Гайдеґґер 
вважає, що світоглядні зміни, які відбувались у настрої мислителя, могли навіть 
текстуально закріплюватись висловлюваннями з давньоіндійських джерел, напри�
клад з Ріґведи, цитата з якої стала епіграфом для “Ранкової зорі” (1881): “Є так ба�
гато ранкових зір/світанків, які ще не засяяли” (“Es giebt so viele Morgenröthen, die 
noch nicht geleuchtet haben”)2 [Хайдеггер 2006, 116].

Своєю чергою ці та інші ідеї філософа справили потужний вплив на інтелектуаль�
не життя Західного світу кінця XIX – першої половини ХХ століття. Безсумнівно, у 
поле зору читачів потрапляв і залучений та переосмислений Ніцше індійський ма�
теріал, через який вони сприймали далеку країну, її релігійно-філософську думку.

З огляду на те, що Ніцше не належав до академічних кіл, його творчість у частині 
звернення до Індії важко віднести до панівної на той час у наукових колах акаде�
мічної орієнталістичної парадигми. Радше він представляв філософський неакаде�
мічний варіант орієнталізму.

Отже, аналіз уявлень Ніцше про Індію дає змогу не тільки глибше осягнути його 
філософську спадщину, а й зрозуміти специфіку залученого ним індологічного ма�
теріалу з погляду окремо взятого варіанта тогочасного орієнталізму. Неакадемічний 
варіант Індії Ніцше, безперечно, цікавий тим, що його автор не малознаний, а впли�
вовий філософ як серед професійної спільноти, так і широких суспільних верств.

У нашій статті ми пропонуємо проаналізувати особливості сприйняття Індії Ніц�
ше, відштовхуючись насамперед від вживаної ним лексики, яка відображає індій�
ські реалії. Такий підхід, на нашу думку, допоможе виявити необхідний смисловий 
каркас конкретних знань Ніцше про Індію з метою їхнього подальшого осмислен�
ня. Серед відомої нам дослідницької літератури, присвяченої зацікавленням німець�
кого мислителя Індією, ми не зустрічали робіт, які б аналізували кожен випадок 
звернення Ніцше до індійських реалій. Тимчасом як наявні дослідження інтелек�
туальної спадщини Ніцше містять протилежні позиції в оцінці його індофільства: 
від схвальних до скептичних. Так чи інакше ми торкатимемось і цього аспекту.

Лексика, яка б відображала індійські реалії, наявна в таких п’яти залучених нами 
творах Ніцше: 1) “Потойбіч добра і зла. Прелюдія до філософії майбутнього” / “Jen-�
seits von Gut und Böse. Vorspiel einer Philosophie der Zukunf” (написаний 1885:1886 / 
виданий 1886); 2) “До генеалогії моралі. Полемічний твір” / “Zur Genealogie der 
Moral. Eine Streitschrift” (1887/1887); 3) “Сутінки ідолів, або Як філософствують 
молотом” / “Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophirt” (1888); 
4) “Антихрист. Прокляття християнству” / “Der Antichrist. Fluch auf das Chris��
tenthum” (1888/1895); 5) “Ecce homo. Як стати самим собою” / “Ecce homo. Wie man 
wird, was man ist” (1888/1908). Усі вони належать до останнього, третього періоду 
творчості Ніцше, а отже, відображають зрілі погляди філософа, підсумовуючи 
його інтелектуальний шлях. Тому обрані нами для аналізу тексти вважаємо ціл�
ком репрезентативними, хоча й такими, які не містять усі випадки звернення Ніцше 
до індійських реалій. Усього вдалося зустріти тридцять слів, включаючи власні 
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назви (див. таблицю), які фіксують звернення мислителя до індійського матеріалу. 
Більшість із них – це транслітеровані Ніцше санскритські слова за допомогою ла�
тини і відповідної діакритики.

Хоча у вищезгаданих творах Ніцше очікувано домінує лексика, яка відображає єв�
ропейські філософські, релігійні, історичні, культурні та інші реалії, індійська (індо�
логічна) лексика виявляється єдиною помітною смисловою складовою (меншиною), 
яка виходить за межі Європи. Наступна за нею китайська представлена буквально 
кількома словами (наприклад: китаєць, китайський, китайщина, Конфуцій, Лао-цзи, 
Східна Азія). Ця обставина додатково підкреслює виняткове значення Індії для Ніц�
ше і підсилює наш задум проаналізувати його звернення до індійських реалій.

ІндІйська лексика нІцше
слова і власні назви Потойбіч до-

бра і зла3 / 
Jenseits von 

Gut und Böse
(1885:

1886/1886)4

до генеа-
логії мора-

лі / Zur 
Genealogie 
der Moral 

(1887/1887)

сутінки ідо-
лів / Götzen-
Dämmerung 
(1888/1889)

анти-
христ / Der 
Antichrist 

(1888/1895)

Ecce 
homo 
(1888/
1908)

кількість 
вживання
слів у всіх 
п’яти тво-

рах

Антиарійський,
antiarisch5

1 1

Арієць, Arier 1 1
Арійський, arisch 1 1
Брагман, Brahman, 
brahman

4 4

Брагман (брамін), 
Brahman, brāhmaṇa

1 2 1 4

Брагманічний, 
Brahmanistisch, 
brāhmaṇa

1 1

Будда, Buddha, buddha 1 4 3 2 10
Буддизм, Buddhismus 2 3 11 16
Буддист, Buddhist 2 1 1 4
Буддійський, 
buddhistisch

1 1 2

Веданта, Vedanta та 
Vedānta, vedānta

2 2 4

Веди, Veda, veda 1 1
Вішвамітра, 
Viśvamitra, viśvāmitra

1 1

Закони Ману (Манава-
дгарма-шастра), Ману, 
“Gesetz des Manu”, des 
Manu, mānava-dharma-
śāstra

4 7 11

Індієць, Indern 1 1 1 3
Індійський, indisch 3 2 2 1 8
Індія, Indien 3 4 1 8
Нірвана, Nirvāna, 
nirvāṇa

1 1 2

Рагула, Rāhula, rāhula 2 2
Санкх’я, Sankhyam, 
sāṃkhya

1 1 2
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Чандала, Tschandala, 
caṇḍāla

10 14 24

Шанкара, Śankara, 
śaṅkara

1 1

Шудрa, Sudra, śūdra 2 2
23
ар’я, аrya, ārya 1 1
ґанґасротоґаті, 
gangasrotogati, 
gangasrotogati

1 1

курмаґаті, kurmagati, 
kūrmagati 

1 1

манас, manas, manas 1 1
мандеїкаґаті, 
mandeikagati, 
mandeikagati

1 1

прана, рrāna, prāṇa 1 1
авадана-шастра, 
Avadana-Sastra, 
avadāna-śāstra 

1 1

всього

30 слів, включаючи 
власні назви6.

9 слів
13 разів

20 слів
37 разів

8 слів
22 рази

11 слів
43 рази

4 сло-�
ва

5 ра-�
зів

52 слова 
(включно з 
повторами)
120 разів

Як бачимо, найповніше лексика представлена у творі “До генеалогії моралі” – 
20 різних слів. Інші чотири тексти істотно поступаються наявному в них індійсько�
му лексичному різноманіттю: “Антихрист” – 11 слів, “Потойбіч добра і зла” – 9 слів, 
“Сутінки ідолів” – 8 слів та “Ecce homo” – 4 слова.

Найчастіше лексика з індійськими реаліями вживається в “Антихристі“ – 
43 рази – та “До генеалогії моралі” – 37 разів, найрідше – в “Ecce homo” – 5 разів. 
Два тексти посідають проміжну позицію: “Сутінки ідолів” – 22 рази – та “Потойбіч 
добра і зла” – 13 разів.

За обома показниками (різноманітність індійської лексики та кількість її вживан�
ня) помітно виділяються два тексти – “До генеалогії моралі” (20/37) та “Антихрист” 
(11/43) – від решти: “Потойбіч добра і зла” (9/13), “Сутінки ідолів” (8/22) та “Ecce 
homo” (4/5).

Якщо не брати до уваги слова, які позначають країну та її мешканців, опозицію 
“арійці”-“антиарійський”, яка так чи інакше має стосунок до багатьох індологічних 
реалій у творах Ніцше, решту слів можна віднести до ведійсько-індуїстської та 
буддійської лексики. Найуживанішими виявляються такі слова: чандала – 24 рази, 
Закони Ману – 11 разів, буддизм – 16 разів, Будда – 10 разів. Ці чотири слова ста�
новлять 13,33 % від усієї індійської лексики Ніцше, тобто найуживаніші слова не 
відзначаються лексичною різноманітністю, і водночас вони вживаються 61 раз, що 
дорівнює 50,83 % від усіх випадків ужитої Ніцше індологічної лексики. Очевидно, 
найчастотніші слова виступають своєрідними cмисловими маркерами. Цю нашу гі�
потезу перевіримо пізніше, під час подальшого дослідження змісту самих текстів.

На решту 26 слів припадає майже половина усіх випадків вживання Ніцше ін�
дійської лексики. При цьому вони вживаються в діапазоні від 1 до 8 разів. Тобто 
найменш уживаним словам, на відміну від найуживаніших, властиве лексичне 
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розмаїття. Серед них зустрічається і санскритська термінологія, яка передається у 
творах за допомогою транслітерації, хоча й не завжди коректно (див. таблицю).

Індуїстська лексика не тільки в рази переважає буддійську, вона ще й різноманіт�
ніша та виразніша і, як і буддійська, тяжіє до концентрації у двох творах – “До ге�
неалогії моралі” та “Антихрист”.

Перейдемо до аналізу властивої смислової специфіки як найуживаніших, так і 
менш уживаних індологічних слів у творах Ніцше.

Індія, індієць, індійський
Почнемо з того, що усі виділені нами слова без винятку відображають Індію як 

країну (і як окрему цивілізацію) загалом, так і її релігійно-філософську специфіку 
суто давніх часів, орієнтовно від 1500 ст. до н. е. до 9 ст. н. е. Тобто Індія Ніцше – 
це не сучасна йому країна, а застигла в далекому минулому. І, спираючись саме на 
ці давні реалії, німецький мислитель робить узагальнення, які б мали бути актуаль�
ними для Європи і світу кінця ХІХ ст. У такому сприйнятті Індії Ніцше не був оди�
ноким. Образ давньої і статичної Індії був типовим для тогочасної європейської 
історико-філософської думки. Але між її найвидатнішими виразниками існували іс�
тотні розбіжності. Наприклад, Г. В. Ф. Геґель (1770–1831) вважав, що філософія не 
властива Індії як такій: “Індуси не здатні дотримуватися визначень предмета, що 
встановлюється розумом, бо для цього вже потрібна рефлексія” [Гегель 1935, 149] – 
і бере свій початок в античній Європі: “Початок філософії в Греції” [Гегель 1932, 
92]. Тоді як Артур Шопенгауер (1788–1860) писав, що “індійська філософія прямує 
назад до Європи і спричинить докорінний переворот у нашому знанні і думці” 
(“Indian philosophy streams back to Europe, and will produce a fundamental change in 
our knowledge and thought”) [Schopenhauer 1909, 461]7.

Очевидно, позиція Шопенгауера, одного з ідейних натхненників Ніцше, була для 
нього ближчою, і він розвиватиме її, істотно переосмислюючи. Як і для Шопенгауе�
ра, індійська думка для Ніцше не була суто викладацьким чи дослідницьким акаде�
мічним зацікавленням, а зосередженням тих актуальних смислів, які він включав 
до власного філософського вчення.

Індія для Ніцше – це насамперед філософська країна, яка має глибинну спорід�
неність із грецьким і германським філософуванням “завдяки спільній філософії 
граматики” (“Dank der gemeinsamen Philosophie der Grammatik” [Nietzche 1886]) та 
разом з Англією є крайніми полюсами філософської обдарованості (“von Indien 
bis England, um die entgegengesetzten Pole der Begabung für Philosophie zu nehmen” 
[Nietzche 1887]). Тобто Ніцше не тільки не демонструє будь-який натяк на європо-�
центризм і європейську інтелектуальну зверхність, а й розглядає індійську філосо�
фію як одну з найповажніших із-поміж інших європейських. При цьому він бере до 
уваги індійську філософську думку від її витоків до вчення Шанкари, тоді як євро�
пейську – від досократиків до сучасної йому філософії. Отже, ідейний потенціал 
індійської філософії від її витоків по IX ст. включно виявляється для Ніцше цілком 
достатнім, щоб не тільки ним захопитись, а й нарівні зіставляти з європейською фі�
лософією від її витоків по ХІХ ст. включно. Наявна історико-філософська асиметрія 
дуже помітна.

Але Ніцше не був би самим собою, якби не піддав критиці й Індію. Скажімо, у 
“Потойбіч добра і зла” він розглядає грецьку й індійську літературу як такі, що іс�
тотно поступаються високому стилю Старого Завіту («Im jüdischen “alten Testa-�
ment”, dem Buche von der göttlichen Gerechtigkeit, giebt es Menschen, Dinge und 
Reden in einem so grossen Stile, dass das griechische und indische Schriftenthum ihm 
nichts zur Seite zu stellen hat» [Nietzche 1886]), а в “Сутінках ідолів” критикує як Дав-�
ню Грецію, так і Давню Індію за зроблену ними помилку (“Und in Indien wie in Grie-�
chenland hat man den gleichen Fehlgriff gemacht” [Nietzche 1889]). В обох випадках, 
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підходячи до Індії загалом, так би мовити, на макрорівні, Ніцше критикує її за не�
спроможність втілити ідеал людини вищого роду, тобто з позицій невідповідності 
ключовим засадам власного вчення.

Очевидно, жодну з відомих йому країн або цивілізацій філософ цілковито не 
ідеалізував. Не була винятком і Індія, у сприйнятті якої у творах Ніцше, як ми 
встигли побачити, висока оцінка уживалася з критичним ставленням. Таке супереч�
ливе (контроверсійне) ставлення спостерігається в Ніцше і щодо інших індійських 
релігійно-філософських реалій.

Ведійсько-індуїстські реалії
Згадані реалії, яким у творах Ніцше відведена одна з провідних ролей, можна 

структурувати в такий спосіб: а) сакральні тексти (Веди, Манава-дгарма-шастра, 
або Закони Ману); б) філософські школи (веданта, санкх’я); в) видатні постаті 
(легендарний цар-мудрець і поет Вішвамітра й окремий філософ Шанкара) та 
г) релігійно-філософська термінологія (Брагман, брагманічний, манас, прана, чан�
дала, шудра). Як бачимо, наведений перелік украй обмежений і незбалансований. 
Він істотно поступається не тільки тогочасним європейським індологічним знан-
ням, а й знанням самого Ніцше про давні індійські релігійні і філософські реалії 
[Brobjer 2004]. Очевидно, що в цьому разі німецький філософ здійснював свідому 
редукцію на користь підсилення власних ідей, а індологічний матеріал для нього 
виступав своєрідною смисловою скарбницею, з якою він міг поводитися якщо не 
вкрай довільно, то досить пластично.

Веди. Веди в Ніцше зустрічаються всього один раз побіжно та критично, коли 
він порівнює їхніх поетів (риші), яких зневажливо називає священниками, із Зара�
тустрою. Розраховувати, що результати такого порівняння будуть на користь ведій�
ських поетів, марно, оскільки останні виявляються надто мізерними перед величчю 
Заратустри (“dass die Dichter des Veda Priester sind und nicht einmal würdig, die 
Schuhsohlen eines Zarathustra zu lösen” [Nietzche, Ecce homo…]). У цьому-таки кри-�
тичному контексті Ніцше згадує і Вішвамітру, одного з ведійських поетів, який за�
вдяки своїй аскезі, на думку Ніцше, мав намір звести на землі нове небо (“einen 
neuen Himmel” [Nietzche 1887]). Зрозуміло, що цей аскетичний ідеал самообмежен�
ня не міг не вести Вішвамітру у своє власне пекло (“in der eignen Hölle” [Nietzche 
1887]) та суперечив ідеалу нової людини німецького мислителя.

Манава-дгарма-шастра, чандала, шудра. Неспівставно більшу увагу Ніцше при�
діляє Манава-дгарма-шастрі, давньоіндійському правовому і водночас сакральному 
тексту, з яким, наскільки відомо, він був знайомий завдяки книзі Луї Жаколіо “Релі�
гійні законодавці: Ману – Мойсей – Магомет” [Jacolliot 1876]. Фактично, це єдиний 
давньоіндійський твір, який не тільки неодноразово згадується у двох творах філо�
софа, а й відіграє в них важливу роль. Закони Ману для Ніцше – це найграндіоз�
ніша з відомих спроб втілення моралі («Das grossartigste Beispiel dafür giebt die 
indische Moral, als “Gesetz des Manu” zur Religion sanktionirt» [Nietzche 1889]). Хоча 
ставлення Ніцше до реалізації відомих на той час моральних проєктів загалом нега�
тивне, оскільки усі вони виявилися протиприродними для людини, у разі цього дав�
ньоіндійського прикладу ситуація дещо інша. Перше враження створюється таке, 
що симпатія Ніцше наче на боці приписів Манава-дгарма-шастри.

Відтворити чіткіше його позицію допомагають вживані у творі “Сутінки ідолів” 
два санскритських слова з виокремленої нами індологічної лексики. Це – “шудра” 
(обидва випадки) і “чандала” (істотна кількість випадків від загальної кількості). 
На відміну від рідковживаного “шудра” і помірно уживаної назви давньоіндійсько�
го тексту, слово “чандала” – найчастотніше в індологічному словнику Ніцше. Якщо 
“шудра” позначає найнижчу варну традиційного індійського суспільства, то “чан�
дала” – недоторканних, вигнанців з усіх чотирьох варн: брагманів, кшатріїв, вайш’їв 
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і власне шудр8. Таке поєднання двох специфічних слів явно не випадкове. Тим біль�
ше, що вони сконцентровані у двох розділах.

У третьому і четвертому розділах частини «“Поліпшувачі” людства» Ніцше пояс�
нює як вживані ним слова “шудра” і “чандала”, так і вибір Манава-дгарма-шастри. 
З одного боку, цей текст для Ніцше виявляється ледве не зразковим, особливо якщо 
його порівняти з Новим Завітом, оскільки останній виявляється “жалюгідним” і та�
ким, від якого “смердить” («Wie armselig ist das “neue Testament” gegen Manu, wie 
schlecht riecht es!» [Nietzche 1889]). З другого боку, ми стикаємось у ньому з виявом 
моралі, реалізацією її згубної пригніченості, хоча і в специфічних індійських умо�
вах. Ніцше звертає увагу на те, що на засадах Законів Ману, його приписів відбува�
лось “одночасне виведення не менш ніж чотирьох рас/порід” (“nicht weniger als vier 
Rassen auf einmal zu züchten” [Nietzche 1889]), або ж чотирьох вищезгаданих варн, 
із метою їхнього протиставлення “людині-покручу, чандалі” (“dem Mischmasch-
Menschen, dem Tschandala” [Nietzche 1889]), оскільки останні – це “плід перелюбу, 
інцесту і злочину” (“die Frucht von Ehebruch, Incest und Verbrechen” [Nietzche 1889]). 
Саме ця давньоіндійська спроба збереження чистоти варн чи не найбільше прива�
блює Ніцше. Він окремо і неодноразово зупиняється на різних прикладах “запобіж�
них заходів індійської моралі” (“diese Schutzmaassregeln der indischen Moral”), спря-�
мованих на жорстку дискримінацію чандал, які для нього постають виявами пер�
вісної арійської гуманності (“die arische Humanität, ganz rein, ganz ursprünglich” 
[Nietzche 1889]). Симпатії автора безперечно на боці “людей раси” (“den Leuten von 
Rasse”), і водночас він категорично проти “антиарійської релігії par excellence” 
(“die antiarische Religion par excellence”). Нею виступає християнство, як “без�
смертна помста чандали” (“die unsterbliche Tschandala-Rache” [Nietzche 1889]) на 
чолі з їхніми жерцями-священниками – лідерами чандал. Тож маємо чітку опози�
цію: арійська традиція (ведійська релігія – брагманізм – індуїзм), арійці – люди 
раси ↔ антиарійська релігія – християнство, “загальне повстання” (“der Gesammt-
Aufstand”) чандали.

У разі із вживанням слів “чандала” й “антиарійський”9 перед нами той яскравий 
приклад у творчості Ніцше, коли санскритська лексика виходить за звичні для неї 
індологічні межі і набуває універсальних засад.

Зустрічаються й дещо критичні міркування Ніцше, висловлені ним у бік Манава-
дгарма-шастри. Очевидно, тут він виходить із позиції власного вчення та ідеалу 
надлюдини, не обмеженої жодними моральними приписами, тимчасом як давньоін�
дійський текст їх містить (“Vielleicht giebt es nichts unserm Gefühle Widerspre-�
chenderes als diese Schutzmaassregeln der indischen Moral” [Nietzche 1889]). До того 
ж Ману опиняється в одному переліку з іншими представниками, звинуваченими 
Ніцше у брехні: “Ні Ману, ні Платон, ні Конфуцій, ні іудейські й християнські учи�
телі ніколи не мали сумнівів у своєму праві на брехню” (“Weder Manu, noch Plato, 
noch Confucius, noch die jüdischen und christlichen Lehrer haben je an ihrem Recht zur 
Lüge gezweifelt” [Nietzche 1889]).

В “Антихристі” (розділ п’ятдесят шостий), як і в “Сутінках ідолів”, Ніцше про�
довжує звертатись до Манава-дгарма-шастри. І знову його симпатії на боці давньо�
індійського тексту, а не християнства і Біблії. Створюється враження, що Закони 
Ману – ледве не ідеальний текст для Ніцше, оскільки втілює близькі йому ідеали 
ієрархії, життя, сили та шляхетності. Він не може себе стримати від досить високої 
та однозначної оцінки Манава-дгарма-шастри: “сонячне світло розлите по всій кни�
зі” (“die Sonne liegt auf dem ganzen Buch” [Nietzche, Der Antichrist…]) – та звертає 
увагу на незвичний у ній для християнства (і не тільки?) високий статус жінки.

І знову не обходиться без випаду в бік Законів Ману. Цього разу Ніцше наголо�
шує на властивих їм, “як і будь-якій іншій гарній книзі законів” (“wie jedes gute 
Gesetzbuch”), обмеженостях, оскільки “вона підбиває підсумки, але нічого не 
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створює” (“es schliesst ab, es schafft Nichts mehr” [Nietzche, Der Antichrist…]). До 
того ж природа, а не Ману сприяє появі варн10 (“Die Natur, nicht Manu, trennt die 
vorwiegend Geistigen” [Nietzche, Der Antichrist…]).

Приклади вживання санскритської лексики не в індологічному контексті зустрі�
чаються в наступному, п’ятдесят сьомому розділі. На цей раз на вістрі критики опи�
няється не християнство, а агенти тогочасних соціально-політичних змін, загрозу 
яких надзвичайно гостро відчував Ніцше, найбільше ненавидячи “Соціалістичну 
потолоч, апостолів чандали11, які притупляють інстинкт, насолоду, почуття задово�
леності робітника з його малим буттям…” (“Das Socialisten-Gesindel, die Tschandala-
Apostel, die den Instinkt, die Lust, das Genügsamkeits-Gefühl des Arbeiters mit seinem 
kleinen Sein untergraben…” [Nietzche, Der Antichrist…]). У запропонованих ним за�
конах, які додаються до “Антихриста”, ніби підсумовуючи зміст твору, Ніцше не 
забуває зрівняти священника, як одного з головних ворогів, із чандалою: “Священ�
ник – наш чандала” (“Der Priester ist unser Tschandala” [Nietzche, Der Antichrist…]).

Отже, з позаварновими чандалами в “Сутінках ідолів” і в “Антихристі” Ніцше 
ототожнює крайні вияви занепаду людини, абсолютну протилежність своєму ідеалу 
надлюдини, внаслідок чого в шістдесятому розділі з’являється стисла і вкрай зміс�
товна підсумкова формула: “Або ти чандала, або ні…” (“Entweder ist man ein 
Tschandala oder man ist es nicht…” [Nietzche, Der Antichrist…]), а за окремо узятим 
санскритським словом у творчості Ніцше закріплюється ширше за професійне ін�
дологічне, універсальне значення.

Брагмани. Ще одна варна, назва якої зустрічається в текстах Ніцше, – це варна 
брагманів, або брамінів, тобто давньоіндійських жерців. При цьому у творах вони 
згадуються вкрай рідко, істотно поступаючись згадуванням чандал. Браміни – це 
“люди вищих та надкоролівських завдань” (“die Menschen höherer und überkönigli-�
cher Aufgaben” [Nietzche 1886]), які вміли викликати до себе страх [Nietzche 1887], 
знали різницю між істиною та вірою в те, що щось істинне [Nietzche, Der Anti-�
christ…]. Таке, здавалось би, беззастережно схвальне ставлення Ніцше до брамінів 
оманливе, оскільки й вони також уособлюють священництво, хоча й індійське, 
спрямовуючи паству на хибний шлях “unio mystica mit Gott” [Nietzche 1887].

Поєднання санскритської назви з нумерацією у вигляді “Авадана-шастра І”, яке 
зустрічається у третьому розділі частини «“Поліпшувачі” людства» твору “Сутін�
ки ідолів”, Ніцше запозичив із вищезгаданої книжки Луї Жаколіо “Релігійні зако�
нодавці: Ману – Мойсей – Магомет” [Jacolliot 1876, 106]. Це стосується і його 
рядків про те, що єдиною їжею, дозволеною чандалам, мали бути часник і цибуля 
(“die einzige Nahrung, die den Tschandala erlaubt ist, Knoblauch und Zwiebeln sein 
sollen” [Nietzche 1889]). Спроби відшукати в “Манава-дгарма-шастрі” вираз “Ава-
дана-шастра” і наведені Ніцше рядки позитивних результатів не дали. Вдалося 
тільки знайти, що у двох шлоках п’ятого розділу давньоіндійського тексту, коли 
ідеться про заборону вживати двічі народженим певну їжу, згадуються часник та 
цибуля: 5.5, 19.

Чи не найнасиченішим на індійські реалії виявляється кількасторінковий сімнад�
цятий розділ третьої частини “Про що свідчать аскетичні ідеали?” (“was bedeuten 
asketische Ideale?”) твору “До генеалогії моралі”. Тут згадуються не тільки Індія, ін�
дієць, буддист, буддійський, брагманічний, а й веданта, прана, Шанкара, Брагман. 
Також зустрічається ім’я відомого дослідника індійської філософії Пауля Дойссена 
(1845–1919), якого Ніцше називає своїм другом і першим справжнім знавцем індій�
ської філософії в Європі (“dem ersten wirklichen Kennerder indischen Philosophie in 
Europa, meinem Freunde Paul Deussen” [Nietzche 1887]), цитуючи його переклади 
давньоіндійських текстів (це насамперед упанішади і коментарі Шанкари). Якщо 
порівняти фрагменти цитат у Ніцше з відповідними місцями в Дойссена, не можна 
не помітити наявну між ними різницю. Ось, наприклад:
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Ніцше: “…denn das Brahman, mit dem Eins zu sein Das ist, was Erlösung ausmacht, 
ist ewig rein” [Nietzche 1887]

і Дойссен: «…denn das Brahman, in der Identität “mit welchem die Erlösung besteht, 
ist ewig rein”» [Deussen 1906, 435];

Ніцше: “…an welches der prāna (der Lebensodem) angespannt ist wie ein Zugthier 
an den Karren” [Nietzche 1887]

і Дойссен: «…an welches der Prāṇa angespannt “ist wie ein Zugtier an den Karren”» 
[Deussen 1906, 199]12.

Окрім розбіжностей, які можуть бути пояснені тим, що Ніцще цитував Дойссена 
по пам’яті, у вічі впадає факт спеціального пояснення ним прани. Докладніше про 
це ітиметься згодом.

У розділі Ніцше розмірковує над питанням, наскільки аскетичний священник 
може бути дієвим лікарем. І, як і слід було очікувати, дістає негативну відповідь. 
Щоб її знайти, Ніцше, власне, залучає не тільки європейський, а й індійський мате�
ріал. У результаті виявляється, що буддизм і веданта13, як і християнство, збері-
гають у собі лише найкращі уламки реалізму (“das beste Stück Realismus”), потужна 
повнота якого губиться у витоках цих трьох найвеличніших релігій (“den drei 
grössten… Religionen”), густо просякнутих мораллю (“so gründlich vermoralisirten”) 
і сповнених боротьбою із втомою і важкістю (“Müdigkeit und Schwere” [Nietzche 
1887]). Появу останніх викликає “почуття фізіологічної загальмованості” (“ein 
physiologisches Hemmungsgefühl” [Nietzche 1887]), різне за своїм походженням. У 
разі Індії – завдяки “хибній еміграції” (“eine fehlerhafte Emigration” [Nietzche 1887]), 
оскільки індійська раса опинилась у несприятливому для своїх життєвих сил кліма�
ті. Як бачимо, Ніцше дуже чітко дотримується засад віталізму, відносячи до них не 
тільки внутрішні, морально-психічні чинники, а й зовнішні, природно-кліматичні. 
Відповідно давньоіндійські жерці, на його думку, скористалися зовнішніми чинни�
ками задля пригнічення внутрішніх. Нижчеподаний випадок з описом глибокого 
сну виступає ілюстрацією щойно сказаного.

У цьому-таки розділі Ніцше цитує рядки Дойссена, присвячені опису глибокого 
сну, зміст яких піддає критиці. Насамперед через непомірно високу оцінку в індій�
ських текстах цього стану людини, під час якого наче відбувається занурення у 
Брагмана, тобто містичний союз/злиття/єднання з Ним (“unio mystica mit Gott”), а 
насправді – гіпнотичне відчуття ніщо (“das hypnotische Nichts-Gefühl”), тимчасовий 
спокій і відсутність страждань (“Leidlosigkeit”), а не найвище благо (“höchstes 
Gut”). Зрозуміло, такий стан властивий радше людині слабкій і занепадницькій, 
втомленій від життя, ніж надлюдині Ніцше.

Ці рядки містять вищезгаданий санскритський термін “prāṇa”. Його розглядом 
ми продовжуємо наше знайомство з індологічною лексикою Ніцше.

Прана. Це одне з небагатьох санскритських слів, яке вживає Ніцше у своїх творах. 
Воно зустрічається в розлогій цитаті (її фрагмент див. вище) з індійського тексту, 
запозиченої Ніцше з роботи П. Дойссена “Система веданти”, у “Генеалогії моралі” 
[Deussen 1906, 199]. Характерно, що прана – єдине санскритське слово в сімнадця�
тому розділі, яке має не тільки часткову діакритику, а й переклад німецькою як “ди�
хання життя” (“der Lebensodem”), відсутній у відповідному місці в тексті Дойссена. 
Запропонований варіант перекладу цілком можливий і не суперечить прийнятим 
варіантам в академічній індології [Monier-Williams 1992, 705; Grimes 1996, 239]. 
Водночас така підвищена увага Ніцше до цитати з праною, очевидно, не випадкова, 
оскільки “життя” – “наріжний термін філософії Ніцше” [Лютий 2016, 869]. У резуль�
таті ми маємо конкретний, правильно перекладений і свідомо проінтерпретований 
випадок вживання Ніцше санскритської термінології, як і приклад втручання в ци�
тату з наукового видання, з метою підсилення своїх власних філософських погля�
дів, оскільки глибокий сон, якому власне присвячена цитата з праною, в індійській 
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релігійно-філософській думці не останній і найвищий метафізичний (сотеріологіч�
ний) стан, якого може досягнути людина, а передостанній і сансаричний. Найви�
щою у вищезгаданій системі координат – упанішади, “Веданта сутри”, коментар 
Шанкари – виступає невимовна турія (turīya), яку Ніцше не згадує. Отже, індуїст�
ська думка у творі “До генеалогії моралі” залишається представленою в межах сві�
ту сансари, тобто відносної істини. А якщо це так, то слушно припустити, що така 
редукція могла мати свідомі підстави, оскільки надлюдина Ніцше не так прагнула 
вийти за межі обумовленого світу, як реалізувати себе в ньому повністю.

Раніше ми зауважили, що санскритський термін “прана” в тексті Ніцше включе�
ний у велику цитату – одне довге речення з книжки “Система веданти” Дойссена 
[Deussen 1906, 199], яка у своєю чергою є перекладом фрагмента 8.12.3. Чхандоґ’я 
упанішади. Отже, перед нами ще один приклад опосередкованого цитування у тво�
рах Ніцше давньоіндійського тексту.

У цій цитаті нас додатково цікавитимуть ще кілька моментів. Дойссен, а за ним 
Ніцше розпочинають речення зі згадки про глибокий сон, під час якого душа зали�
шає тіло (“Im tiefen Schlafe, sagen insgleichen die Gläubigen dieser tiefsten der drei 
grossen Religionen14, hebt sich die Seele heraus aus diesem Leibe, geht ein in das höchste 
Licht und tritt dadurch hervor in eigener Gestalt: da ist sie der höchste Geist selbst…” 
[Nietzche 1887])15. У відповідному місці 8.12.3. оригінального тексту Чхандоґ’я упа�
нішади слово, яке б позначало стан глибокого сну, відсутнє. Про сон не мовиться й 
опосередковано. Натомість ідеться про те безтурботне або заспокоєне, тобто внут-
рішню сутність людини, її атман, яке піднімається з тіла і, досягаючи вищого світ�
ла, набуває своєї власної форми Вищого Пуруші (“uttamaḥ puruṣaḥ”) [Radhakrishnan 
1953, 509]. У такий спосіб Ніцше, слідом за Дойссеном, робить наголос на стані 
глибокого сну в “Генеалогії моралі” при його відсутності в тексті Чхандоґ’я упані�
шади і, як і Дойссен, не зберігає інше вкрай важливе санскритське поняття, тобто 
“uttamaḥ puruṣaḥ”, перекладаючи як “der höchste Geist”.

Брагман. Це слово, яке належить до засадничих понять індійської філософії, у 
творі “До генеалогії моралі” вживається в шостому (перша частина) і сімнадцятому 
(третя частина) розділах, причому двічі в цитаті Дойссена, й описується як “од-
вічно чистий” (“ist ewig rein”), “нездатний сприяти вдосконаленню” (“mit dem kei��
ner Zulegung von Vollkommenheit fähigen”) та як індійський еквівалент unio mystica 
з Богом [Nietzche 1887].

Очевидно, що під Брагманом Ніцше розуміє самодостатній імперсональний аб�
солют, як, власне, і П. Дойссен. Такий підхід, який орієнтувався на погляди Шанка�
ри, був панівним в академічній індології кінця ХІХ століття і не відображав усі 
ключові погляди індійської традиції на природу Вищої реальності.

Манас. Це ще одне важливе для індійської релігійно-філософської думки по�
няття, яке в Ніцше зустрічається в незвичному перекладі “людина” («unser Wort 
“Mensch” (manas)» [Nietzche 1887]). У незвичному, оскільки за цим санскритським 
словом в академічній індології закріплені варіанти перекладу, пов’язані з пізнаваль�
ними властивостями людини, наприклад “розум”, “інтелект” [Monier-Williams 1992, 
783]. Хоча і людина (manu, manuṣya), і розум (manas) у санскриті походять від одно�
го кореня man [Monier-Williams 1992, 783–785].

Веданта16. Ця найвпливовіша ортодоксальна школа (астика даршана) індійської 
філософії зустрічається у двох із п’яти творів. Уперше Ніцше її згадує в передмові 
до “Потойбіч добра і зла” разом із платонізмом, і досить критично, називаючи гри�
масою і вважаючи догматичною (“eine solche Fratze war die dogmatische Philosophie, 
zum Beispiel die Vedanta-Lehre in Asien, der Platonismus in Europa” [Nietzche 1886]). 
Чистий дух і добро саме по собі вважаються вигадками Платона й опиняються се�
ред найнебезпечніших помилок догматиків з усіх, які раніше існували. Очевидно, 
такі самі або близькі характеристики Ніцше вбачав і у веданті.
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У п’ятдесят четвертому розділі третьої частини “Сутність релігійності” (“das 
religiöse Wesen”) Ніцше порівнює веданту з філософією Канта, вважаючи, що той 
відтворює думку, властиву колись філософії веданти. При цьому робиться наголос 
на неординарному впливі веданти, якій була властива величезна сила (“jener Gedan��
ke, welcher als Vedanta-Philosophie schon einmal und in ungeheurer Macht auf Erden 
dagewesen ist” [Nietzche 1886]). Тут ми знову стикаємось з уявленнями Ніцше про 
індійську філософію не як сучасну йому думку, а як феномен далекого минулого.

Першу згадку веданти у творі “До генеалогії моралі” знаходимо у дванадцятому 
розділі її третьої частини “Про що свідчать аскетичні ідеали?” (“was bedeuten aske��
tische Ideale?”). Як і в “Потойбіч добра і зла”, вона критична, оскільки аскети філо-�
софії веданти звели тілесність до ілюзії (“Er wird zum Beispiel, wie es die Asketen der 
Vedânta-Philosophie thaten, die Leiblichkeit zur Illusion herabsetzen” [Nietzche 1887]). 
Не викликає сумнівів, що такий закид належить до найсерйозніших звинувачень з 
позиції Ніцше і водночас до його невідповідності індійському контексту, оскільки 
заперечувати значущість тілесності у веданті, зводячи її суто до ілюзії, – це велике 
перебільшення. Хоча б тому, що не без допомоги тіла (і, можливо, у тілі) відбу-
вається досягнення остаточної сотеріологічної мети в різних підшколах веданти.

Другий раз веданта згадується в сімнадцятому розділі цієї ж третьої частини “До 
генеалогії моралі”, який ми розглядали раніше як найнасиченіший на індійські реа�
лії. У ньому Ніцше говорить вже не про аскета, а вірянина веданти (“der Gläubige 
des Vedānta”), який вийшов за межі добра і зла (“über Gutes und Böses, über Beides 
gieng er hinaus” [Nietzche 1887]), тобто за будь-які обмеження моралі як такої. Отже, 
наводиться цілком схвальний приклад.

Окремо Ніцше наголошує на тому, що брагманічні і буддійські погляди у своєму 
ставленні до подолання обмежувальних моральних чинників однакові. Це вкотре 
свідчить про його пошуки на індійському ґрунті спільних вихідних засад для об�
ґрунтування власного вчення.

Санкх’я. Окрім веданти, Ніцше двічі згадує санкх’ю, іншу індійську ортодок�
сальну релігійно-філософську школу. Перший раз наприкінці твору “До генеалогії 
моралі” у зв’язку з буддизмом. За німецьким мислителем, філософія санкх’ї не тіль�
ки існувала в часи Будди, а й лягла в основу буддизму як релігії (“der entscheidende 
Punkt fünf Jahrhunderte vor der europäischen Zeitrechnung erreicht, mit Buddha, genauer: 
schon mit der Sankhyam-Philosophie, diese dann durch Buddha popularisirt und zur Re�
ligion gemacht” [Nietzche 1887]). Cучасні дослідники санкх’ї не такі категоричні, і 
питання як витоків санкх’ї, так і її впливу на буддизм залишаються дискусійними. 
Наприклад, Джеральд Ларсон санкх’ю часів Будди відносить до першого етапу у 
тривалій історії цієї даршани, називаючи його “протосанкх’єю” [Larson 1987, 14].

Наступного разу Ніцше згадує санкх’ю в “Антихристі”, де ця ортодоксальна 
релігійно-філософська школа опиняється в широкому євразійському компаративно�
му контексті від близькосхідного Христа до далекосхідного Лао-цзи (“Unter Indern 
würde er17 sich der Sankhyam-Begriffe, unter Chinesen der des Laotse bedient haben – 
und keinen Unterschied dabei fühlen” [Nietzche, Der Antichrist…]). Отже, ідеальний 
образ Христа виявляється сумірним поняттям санкх’ї та Лао-цзи. Характерно, що в 
цьому порівнянні зі Спасителем наявні тільки далекі від Європи азійські філософ�
ські реалії, а з усіх індійських учень згадується тільки і саме санкх’я, а не Будда, як 
можна було очікувати з огляду на ставлення Ніцше до постаті засновника буддизму. 
До того ж у згаданому порівнянні безособова назва даршани єдина поруч із двома 
власними назвами. Очевидно, тут простежується та значущість, якою Ніцше наді�
ляв санкх’ю, виходячи з її впливу не тільки на буддизм, а й на його засновника.

Буддійські реалії
Хоча сукупно буддійські реалії в п’яти обраних нами текстах Ніцше істотно по�

ступаються індуїстським (див. таблицю), проте й вони відіграють концептуально 
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важливу роль, а слова “Будда” і “буддійський” належать до найчастотнішої індоло�
гічної лексики.

Будда. Загалом ставлення до Будди в Ніцше контроверсійне. Зокрема, у “Потой�
біч добра і зла” Ніцше критично згадує Будду разом із Шопенгауером, оскільки ці 
два мислителі перебувають не потойбіч добра і зла, а під неприйнятними для нього 
“чарами та ілюзіями моралі” (“Bann und Wahne der Moral” [Nietzche 1886]). Харак�
терно, що Будда згадується разом із Шопенгауером, одним із великих учителів Ніц�
ше, песимістичне вчення якого, як він вважав, продумав до самої глибини і пішов 
далі – до ідеалу життєрадісної, здатної до вічного повернення людини. Тож напро�
шується припущення про те, що і вчення Будди Ніцше міг відносити до песиміс�
тичного і до такого, яке був змушений врешті-решт подолати. Критику Будди можна 
помітити і наприкінці твору “До генеалогії моралі”, коли Ніцше стверджує про те, 
що засновник буддизму перетворив філософію санкх’ї в релігію (“schon mit der 
Sankhyam-Philosophie, diese dann durch Buddha popularisirt und zur Religion gemacht” 
[Nietzche 1887]).

Однак в інших і пізніших творах ставлення до Будди змінюється в кращий бік. 
Зокрема, у двадцятому розділі “Антихриста” стану християнської депресії Ніцше 
протиставляє гігієну Будди (“gegen diese geht Buddha hygienisch vor”) і симпатизує 
тому, що “у вченні Будди егоїзм стає обов’язком” (“In der Lehre Buddha’s wird der 
Egoismus Pflicht” [Nietzche, Der Antichrist…]). В “Ecce homo” Ніцше також звер-
тається до медичної термінології, називаючи Будду “глибоким фізіологом”, а його 
вчення – “гігієною” і протиставляючи його християнству («Das begriff jener tiefe 
Physiolog Buddha. Seine “Religion”18, die man besser als eine Нуgiene bezeichnen dürf�
te, um sie nicht mit so erbarmungswürdigen Dingen wie das Christenthum ist» [Nietzche, 
Ecce homo…]).

Рагула. Як і в разі з індуїстською лексикою, викладаючи буддійський матеріал, 
Ніцше звертається до прочитаної ним дослідницької літератури. Наприклад, коли 
Ніцше в сьомому розділі третьої частини твору “До генеалогії моралі” наводить сло�
ва Будди про його рідного сина Рагулу: «Рагула у мене народився, кайдани викувані 
для мене (Рагула означає тут “маленького демона”)» («Rāhula ist mir geboren, eine 
Fessel ist mir geschmiedet (Rāhula bedeutet hier “ein kleiner Dämon”)» [Nietzche 1887]), 
він цитує книжку “Будда: його життя, вчення та община” (1881) відомого німецького 
буддолога Германа Ольденберґа (1854–1920). Проте наведена цитата Ніцше містить 
скорочений варіант примітки з вищезгаданої книжки Ольденберґа: «Er spricht: 
“Rāhula1) ist mir geboren, eіne Fessel ist mir geschmiedet”» [Oldenberg 1881, 106]. За�
мість “1) В імені Рагула, здається, є алюзія на Рагу, тобто демона, який поглинає 
(через затемнення) сонце і місяць” (“1) Bei dem Namen Rāhula scheint an Rāhu ge-�
dacht, denn Sonne und Mond verschlingenden (verfinsternden) Dämon”) [Oldenberg 
1881, 106] Ніцше вживає «Rāhula bedeutet hier “ein kleiner Dämon”». Знову приклад 
цитування напам’ять чи довільне поводження з наявним першоджерелом?

Буддизм, буддійський, буддист. Перша згадка про буддизм у шістдесят першому 
розділі “Потойбіч добра і зла”, як і згадування в цьому творі Будди, негативна. 
Якщо Будда згадується разом із Шопенгауером, то буддизм – із християнством. 
Єдине, що заслуговує на повагу в обох ученнях, на думку Ніцше, це “їхнє мистецтво 
навчати навіть найницішу людину ставати завдяки благочестю на вищий ступінь 
примарного порядку речей” (“Vielleicht ist am Christenthum und Buddhismus nichts 
so ehrwürdig als ihre Kunst, noch den Niedrigsten anzulehren, sich durch Frömmigkeit 
in eine höhere Schein-Ordnung der Dinge zu stellen” [Nietzche 1886]).

Другий раз, у двісті другому розділі, буддизм зустрічається у протилежному до 
попереднього випадку контексті, вже як можлива загроза Європі19 (“Europa von 
einem neuen Buddhismus bedroht scheint” [Nietzche 1886]), що перебуває під впливом 
стадної моралі тварин, сформованої християнством і засвоєної демократичним 
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рухом. Тобто тепер буддизм протиставляється не тільки християнству, разом з яким 
раніше в цьому-таки творі піддавався критиці, а й демократії. Як бачимо, супереч�
ливе ставлення Ніцше до Будди зберігається і щодо буддизму.

У п’ятому розділі передмови “До генеалогії моралі” Ніцше звертається до буд�
дизму у зв’язку зі спробами переосмислити панівне розуміння моралі в тогочасній 
Європі, включаючи погляди Шопенгауера. Просякнута співчуттям панівна мораль, 
на його думку, торує можливий шлях до “нового буддизму? буддизму європейців? 
чи нігілізму?..” (“zu einem neuen Buddhismus? zu einem Europäer-Buddhismus? zum – 
Nihilismus?..” [Nietzche 1887]). Очевидні підстави пов’язувати майбутні перспекти�
ви Європи наприкінці ХІХ століття з буддизмом були відсутні. Минає сто років, і 
європейський буддизм таки з’являється, надаючи незаперечні підтвердження про�
зрінням Ніцше. Одначе без відповіді залишається питання: завдяки чому Ніцше 
вкотре зміг зазирнути в майбутнє?

Найчастіше до буддійських реалій Ніцше звертається в “Антихристі”. Чотири 
розділи твору – з двадцятого по двадцять третій – це найсконцентрованіші роздуми 
філософа про буддизм, які відбуваються на тлі його нищівної критики християн�
ства20. Розпочинаючи з наявної спорідненості між буддизмом і християнством (“eine 
verwandte Religion”), оскільки “обидві належать до нігілістичних релігій, як релігії 
décadence” (“Beide gehören als nihilistische Religionen zusammen – sie sind décadence-
Religionen”), він завершує тим, що “обидві дивовижно не схожі одна на одну” (“bei�
de sind von einander in der merkwürdigsten Weise getrennt” [Nietzche, Der Antichrist…]). 
У чому ж, на думку Ніцше, ця відмінність полягає?

Насамперед буддизм “у сто разів реалістичніший за християнство” (“Der Bud-�
dhismus ist hundert Mal realistischer als das Christenthum”) і “єдина насправді позити-�
вістська релігія, яка зустрічалась в історії” (“die einzige eigentlich positivische 
Religion, die uns die Geschichte zeigt” [Nietzche, Der Antichrist…]), спрямована не на 
боротьбу з гріхом, а проти страждання. Далі йде вкрай важлива і висока оцінка буд�
дизму Ніцше: “він стоїть, висловлюючись моєю мовою, потойбіч добра і зла” (“er 
steht, in meiner Sprache geredet, jenseits von Gut und Böse” [Nietzche, Der Anti�
christ…]). Тобто Ніцше спеціально звертається до власної мови, на чому окремо на-�
голошує, щоб підкреслити беззаперечний авторитет буддизму для його вчення. 
Створюється навіть враження, що він вже визнав за буддизмом можливість приходу 
надлюдини або це зробить ось-ось згодом.

Наприкінці двадцятого розділу Ніцще цитує неповне речення настановного ха�
рактеру: “не завдяки ворожнечі завершується ворожнеча” (“nicht durch Feindschaft 
kommt Feindschaft zu Ende”), характеризуючи його як “зворушливий рефрен усьо-�
го буддизму” (“der rührende Refrain des ganzen Buddhismus” [Nietzche, Der Anti-�
christ…])21. На нашу думку, ця цитата близька за змістом першій половині п’ятої 
сутри Дгаммапади: “5. na hi verena verāni sammant’ īdha kudācanaṁ” (“5. Але ніколи 
ворожнеча не припиниться тут завдяки ворожнечі”) [Radhakrishnan 1950, 60], відпо�
відає духу буддизму, який зумів тонко відчути німецький мислитель, та свідчить 
про ще одне залучення ним давньоіндійського релігійно-філософського джерела, на 
цей раз буддійського22.

У двадцять першому розділі Ніцше продовжує викладати своє розуміння буддиз�
му, поглиблюючи, розвиваючи та обігруючи його. Це відбувається на тлі подальшо�
го протиставлення буддизма християнству. При цьому Ніцше майстерно звертається 
до художньої сугестії, підсилюючи та урізноманітнюючи метод контрасту. Напри�
клад, якщо “буддизм не є релігією, у якій людина тільки прагне досконалості: до�
сконалість тут звичайний випадок” (“Der Buddhismus ist keine Religion, in der man 
bloss auf Vollkommenheit aspirirt: das Vollkommne ist der normale Fall”), то “христи�
янство – це ненависть до розуму23, гордості, мужності, свободи” (“Christlich ist der 
Hass gegen den Geist, gegen Stolz, Muth, Freiheit” [Nietzche, Der Antichrist…]).



Ю. Ю. Завгородній

90                                                                                                          Східний світ, 2020, № 1

У наступному, двадцять другому розділі Ніцше розширює контекст свого викладу 
до цивілізаційного. Тепер буддизм розглядається як складник цивілізації, її релігія. 
Якщо ця, очевидно індійська, цивілізація наближається до подолання своєї втоми, 
то християнство такої цивілізації не знає, хоча й може встановити за певних обста�
вин (“Der Buddhismus ist eine Religion für den Schluss und die Müdigkeit der Civilisa-�
tion, das Christenthum findet sie noch nicht einmal vor, – es begründet sie unter Umstän�
den” [Nietzche, Der Antichrist…])24.

В останньому, двадцять третьому розділі цього мікробуддизмофільного циклу 
Ніцше зміцнює і закріплює свої оцінки індійського вчення. У нього воно “у сто ра�
зів холодніше, правдивіше, об’єктивніше” за християнство і “надто зріле та позити�
вістське” (“hundert Mal kälter, wahrhafter, objektiver <…> ist zu spät, zu positivistisch” 
[Nietzche, Der Antichrist…]).

У сорок другому розділі ми зустрічаємо своєрідний, якщо не парадоксальний, 
підсумок протиставлення по смисловій та ціннісній лінії “буддизм – християнство”. 
Згідно з ним смерть Спасителя на хресті поклала край не чому-небудь, а новому і 
самобутньому буддійському Friedensbewegung. Головна відмінність між двома 
релігіями-décadence виявляється в тому, що “буддизм не обіцяє, але виконує”, тоді 
як “християнство обіцяє все, але не виконує нічого” (“der Buddhismus verspricht 
nicht, sondern hält, das Christenthum verspricht Alles, aber hält Nichts” [Nietzche, Der 
Antichrist…]).

Така висока оцінка буддизму Ніцше не може не дивувати, оскільки відчутно 
контрастує з його панівним пафосом ледве не тотальної критики як ключового ме�
тоду під час викладу майже будь-якого матеріалу. Окрім того, виразне буддизмо�
фільство в цих чотирьох розділах дисонує з іншими випадками звернення до 
буддизму німецького мислителя. Навіть створюється враження, що буддизм почи�
нає затіняти не тільки індуїзм, ще один промінь сонця в “похмурому” царстві Ніц�
ше, а й навіть його власне вчення.

У чотирьох згаданих розділах можна поміти своєрідну композиційну ритміку ви�
світлення буддійського матеріалу25. Якщо у двадцятому розділі буддійська лексика 
представлена більш-менш рівномірно від початку (починаючи від першого речен�
ня) до середини і кінця (останні речення), у двадцять першому – тільки в першому 
абзаці (перше речення й останнє речення), у двадцять другому – ближче до середи�
ни і кінця, то у двадцять третьому – це перше й останнє речення.

Єдину стислу, але вкрай важливу згадку про буддистів в “Ecce homо” (перший 
розділ частини “Так казав Заратустра. Книжка для всіх і ні для кого”) Ніцше робить 
тоді, коли порівнює себе зі слоном-самкою (“ein Elephanten-Weibchen bin” [Nietzche, 
Ecce homo…]). Це додатково засвідчує глибину вкорінення зацікавлень буддизмом у 
Ніцше, оскільки він пропонує шукати відповідь на символізм украй значущого збігу 
у власному житті (заключна частина твору “Так казав Заратустра” була дописана в 
лютому 1883 року, коли помер Ріхард Ваґнер (1813–1883)) не деінде, а в буддистів (!).

Нірвана. Власне, це єдине буддійське поняття, яке вживає Ніцше, звісно, якщо 
не брати до уваги власні буддійські назви. Перший раз нірвана з’являється в шосто�
му розділі першого нарису “Добро і зло. Добре і погане” твору “До генеалогії мо�
ралі”. Пишучи про нірвану, Ніцше розуміє її як ніщо, як прагнення буддиста до 
ніщо та урівнює її з прагненням до unio mystica з Богом26 (“das Verlangen nach einer 
unio mystica mit Gott ist das Verlangen des Buddhisten in’s Nichts, Nirvāna – und nicht 
mehr!” [Nietzche 1887]).

Дещо згодом, у двадцять першому розділі другої частини «“Провина”, “нечиста 
совість” і все з ними споріднене», окрім нірвани, в одному переліку з ніщо опи�
няється й буддизм: «прагнення ніщо або прагнення його “протилежності”, інобуття, 
буддизм та споріднене» («Verlangen in’s Nichts oder Verlangen in seinen “Gegensatz”, 
in ein Anderssein, Buddhismus und Verwandtes» [Nietzche 1887]).
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Наступного разу нірвана з’являється в сьомому розділі “Антихриста”. Цього 
разу Ніцше ставить її не тільки поруч із ніщо, а й із Богом, спасінням і блаженством 
(«Man sagt nicht “Nichts”: man sagt dafür “Jenseits”; oder “Gott”; oder “das wahre Le-�
ben”; oder Nirvana, Erlösung, Seligkeit…» [Nietzche, Der Antichrist…]). Тобто нірвана 
опиняється в одному ряду з тими чужими за духом для Ніцше поняттями, які, за 
німецьким мислителем, вживаються на позначення максимально можливого по�
тойбіччя (“Jenseits”) і є вищими сотеріологічними ідеалами як у буддизмі, так і в 
християнстві27.

Висновки
Філософський неакадемічний варіант орієнталізму Ніцше на прикладі його звер�

нення до індійської релігійно-філософської думки вирізняється своєю строкатістю 
і багатошаровістю в діапазоні від типового, обмеженого і помилкового знання до 
новаторського, яке випереджало свій час, до тих смислів, які розширюють наявні 
інтелектуальні горизонти, приваблюючи не одне наступне покоління своїм незбаг�
ненним магнетизмом. Помітити, зафіксувати і розглянути властиву багатошаровість 
звернення Ніцше до індійських релігійно-філософських реалій, яка характеризується 
контроверсійністю, та уточнити нумерацію фрагментів кількох залучених ним ін�
дійських текстів (наприклад, Ріґведа, Чхандоґ’я упанішада, Дгаммапада) дав змогу 
запропонований нами підхід виокремлення індологічної лексики в п’яти творах ні�
мецького філософа з її подальшим комплексним аналізом.

Як ми могли пересвідчитися, знання Ніцше про індійську релігійно-філософську 
думку були обмеженими, навіть для його часу. Це підтверджують, скажімо, не 
тільки дослідження переліку книг власної бібліотеки Ніцше [Brobjer 2004], а й 
проведений нами аналіз індологічної лексики німецького філософа, його цитат. У 
висвітленні релігійно-філософських учень Індії Ніцше міг відтворювати наявні і 
панівні на той час стереотипи в академічній індології та академічному філософ�
ському середовищі (наприклад, давня і статична індійська думка: від Ріґведи до 
Шанкари, панівний вплив адвайта-веданти серед підшкіл веданти), перебуваючи, 
скажімо, під впливом досліджень і перекладів П. Дойссена.

Не знайдемо ми у творах Ніцше необхідної для академічних видань культури 
посилань і цитування: посилання в багатьох випадках відсутні (це стосується, на�
приклад, буддійських текстів, вживання санскритської лексики: манас, санкх’я), а 
цитати наводяться довільно (наприклад, Дойссен, Ольденберґ).

Водночас Ніцше не був би Ніцше, якби не привніс свого бачення в тогочасну ре�
цепцію індійської думки. Насамперед його звернення до індуїстської і буддійської 
традицій було зумовлено власними філософськими пошуками. Вочевидь, він шукав 
будь-які натяки на хоча б якісь спроби в історії людства за відомими йому межами 
Європи втілити ідеал надлюдини. Індійський досвід, з яким він ознайомився завдя�
ки прочитаній літературі, прослуханим лекціям і спілкуванню з індологами та від�
повідно проінтерпретував, його як надихав, так і відштовхував. Тобто ставлення 
Ніцше до індійського матеріалу вирізняється своєю контроверсійністю, на якій ми 
неодноразово зупинялись. Безперечно, загалом йому симпатичніші індуїзм і буд�
дизм, ніж християнство і тогочасна секулярна Європа, але й вони врешті-решт по�
ступаються вченню Ніцше. Хоча інколи створюється враження, що обидва індійські 
вчення, кожне по-своєму, якщо не влаштовують філософа повністю, то багато в 
чому він їм симпатизує.

Окремий вимір становлять ті здобутки генія Ніцше, завдяки яким його варіант 
орієнталізму вочевидь продовжує приваблювати дослідників (і читачів) по всьому 
світу. Чи не в першу чергу це відбувається завдяки його послідовній позиції в подо�
ланні релігійно-філософського європоцентризму; наявному візіонерству чи про�
зрінням (наприклад, можливе передбачення європейського буддизму); як і вдалій 
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спробі вивести санскритську лексику (сміливі мовні експерименти) і деякі тексти 
за вузькі індологічні межі (наприклад, шудра, чандала, Манава-дгарма-шастра, кри�
латий вираз “апостоли чандали”), хоча в цьому він продовжував тенденцію, розпо�
чату раніше Шопенгауером і Жаколіо; артикулюванню окремої проблематики 
(наприклад, арійсько-антиарійське протистояння); вмінню охарактеризувати буд�
дизм у координатах власної мови, віднісши його “потойбіч добра і зла”, і, нарешті, 
зробити східну традицію складником власної екзистенції (скажімо, приклад інтер�
претації вісімнадцятимісячного збігу зі слоном-самкою близький буддистам).

Залишаються й відкриті та недостатньо розроблені фундаментальні питання, се�
ред яких: чи розумів-таки Ніцше індуїзм і буддизм як іманентні сансаричні вчення, 
тобто налаштовані на облаштування максимально ідеального існування людини без 
трансцендентного і метафізичного вимірів; чи не перебільшена концептуальна ува�
га до ніщо в його творах із відповідними паралелями (насамперед буддійськими)?

Вочевидь, окреслена строкатість орієнталізму Ніцше сприяла як закріпленню 
та відтворенню стереотипів, неточностей і помилок, так і принципово новому про�
читанню й розумінню індійської релігійно-філософської думки. І що переважає в 
цьому процесі рецепції, однозначно сказати важко. Але достеменно відомо те, що 
подібна багатошаровість текстів Ніцше не вітається в професійній діяльності до�
слідників індійської релігійно-філософської думки. І це не той випадок, коли Ніцше 
дозволено те, що не дозволено іншим. Це радше та демаркаційна лінія, яка проля�
гає між різними варіантами академічного орієнталізму і філософським неакадеміч�
ним орієнталізмом.

1 Стаття – доопрацьований варіант доповіді, виголошеної на CIII розширеному засіданні 
семінару дослідників східних філософій “Схід у Ніцше. Ніцше на Сході”, яке відбулося 
28 лютого 2017 року в Інституті філософії імені Г. С. Сковороди НАНУ. Щиро дякую Сер�
гію Зацаринному (Київ), Олені Луцишиній (Лодзь), Тарасу Лютому (Київ), Гочі Мчедлідзе 
(Ашаффенбурґ), Анастасії Стрелковій (Київ) та Олегу Ярошу (Київ) за дружню підтримку і 
діалог під час роботи над цим текстом. 

2 Нумерацію згаданого рядку Ріґведи М. Гайдеґґер не наводить. Не завжди вона є і у 
виданнях “Ранкової зорі” [наприклад: Ницше 1990, т. 2]. Якщо нумерація наводиться, зу�
стрічаються два її варіанти – це два різні гімни з різних мандал Ріґведи: 2.28.9 [Лютий 
2016, 16, з посиланням на критичне видання твору 2013 року, Band 6.2.] та 7.76.3 [Sprung 
1991, 78]. На наш погляд, Ніцше таки цитував рядок із гімну, адресованого Варуні: 
“2.28.9c. avyuṣṭā in nu bhūyasīr uṣāsa”, ніж Ушас: “7.76.3b. yā prācīnam uditā sūriyasya” [Rig 
Veda 1994, 129, 320].

3 Тут і далі вживатимуться скорочені назви творів Ніцше.
4 1885:1886 (рік, коли був написаний рукопис) / 1886 (рік першого видання, яке аналізу�

ється). Тут і далі в таблиці вказана послідовність зберігається після кожної назви твору.
5 У першому стовпчику спочатку наводиться вживане Ніцше слово у перекладі україн�

ською мовою, потім його німецькомовний варіант і загальновживана транслітерація основи 
санскритського слова згідно з Міжнародним алфавітом транслітерації санскриту (IAST). 
Транслітерація санскритських слів наводиться в тому разі, якщо Ніцше вживав відповідну 
санскритську лексику.

6 Слова курмаґаті, ґанґасротоґаті, мандеікаґаті в статті не аналізуються.
7 Ці міркування Шопенгауера з позиції сьогоднішнього дня вже багато в чому виявилися 

візіонерськими.
8 Перераховуючи усі чотири варни, тільки щодо четвертої Ніцше вживає санскритське 

слово, у такий спосіб виділяючи її з-поміж решти. Так автор засвідчує свою свідому пози�
цію: критичний наголос на нижчій варні, яка концептуально протистоїть трьом іншим, ви�
щим. І в цьому Ніцше допомагає санскритська лексика.

9 Арієць (ārya, санскр.) – шляхетна людина, віддана традиції своєї країни, мешканець 
Ар’яварти, що відповідає орієнтовно північній частині сучасної Індії.
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10 Ніцше жодного разу не вживає санскритського слова “варна”, помилково віддаючи пе�
ревагу португальському “casta”. Раніше в наведених нами цитатах він використовує слово 
“раса/порода”.

11 “Апостолів чандали” – приклад незвичного поєднання слів двох різних традицій в од�
ній фразі, своєрідних антонімів або ж ціннісно-смислових екстрем. Що це, своєрідний літе�
ратурний винахід Ніцше? Важко уявити більшу зневагу, висловлену без уживання відверто 
ненормативної лексики. Натомість у ХХ столітті популярності набуде інший крилатий 
вираз-формула: “Апостоли ненасилля”. Зрозуміло, що не в ніцшевських колах. Чи сформу�
вався пізніший крилатий вираз під впливом виразу Ніцше, наразі нам невідомо.

12 Хоча ми користувались другим виданням цього дослідження П. Дойссена, а не пер�
шим, яким послуговувався Ніцше, все ж вважаємо за малоймовірне, щоб німецький індолог 
зробив правки у всі ті самі місця, які демонструють розбіжність зі змістом цитат Ніцше.

13 Тобто чільний метафізичний складник індуїзму.
14 Про те, що так “кажуть віряни цієї найглибшої з трьох великих релігій” (“sagen ins��

gleichen die Gläubigen dieser tiefsten der drei grossen Religionen”), є вставкою Ніцше, яка від-�
сутня в Дойссена.

15 М. Мулін і М. Cпрунґ пропонують іншу нумерацію фрагмента із Чхандоґ’я упаніша�
ди: VIII, 3, 4 і VII, 4, 1 [Hulin 1991, 74] та VIII, 3, 4, 11, 12 [Sprung 1991, 79].

16 Насправді веданта – це родова назва низки підшкіл (наприклад, адвайта-веданта, 
вішишта-адвайта-веданта, двайта-веданта), які, визнаючи потрійний канон (прастхана-
трайю), по-різному інтерпретують його ключові позиції.

17 Він – тобто Христос.
18 Характерно, що Ніцше називає вчення Будди не вченням, а релігією. Але в цьому разі, 

очевидно, він не вкладає в це слово свого звичайного критичного посилу, оскільки виділив 
його лапками.

19 Специфіка цієї загрози не пояснюється.
20 Симптоматично, що майже в ці самі роки в Росії виходить стаття “Буддійський настрій 

у поезії” (1894) Володимира Соловйова (своєрідна реакція на погляди Ніцше?), яка написа�
на з протилежних прохристиянських позицій. Те, що Ніцше вважав перевагами буддизму, 
Соловйов, навпаки, критикує і відкидає [Соловьев 1990].

21 В пізнішому “Ecce homo” ця цитата наводиться повністю (“Nicht durch Feindschaft 
kommt Feindschaft zu Ende, durch Freundschaft kommt Feindschaft zu Ende” [Nietzche, Ecce 
homo…]). І саме її М. Cпрунґ вважає запозиченням Ніцше з Дгаммапади, не наводячи при 
цьому нумерації [Sprung 1991, 79]. Наразі це єдиний відомий нам приклад, коли Ніцше у 
двох різних своїх творах цитує те саме давньоіндійське джерело: у першому випадку першу 
половину сутри, у другому – цілу сутру. Нам невідомо, чиїм перекладом Дгаммапади і на 
яку мову послуговувався Ніцше. На кінець ХІХ століття, окрім латиномовного перекладу 
Дгаммапади, існувало ще два її переклади французькою і три німецькою мовами [Bhat-�
tacharyya 1996, 94].

22 У цьому-таки розділі, на нашу думку, Ніцше припускається деяких помилок щодо 
буддизму. Наприклад, коли він стверджує, що за кількістю своїх послідовників буддизм 
перевершує християнство, та коли виключає молитву й аскезу з числа буддійських прак�
тик.

23 Або духу (?).
24 З тексту Ніцше не зовсім зрозуміло, які часи він має на увазі, звертаючись до індій�

ської цивілізації, синхронні Будді чи значно пізніші? Так само не зрозуміло, про які часи 
ідеться і щодо християнства.

25 Цікаво, чи був це свідомий задум Ніцше, чи побіжний і непомічений ним результат?
26 Очевидно, мається на увазі християнство.
27 Незважаючи на спокусу, що час від часу виникає, порівняти інтерпретацію буддійсько�

го вчення Ніцше, зокрема нірвани, з репрезентативним колом буддійських ідей, шкіл і тек�
стів, ми не будемо цього робити. Оскільки погоджуємось із думкою В. Гальбфасса про те, 
що Ніцше не був знайомий не тільки з поглядами Наґарджуни, а й загалом магаяни і тан�
тризму [Halbfass 1990, 125]. Хоча підстави для вищезгаданих порівнянь таки існують, вони 
виходять за межі цієї нашої розвідки, оскільки стосуються не конкретно опрацьованого 
Ніцше буддологічного матеріалу, а характеризують його незбагненне візіонерство.
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Ю. Ю. Завгородній
Індія ніцше як філософський

неакадемічний варіант орієнталізму
Ця стаття долучається до наявних розвідок, присвячених зацікавленню Фрідріха Ніцше 

релігійно-філософською думкою Індії, яке ми розглядаємо як філософський неакадемічний 
варіант орієнталізму. Особливістю статті є аналіз індологічної лексики, яка зустрічається в 
таких п’яти творах німецького філософа: 1) “Потойбіч добра і зла. Прелюдія до філософії 
майбутнього”; 2) “До генеалогії моралі. Полемічний твір”; 3) “Сутінки ідолів, або Як філо�
софствують молотом”; 4) “Антихрист. Прокляття християнству”; 5) “Ecce homo. Як стати са�
мим собою”. Всього виділено тридцять слів, включаючи власні назви, які разом вживаються 
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120 разів. Найчастотнішими серед них є: чандала – вживається 24 рази, буддизм – 16 разів, 
Манава-дгарма-шастра (Закони Ману) – 11 разів, Будда – 10 разів. Аналіз вживаної Ніцше 
індологічної лексики показав, що його зверненню до індійської релігійно-філософської 
думки властива неоднорідність у діапазоні від типового, обмеженого і помилкового зна�
ння (наприклад, Індія Ніцше була суто давньою, адвайта-веданта домінувала серед усіх 
підшкіл веданти) до новаторського (наприклад, його передбачення європейського буддиз�
му, сміливі мовні експерименти із санскритом). В останньому випадку розуміння Ніцше 
індійської думки випереджало свій час, розширюючи наявні інтелектуальні горизонти та 
приваблюючи не одне наступне покоління своїм незбагненним магнетизмом.

ключові слова: Брагман, буддизм, візіонерство, веданта, Дойссен, Жаколіо, Індія, індій�
ська філософія (думка, лексика), Манава-дгарма-шастра, Ніцше, ніщо, орієнталізм, прана, 
прозріння, санкх’я, чандала, Шопенгауер

Ю. Ю. Завгородний
индия ницше как философский

неакадемический вариант ориентализма
Настоящая статья развивает тематику исследований, посвященных специфике обраще�

ния Фридриха Ницше к религиозно-философской мысли Индии. Этот интерес немецкого 
мыслителя мы рассматриваем как философский вариант неакадемического ориентализма. 
Особенностью данной статьи является анализ индологической лексики, встречающейся в 
следующих пяти произведениях немецкого философа: 1) “По ту сторону добра и зла”, 
2) “К генеалогии морали”, 3) “Сумерки идолов, или Как философствуют молотом”, 4) “Ан�
тихрист”, 5) “Ecce homo”. Всего удалось выделить тридцать слов, включая имена собствен�
ные, которые употребляются 120 раз. Наиболее частотными среди них являются: чандала – 
употребляется 24 раза, буддизм – 16 раз, Манава-дхарма-шастра (Законы Ману) – 11 раз, 
Будда – 10 раз. Анализ употребляемой индологической лексики Ницше показал, что его об�
ращению к индийской религиозно-философской мысли присуща неоднородность в диапа�
зоне от стереотипного, ограниченного и ошибочного знания (например, Индия Ницше была 
исключительно древней, адвайта-веданта доминировала среди всех подшкол веданты) до 
новаторского (например, его предвидение европейского буддизма, смелые языковые экспе�
рименты с санскритом). В последнем случае понимание Ницше индийской мысли опережа�
ло свое время, расширяя имеющиеся интеллектуальные горизонты и привлекая не одно по�
следующее поколение своим непостижимым магнетизмом.

ключевые слова: Брахман, буддизм, визионерство, веданта, Дойссен, Жаколио, Индия, 
индийская философия (мысль, лексика), Манава-дхарма-шастра, Ницше, ничто, ориента�
лизм, прана, прозрение, санкхья, чандала, Шопенгауэр
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The article attempts to analyze the history of the perception of Friedrich Nietzsche’s philoso-
phy in Japan, its impact on Japanese philosophical thought and culture in general, from the first 
acquaintance with his works to the present. The first to introduce Nietzsche’s name into Japanese 
philosophical discourse was a graduate of the Kiev Theological Academy, Konishi Masutarō in 
1893, and the first Japanese translations appeared in 1902–1911. However, some Japanese intel-
lectuals had previously become acquainted with Nietzsche’s works in original or in translations 
into European languages. First of all, the article deals with the first stage of the reception of Nietz-
sche’s ideas in Japan, which was characterized by discussions on moral issues. The central figure 
of this stage is Takayama Chōgyū. Further attention is given to Nietzsche’s interpretations in the 
writings of the philosophers of the Kyoto School such as Nishida Kitarō, Vatsuji Tetsurō, Miki 
Kiyoshi, Nishitani Keiji, and the works of prominent writers such as Mori Ōgai and Mishima 
Yukio. The peculiarity of the modern stage of Nietzsche’s reception in Japan is the emergence of 
manga, which somehow deal with his ideas. The analysis shows that Nietzsche’s ideas have be-
come an integral part of modern Japanese culture, both elitist and mass (manga, anime, etc.). 
These ideas were taken directly by the Japanese from the German philosophical culture – either 
from German professors R. von Keber and K. Florenz, who taught at Tokyo Imperial University, 
or through training in Germany, such as Anesaki Masaharu, Inoue Tetsujirō, and Mori Ōgai. An 
important role was played by Nietzsche’s translations into Japanese, the first of which was the 
translation of the book “Also sprach Zarathustra” by Ikuta Chōkō (1911). The article identifies the 
kind of “transmission lines” of interest to Nietzsche: from Mori Ōgai and Ikuta Chōkō to Satō 
Haruo, and then to Mishima; or from Tobari Sin’ichiro to Nishida Kitarō, and then to Watsuji 
Tetsurō, Miki Kiyoshi and Nishitani Keiji. The peculiarity of the Japanese reception of Nietz-
sche’s philosophy is its reading through the prism of Buddhism: in this way, the Nietzschean-
Buddhist synthesis can be regarded as the main contribution of Japanese philosophers to the 
Nietzsche Studies.

Keywords: Friedrich Nietzsche, Japanese culture, Japanese philosophy, Nietzsche Studies, 
Nietzscheanism

Від японізму до аніме: з історії рецепції ніцше В японії
С. В. Капранов

Хоча про Японію Ніцше у своїх працях згадував рідко1, він ставився до цієї краї-
ни із симпатією. Зокрема, у “Генеалогія моралі” (1887) до історичних виявів “біля-
вої бестії” (die blonde Bestie) він зараховував самураїв: “В основі всіх шляхетних 
рас важко не розпізнати хижого звіра, білявої бестії, що пожадливо бродить у по-
шуках здобичі та перемоги, і потребує від часу до часу вивільнення енергії; звір 
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мусить періодично вириватися назовні, знову гасати серед пущі; римська, арабська, 
германська, японська аристократія, герої Гомера, скандинавські вікінги – всі вони 
відчували цю потребу” [Ніцше 2002, 209]. Згадана тут “японська аристократія” 
(“japanesischer Adel”) – це, ясна річ, не придворна аристократія-куґе – на кшталт 
принца Ґендзі, мало схожого на “хижого звіра”, – а саме самураї. Іще одну згадку 
про японців подибуємо у праці “По той бік добра і зла” (1886): «Римлянин, дивля-
чись на арену, християнин в екстазі перед розп’яттям, іспанець перед вогнищем або 
коридою, сучасний японець у потягу до трагедії, робітник паризьких передмість у 
тузі за кривавими революціями, прихильниця Вагнера, що в душевній знемозі “пе-
реживає” смерть Трістана та Ізольди, – всі вони насолоджуються і впиваються, з 
потаємною пожадливістю всмоктуючи в себе те саме: зілля великої Цірцеї з ім’ям 
“жорстокість”» [Ніцше 2002, 123]. Хто ж цей “сучасний японець у потягу до траге-
дії” (“der Japanese von heute, der sich zur Tragödie drängt”)? Можна припустити, що 
йдеться знов-таки про самураїв – тих, що в 1874–1877 рр. повстали проти урядової 
політики вестернізації, наприклад про легендарного Сайґо Такаморі2.

У листі до сестри 20 грудня 1885 р. Ніцше навіть писав: “Якби я лише мав кра-
ще здоров’я та досить грошей, я би, просто щоби досягти більшого спокою, емі-
грував би до Японії (на моє величезне здивування, я з’ясував, що Зейдліц також 
зазнав цієї внутрішньої трансформації, нині, як митець, він є першим німецьким 
японцем – прочитай додані до листа газетні матеріали про нього!)” [Nietzsche 
2009a]. Згаданий тут Райнгарт фон Зейдліц-Курцбах (Reinhart Freiherr von Seydlitz-
Kurzbach, 1850–1931), письменник і художник, друг Ніцше, був японофілом – за 
поширення знань про японську культуру він 1888 р. отримав листа подяки від ім-
ператора Мейдзі [Parkes 1996, 378]. На думку Т. Броб’єра, саме від Зейдліца Ніцше 
діставав відомості про Японію [Brobjer 2005, 334]. Він також цінував твори фран-
цузького письменника П’єра Лоті (Pierre Loti, 1850–1923), про що свідчить згадка 
в “Ecce Homo” (1888) [Ницше 1990, II, 713]. Можливо, Ніцше читав славнозвіс-
ний роман Лоті “Пані Хризантема” (“Madame Chrysanthème”, 1887), дія якого від-
бувається в Японії.

Мрію про подорож до Японії філософу здійснити не судилося, проте його твори 
знайшли в Країні Сонячного Сходу вдячних читачів. Як зазначив Рой Старрз, “В іс-
торії інтелектуальних взаємин між Японією та Заходом Ніцше посідає унікальне й 
важливе місце: він був першим значним європейським філософом, чиї ідеї справи-
ли глибокий вплив майже водночас в обох культурах. Можливо, частково саме че-
рез це його вплив у Японії, особливо на творчість японських письменників, був 
глибшим, ширше відчутним та довготривалішим, аніж будь-кого із західних мисли-
телів, окрім Маркса” [Starrs 1991, 17].

Ідеї Ніцше здобули доволі широкий розголос у Країні Сонячного Сходу ще за 
життя філософа – у добу Мейдзі3. Ґрунт для цього підготувала модернізація Японії, 
а також, за слушним зауваженням Р. Старрза, звернення до бісмарківської Німеч-
чини як до соціополітичної моделі та зміна зацікавлень японських інтелектуалів у 
1880-ті роки – від британської та французької філософії до німецької [Starrs 1991, 
18]. Як це не дивно, першим ввів ім’я Ніцше до японського філософського дис-
курсу прихильник зовсім інших поглядів – християнин-толстовець, випускник 
Києвської духовної академії Конісі Масутаро (小西増太郎, у хрещенні Даниїл, 1862–
1940) у своєму перекладі статті російського філософа М. Я. Грота (1852–1899) про 
ідею чесноти в Толстого і Ніцше4, надрукованому 1893 р. у православному журналі 
“Сінкай” (心海) [Konishi 2007, 254]. 

У той самий час студенти Токійського імператорського університету дізналися 
про творця “Заратустри” від викладачів-німців – Рафаеля фон Кебера (Raphael von 
Koeber, 1848–1923), який у своїх лекціях з філософії 1894–1895 рр. згадував Ніцше 
(хоча й застерігав, що його вчення слід відкинути як “крайню форму егоїзму”) 
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[Parkes 1991, 180–181], та Карла Флоренца (Karl Florenz, 1865–1939), який розпові--
дав про Ніцше в курсі німецької літератури [高山 1970, 408].

1898 р. журнал “Таййо” (太陽) надрукував анонімну статтю “Рецепція ідей 
Ніцше та буддизм”5, у якій стверджувалася близькість магаяни та філософії Ніцше і 
містився заклик до японських буддистів вивчати її для ефективної полеміки з хрис-
тиянством [Parkes 1991, 181–182]. Автором статті вважають релігієзнавця Анесакі 
Масахару (姉崎正治, псевдонім Цьофу 嘲風, 1873–1949). Він у 1900–1902 рр. на-
вчався в Німеччині в індологів Пауля Дойссена (Paul Deussen, 1845–1919) та Ернста 
Віндіша (Ernst Windisch, 1844–1918), особисто добре знайомих з Ніцше [Parkes 1991, 
186; 高山 1970, 433]. Роком пізніше в часописі “Васеда ґакухо” (早稲田学報) було 
опубліковано скандальну статтю Хасеґави Тенкея (長谷川天渓, 1876–1940), який 
стверджував, що, згідно з Ніцше, немає нічого понад бажання, тому кожен може 
чинити, що заманеться, – розпусничати, красти, вбивати тощо [Parkes 1991, 182].

На початку ХХ ст. з’явилася низка публікацій, присвячених Ніцше. Зокрема, у 
першому номері літературного журналу “Тейкоку бунґаку” (帝国文学) за 1901 рік 
було надруковано його автобіографію в перекладі учня К. Флоренца Тобарі Сін’іціро 
(登張信一郎, псевдонім Цікуфу 竹風, 1873–1955) та есе А. Ліхтенберґера6 “Фрідріх 
Ніцше” в перекладі Уеди Біна (上田敏, 1874–1916) [修 斌 2003, 271]. Наступного 
року вийшло дві книги. Перша – “Дещо з поглядів пана Ніцше на мораль” філософа-
кантіанця Кувакі Ґенйоку (桑木厳翼, 1874–1946) – містить нарис біографії Ніцше, 
загальний виклад та критику його вчення, а також фрагменти книги “Так казав 
Заратустра” [桑木 1902]. Автором другої – “Ніцше і два поети”7 – був уже згаданий 
філолог-германіст Тобарі Сін’іціро. 1906 р. газета “Йоміурі сімбун” (読売新聞) над-
рукувала його переклад фрагментів з “Людського, занадто людського”, а наступно-
го року газета “Ямато сімбун” (やまと新聞) – фрагменти “Заратустри” [高山 1970, 
438]. Слід зазначити, проте, що деякі японські інтелектуали познайомилися з тво-
рами Ніцше раніше – в оригіналі або в перекладах європейськими мовами.

Думки Ніцше одразу ж викликали бурхливі дискусії, адже, звісно, не всім вони 
були до вподоби. Наприклад, філософ Іноуе Тецудзіро (井上哲次郎, 1855–1944), 
хоча й привіз 1894 р. з Німеччини зібрання творів Ніцше, вважав його ідеї “супе-
речливими й надзвичайно хворобливими” [Parkes 1991, 181]. Піонер вестернізації в 
галузі літератури Цубоуці Сьойо (坪内逍遥, 1859–1935) засуджував погляди ні-
мецького філософа як “абсолютний імморалізм, чистий егоїзм” і “бацилу для сус-
пільства” [Starrs 1991, 19]. Класик нової японської літератури Нацуме Сосекі (夏目
漱石, 1867–1916), прочитавши “Заратустру” в англійському перекладі, розцінив кон-
цепції надлюдини та вічного повернення як нісенітницю [Starrs 1991, 19], хоча на 
берегах книжки подекуди залишив схвальні зауваження, зокрема й таке: “Це східна 
думка. Дивно, що таке написав європеєць” (цит. за: [Parkes 1991, 191]).

Значно глибше сприйняв праці Ніцше інший класик – один із засновників япон-
ського романтизму Морі Оґай (森鴎外, 1862–1922), самурай за походженням і вій-
ськовий лікар-фронтовик, який у 1885–1888 рр. навчався в Німеччині. Перша його 
згадка про Ніцше (названого “надзвичайним філософом”) – у приватному листі – 
датується 1894 р. [Parkes 1991, 189]. Центральною ідеєю для творчості Оґая стала 
ніцшевська діалектика аполонічного та діонісійського начал8, хоча йому було ближче 
аполонічне. Зокрема, у повісті “Vita sexualis” (1909) письменник доводить, що апо--
лонічна, раціональна сторона має контролювати дійонісійську, інстинктивну (сек-
суальну) [Starrs 1991, 19–20]. Герой твору – професор філософії Канаї “не розглядав 
як мистецтво лише те, що Ніцше називає діонісійським. Він визнавав і аполонічне” 
[森鴎外 1962, 98]. Згадки про Ніцше можна знайти і в інших творах Морі Оґая – збір-
ці есеїв “Місяць і трави”9 (1896) та романі “Юнак”10 (1910) [Parkes 1991, 189–190].

Особливе місце в історії японського ніцшеанства посідає Такаяма Цьоґю (高山
樗牛 1871–1902), якого називають “японським Ніцше” [Радуль-Затуловский 1947, 
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392; Sato 2000, 46]. Філософ за освітою, з 1897 р. головний редактор журналу 
“Таййо”, чільний ідеолог японізму11 – однієї з течій японського націоналізму, – в 
останні роки життя став прихильником Ніцше (і водночас, що цікаво, Ніцірена12). 
Знаковими стали дві його статті у “Таййо” 1901 р. – “Літератор як культурний 
критик”13 [高山 1970, 63–69] та “Про естетичне життя”14 [高山 1970, 79–84]. Другу 
з них сучасники сприйняли як ніцшеанський маніфест [Otabe 2018]. Головна ідея 
Такаями полягала в тому, що найвищий досвід керується переважно інстинктом і 
його обмежують лише естетичні міркування [Parkes 1996, 360–361]; тож слід під-
порядкувати моральність та знання владі інстинктивного життя, найвища цінність – 
це задоволення інстинктів [Marra 2001, 13]. Ці статті спричинилися до палкої 
полеміки, відомої як “дебати про естетичне життя”. У ній брали участь Цубоуці 
Сьойо, Морі Оґай, друзі Такаями – Анесакі та Тобарі та інші японські інтелектуали 
[Parkes 1991, 183–191]. Полеміка згасла після смерті Такаями, проте внаслідок неї 
Тобарі був 1906 р. звільнений з посади вчителя німецької мови за пропаганду ніц-
шеанських поглядів [Parkes 1991, 186; 高山 1970, 435]. Дебати привернули увагу 
китайських студентів у Японії, серед яких були Лу Сінь та Ван Ґовей; вони заціка-
вилися Ніцше й познайомили з його творчістю Китай [Parkes 1996, 361].

Переломним для рецепції Ніцше в Японії став 1911 рік, коли вийшов перший 
повний переклад одного з творів Ніцше японською мовою – звісно, це була книга 
“Так казав Заратустра”. Переклад виконав Ікута Цьоко (生田長江,1882–1936), якого 
на це надихнули та якому допомагали Нацуме Сосекі й Морі Оґай [Parkes 1991, 
191]. Зауважмо, що того ж самого року вийшла праця Нісіди Кітаро (西田幾多郎, 
1870–1945) “Дослідження блага”15, – цю подію вважають народженням сучасної 
японської філософії. Нісіда зацікавився Ніцше близько 1899 р. завдяки Тобарі, ра-
зом з яким вони ходили в походи по горах [Yusa 2002, 57, 353]. Проте на погляди 
Нісіди це не справило значного впливу – він згадує Ніцше лише зрідка, як-от в од-
ній статті 1906 р. [Yusa 2002, 84–85]. Вже наприкінці життя Нісіда підсумував своє 
ставлення до автора “Заратустри” в таких словах: “...наше Я є самовираженням 
Абсолюту. Це означає, що ми не ніцшеві надлюди, радше ми є Божі люди, слуги 
Господа з усіх поглядів”16 [Nishida 1987, 111; 西田 2000, 381].

Значно більший вплив Ніцше справив на філософів – послідовників заснованої 
Нісідою школи Кіото. Перший з них, Вацудзі Тецуро (1889–1960), захопився ніц-
шеанством під час навчання в Токійському імператорському університеті. Він хотів 
був обрати філософію Ніцше як тему дисертації, але її відхилили, запропонувавши 
юнаку досліджувати якогось “справжнього” філософа. Вацудзі обрав Шопенгауера 
[Carter 2013, 126; Parkes 1996, 362], проте згодом повернувся все-таки до улюблено-
го мислителя. Праця Вацудзі “Дослідження Ніцше”17, видана 1913 р., стала знако-
вою для японського ніцшезнавства. Головним об’єктом аналізу в ній є книга “Воля 
до влади” (“Der Wille zur Macht”). Вацудзі особливо підкреслює антиінтелектуалізм 
Ніцше. Як показує Г. Паркес, в інтерпретації Вацудзі помітний сильний вплив Нісіди, 
а також Берґсона (віталістське тлумачення волі до влади, значна роль інтуїції) і 
Вільяма Джеймса, ідеї яких розвивав Нісіда в “Дослідженні блага” [Parkes 1996, 
365–366]. У неопублікованих нотатках Вацудзі йдеться про співзвучність філософії 
Ніцше з буддизмом, якщо нірвану розуміти не негативно, а позитивно, як “життя” у 
бергсонівському сенсі, а природу Будди, притаманну кожній людині, – як її справжнє 
“я” [Parkes 1996, 364–365]. Ці думки, однак, не були розроблені далі: невдовзі 
Вацудзі залишив західну філософію й цілковито звернувся до японської традиції.

За межами школи Кіото слід відзначити філософа Абе Дзіро (安部次郎, 1883–
1959), представника етичного персоналізму, який 1919 р. опублікував книгу «Роз’яс-
нення та критичне дослідження “Заратустри” Ніцше»18 [Piovesana 2013, 70–71]. 
Захоплювався ніцшеанством і відомий анархіст Осуґі Сакае (大杉栄, 1885–1923) 
[Mishima 2000, 570], який листувався з Ікутою. 
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У 1920-ті – 1930-ті роки інтерес японських інтелектуалів до Ніцше зменшився – 
спочатку через масове захоплення марксизмом, потім через обмеження урядом ін-
телектуальної свободи [Oishi 1988, 326; Parkes 1991, 366–367]. З філософів у цей 
період лише Мікі Кійосі (三木清, 1897–1945), учень Нісіди, написав значну працю 
про Ніцше. Його ідеями Мікі захопився ще в шкільні роки; щоби краще їх зрозумі-
ти, він читав книгу Вацудзі. У 1922–1924 рр. Мікі навчався в Німеччині в Гайдеґґе-
ра; коли ж по поверненні на батьківщину він дізнався, що Гайдеґґер вступив до 
націонал-соціалістичної партії, то зробив висновок, що причина – у захопленні діо-
нісійською, антипросвітницькою стороною ніцшеанства, й закликав до ґрунтовної 
критики Ніцше, щоби повернути розум на його “законне” місце. Результатом розду-
мів Мікі стала праця “Ніцше і сучасна думка”19 (1935 р.). У ній Мікі прагнув вияви-
ти в Ніцше напруження між “філологією” (в сенсі любові до логосу, тобто розуму) 
та “мізологією” (ненавистю до логосу-розуму), у якому японський філософ убачав 
корінь сучасної інтелектуальної кризи. Крім того, Мікі вважав Ніцше предтечею 
філософської герменевтики [Oishi 1988, 326–328; Townsend 2009, 184; Parkes 1991, 
194]. Сучасний японський учений Окоці Рьоґі (大河内了義, нар. 1930 р.) зазначив 
щодо цього: “Мікі був першим, хто поставив ніцшевську критику розуму та його 
захоплення нігілізмом у контекст історії західної філософії” (цит. за: [Townsend 
2009, 245]).

Водночас, період з 1920-х рр. по 1945 р. виявився плідним у царині перекладу. 
Тобарі видав оригінальний переклад “Заратустри”, стилізований під буддійську су-
тру. Перша версія (1921 р.) мала назву “Сутра така, як є20 Великий лев’ячий рик 
Полум’яного бодгісаттви” і містила лише “Переднє слово Зарастустри” з ґрунтов-
ною вступною статтею, у якій Тобарі пояснив свій підхід [登張 1921]. Він планував 
видати ще 4 томи, проте видав нову, повну версію вже 1935 р. [登張 1935]. У ній 
менше стилізації – зокрема, Заратустра вже фігурує під власним ім’ям, а не як 
“Полум’яний бодгісаттва”. Водночас продовжував наполегливо працювати Ікута 
Цьоко, і в 1916–1929 рр. побачило світ перше зібрання творів Ніцше у перекладі 
японською. Воно складалося з десяти томів, з яких більшість (з 4-го по 10-й том) 
було видано в 1920-ті роки. До цього слід додати переклад “Філософії в трагічну 
епоху греків”, зроблений 1934 р. Абе Рокуро (阿部六郎, 1904–1957), молодшим 
братом філософа Абе Дзіро, та низку праць, перекладених 1943 р. Нонакою Масао 
(野中正夫), серед яких “Гомер і класична філологія”, “Ми, філологи”, “Наука і му-
дрість у боротьбі” тощо [Oishi 1988, 328].

Завдяки цьому ідеї Ніцше позначилися на творчості таких видатних майстрів 
слова, як Акутаґава Рюноске (芥川龍之介, 1892–1927) [Parkes 1991, 192], поет-
символіст Хаґівара Сакутаро (萩原朔太郎, 1886–1942) [Melanowicz 1996, 176] та 
поет-сюрреаліст Нісівакі Дзюндзабуро (西脇順三郎, 1894–1982) [Starrs 1991, 17]. 
Особливо популярним був Ніцше в японської романтичної школи, чільними пред-
ставниками якої були учень Ікути письменник Сато Харуо (佐藤春夫, 1892–1964) та 
поет Іто Сідзуо (伊東静雄, 1906–1953) [Starrs 1991, 21].

Закінчення Другої світової війни знаменувало новий етап рецепції Ніцше в Япо-
нії. Серед філософів провідне місце тут належало Нісітані Кейдзі (西谷啓治, 1900–
1990), новому лідеру школи Кіото. Як і Мікі, Нісітані захопився Ніцше ще в юності. 
Навчаючись у 1937–1939 рр. у Німеччині, він слухав лекції Гайдеґґера про Ніцше. 
Вже перед поверненням на батьківщину Нісітані написав есей, у якому порівнював 
Ніцшевого Заратустру з Майстром Еккгартом і стверджував, що двоє великих ні-
мецьких мислителів можуть зустрітися “в зеніті великого життя”, у “точці, де лише 
бездонна глибина життя палає в теперішню мить” (цит. за: [Parkes 1996, 369]). Ще 
через десять років (1949 р.) Нісітані оприлюднив одну зі своїх головних філософ-
ських праць – “Нігілізм”21 [西谷 1958]. У ній він запропонував нове прочитання 
Ніцше – дзен-буддійське, адже багато років серйозно практикував дзен. Зокрема, 
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Нісітані розглядає amor fati та ego fatum з перспективи вчення про карму: оскільки 
“я” індивіда сформоване кармою, отже, воно і є доля, fatum (цікаво, що Ґ. Паркес 
знаходить подібний хід думки в одному з ранніх творів Ніцше [Parkes 1993, 55]). 
Нісітані підкреслює релігійний аспект думки Ніцше – діонісійський пантеїзм, ідею 
невпинного творення, що веде до творчого прийняття життя. У цьому філософія 
Ніцше, за Нісітані, веде до кінцевого самоподолання нігілізму і наближається до не-
метафізичної позиції буддизму магаяни, хоча й не досягає її остаточно [Parkes 1993, 
58; Parkes 1996, 372; 西谷 1958, 236–239]. Звертався до цієї теми Нісітані й пізніше, 
наприклад у невеликому есе про Ніцше й Бодлера [西谷 2001, 117–129]. На думку 
Ґ. Паркеса, Нісітані мав перевагу перед західними інтерпретаторами Ніцше завдяки 
герменевтичній дистанції – адже рідна для японського філософа східноазійська тра-
диція була неметафізична або навіть антиметафізична. До цього додається той факт, 
що японська мова не є індоєвропейською, а отже, згідно з прозрінням самого Ніц-
ше, її носії дивляться на світ інакше [Parkes 1993, 52–53; Parkes 1996, 368]. 

Проте якщо Нісітані запропонував нове філософське осмислення думки Ніцше, 
то Місіма Юкіо (三島由紀夫, 1925–1970) найяскравіше втілив ідеї творця “Зарату-
стри” не лише в літературній творчості, а й у житті, яке можна назвати самопере-
вершенням і шляхом до надлюдини і яке цілком закономірно закінчилося трагічно. 
З Ніцше Місіму познайомили його перші літературні вчителі – Сато Харуо та Іто 
Сідзуо; прагнення Іто померти за свою країну, виражене у його віршах, Місіма 
сприймав як “ніцшеанську любов до долі” (amor fati) [Starrs 1991, 21]. Крім того, 
далося взнаки захоплення творчістю таких шанувальників Ніцше, як Томас Манн 
та Морі Оґай. Під час війни Місіма, згідно з його власними спогадами, захоплено 
читав “Народження трагедії з духу музики”. Як і його кумир, Місіма захоплювався 
культурою античності. Після подорожі до Греції 1952 р. він зазначав: “Греція вилі--
кувала мене від ненависті до самого себе й самотності й пробудила в мені волю до 
здоров’я в ніцшевському сенсі” [Nathan 2000, 115]. Так само захоплення французь-
кою літературою можна пов’язати, бодай частково, зі впливом Ніцше. Особливо 
сильний вплив на творчість Місіми мала діалектика аполонічного та діонісійського, 
а також пасивного та активного нігілізму. Як зазначає Р. Старрз, сама структура де-
яких його романів побудована на ідеях Ніцше [Starrs 1991, 21]. Це насамперед “Зо-
лотий храм”22 та тетралогія “Море достатку”23. Вплив цих ідей добре відчутний і в 
соціально-філософських творах пізнього Місіми. Зокрема, в есе “Янмінізм як рево-
люційна філософія”24 він використовує як протиставлення аполонічного та діонісій-
ського, так і поняття активного нігілізму [三島2013, 194–195, 203–204]. На відміну 
від Нісітані, однак, Місіма залишається в межах ніцшевської трактовки буддизму 
як форми пасивного нігілізму [Starrs 1991, 31–39].

Але рецепція Ніцше в повоєнній Японії не обмежувалася Нісітані та Місімою. 
Наприклад, учений-германіст Кунімацу Кодзі (国松孝二, 1906–2006) опублікував у 
1946 та 1948 рр. дві статті на тему “Ніцше та класична філологія”. Цій самій темі 
присвятив статтю 1950 р. дослідник платонізму Сайто Ніндзуй (斎藤忍随, 1917–
1986). Історик німецької філософії Хара Тасуку (原佑, 1916–1976) видав 1950 р. 
книгу “Огляд світогляду Ніцше”25 згодом (1971, 1980 рр.) перевидану під назвою 
“Ніцше: звинувачення проти доби”26 [Oishi 1988, 330–331]. Хара також переклав 
“Волю до влади” (1952) та низку праць для нового повного зібрання творів Ніцше у 
13 томах (1965). Наприкінці ХХ ст. багато перекладав Ніцше також відомий фахі--
вець з німецької філософії Асо Кен (麻生健, 1941–2008) [Oishi 1988, 333].

До спадщини Ніцше охоче звертаються сучасні представники неоконсервативної 
думки – Саекі Кейсі (佐伯啓思, нар. 1949 р.), Нісібе Сусуму (西部邁1939–2018), Ва-
танабе Сьоїці (渡部昇一, 1930–2017) та Нісіо Кандзі (西尾幹二, нар. 1935 р.) 
[Mishima 2000, 582–583]. Нісіо переклав кілька творів Ніцше. На противагу їм, по-
слідовник Франкфуртської школи Місіма Кен’іці (三島憲一, нар. 1942 р.) пропонує 
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“ліве” прочитання Ніцше [Oishi 1988, 333]. Йому близька постмодерністська інтер-
претація Ніцше в Яманоуці Ясусі (山之内靖, 1933–2014), який знаходить спільне в 
поглядах Ніцше та Макса Вебера [Mishima 2000, 584–585].

На сьогодні в Японії, не кажучи про переклади окремих книг Ніцше, у 1979–
1985 рр. двічі було перевидано 12-томне повне зібрання його творів, а в 1993–
1994 рр. вийшло нове 15-томне повне зібрання з чотирма додатковими томами27. 
Крім того, японською перекладено присвячені творцю “Заратустри” праці Гайдеґґе-
ра, Дельоза, Лу Саломе та ін. У продажу є сотні книжок, присвячених Ніцше, серед 
яких – навіть... комікси (манґа). У такій популярній формі вже видано “Так казав 
Заратустра” та “Антихриста”. Тож великий естет та елітист, на жах його шануваль-
ників, став персонажем японської попкультури. Наприклад, популярна співачка і 
фотомодель Харада Маріру (原田まりる, нар. 1985 р.) створила манґу під назвою 
“Ніцше приїхав до Кіото та мене, 17-річну, навчав філософії”28, призначену для 
ознайомлення підлітків у доступній та цікавій формі з ідеями великого німецького 
філософа (крім нього, у пригодах героїні беруть участь К’єркеґор, Гайдеґґер, Сартр 
та Ясперс) [タケダ 2016]. Натомість у коміксі “Ніцше-сенсей: до крамнички-
комбіні29 прилетів новачок покоління саторі”30 (автори Мацукома 松駒 та Хасімото 
ハシモト) головний герой – студент, який підпрацьовує у крамниці самообслу-
говування і відзначається “ніцшеанськими” поглядами. Зокрема, на зауваження 
“Клієнт – це бог!” він зухвало відповідає: “Бог помер!” За мотивами коміксу було 
знято комедійний телесеріал [Pineda 2015]. З другого боку, М. Олів’єр аналізує 
японські анімаційні фільми (аніме) за допомогою понять аполонічного, діонісій-
ського та пасивного й активного нігілізму [Olivier 2007]. Хоча він не ставить пи-
тання про вплив Ніцше на аніме, воно видається цілком обґрунтованим.

Як би не оцінювати подібні явища, вони свідчать, що ідеї Ніцше стали невід’єм-
ним складником сучасної японської культури. Японці сприйняли їх безпосередньо з 
німецької філософської культури – від Р. фон Кебера та К. Флоренца, через навчан--
ня в Німеччині Анесакі Масахару, Морі Огая, Мікі Кійосі та Нісітані Кейдзі. Мож-
на виділити й свого роду “лінії передачі” від учителя до учня (явище, важливе для 
японської культури) – наприклад, від Морі Оґая та Ікути Цьоко до Сато Харуо й 
далі до Місіми або від Тобарі до Нісіди й далі до Вацудзі, Мікі та Нісітані. Особли-
вістю японської рецепції філософії Ніцше є її прочитання крізь призму буддизму, 
яке також утворює певну традицію, починаючи від анонімної статті 1898 р., при-
писуваної Анесакі, та перекладу “Заратустри” Тобарі у формі сутри і до дзен-
буддійської інтерпретації Нісітані. Видається, саме такий ніцшеансько-буддійський 
синтез є головним внеском японських філософів до світового ніцшезнавства. Про-
те, як ми бачили, цим японське ніцшеанство не обмежується – ідеї Ніцше по-своєму 
засвоїли і втілили у своїй творчості такі велетні, як Оґай, Місіма, Нісітані та ін., але 
їх у вульгаризованому вигляді засвоїла й сучасна попкультура. Схоже, японська 
культура й у майбутньому приречена на “вічне повернення” Фрідріха Ніцше.

1 В електронному виданні повного зібрання творів Ніцше [Nietzsche 2009b] є 14 згадок 
про Японію і японців, з них у працях, опублікованих за життя філософа, лише дві згадки. 
Томас Броб’єр вважає, що “інтерес Ніцше до японської культури та її знання були мінімаль--
ним” [Brobjer 2005, 334].

2 Ми використовуємо українську транслітерацію японських слів М. Федоришина, подо--
вження голосних для спрощення не позначаємо. Ієрогліфічне написання наведено лише 
там, де це важливо з огляду на тему дослідження. Японські власні імена наводимо у тради--
ційному порядку: спочатку – прізвище, потім – ім’я.

3 Цьому періоду присвячено дві монографії, які, на жаль, поки залишилися недоступни--
ми для нас: Petralia R. (1981). Nietzsche in Meiji Japan: cultural criticism, individualism, and 
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reaction in the “aesthetic life” debate of 1901–1903. 2 vols. Ann Arbor; та Becker H.-J. (1983). 
Die frühe Nietzsche-Rezeption in Japan (1893–1903): Ein Beitrag zur Individualismusproblema-
tik im Modernisierungsprozeß. Wiesbaden: Otto Harassowitz.

4 Йдеться, певне, про цю працю або її фрагмент: [Грот 1893].
5 Япон. ニーチェ思想の輸入と仏教
6 Анрі Ліхтенберґер (Henri Lichtenberger, 1864–1941) – французький вчений-германіст, 

професор Сорбонни, автор праць про Ніцше, Ваґнера, Гейне. 
7 Япон. ニイチエと二詩人. “Два поети” – це Герман Зудерман (Hermann Sudermann, 

1857–1928) та Ґерхарт Гауптман (Gerhart Hauptmann, 1862–1946) [高山 1970, 408]. 
8 Як відомо, цю ідею Ніцше запозичив у Шеллінґа [Clark 2000, 171; Murray 1999, 85–86] 

та Гельдерліна [Young 2013, 96–98, 172]. Але Морі Оґай, як свідчить наведена нижче цита-
та, узяв її саме від Ніцше.

9 Япон. 月草.
10 Япон. 青年.
11 Япон. ніхонсюґі (日本主義).
12 Ніцірен (日蓮, 1222–1282) – видатний японський буддійський мислитель і релігійний 

діяч, засновник однієї з основних шкіл японського буддизму. Такаяма сприймав його вчен-
ня в ніцшеанському ключі. 

13 Япон. 文化批評家としての文学者.
14 Япон. 美的生活を論ず.
15 Япон. 善の研究.
16 В оригіналі тут гра слів: 人神 – “надлюдина” (дослівно “людинобог”), 神人 – “Божа 

людина”. 
17 Япон. ニーチェ研究.
18 Япон. ニイチエのツァラツウストラ解釈ならびに批評.
19 Япон. ニーチェと現代思想.
20 如是経: назва майже тотожна одній з найдавніших буддійських сутр у китайському ка--

ноні – 如是語経 (“Сутра Так було сказано”, палійська назва – Ітівуттака). 
21 Япон. ニヒリズム; на Заході відома в англ. перекладі під назвою “Self-Overcoming of 

Nihilism” (“Самоподолання нігілізму”). 
22 Япон. 金閣寺.
23 Япон.豊饒の海
24 Япон. 革命哲学としての陽明学
25 Япон. ニーチェ世界観の展望.
26 Япон. ニーチェ 時代の告発.
27 Список основних перекладів Ніцше японською мовою див.: [雨宮 2018].
28 Япон. ニーチェが京都にやってきて17歳の私に哲学のこと教えてくれた.
29 Комбіні (コンビニ) – невелика крамничка самообслуговування, що цілодобово торгує 

продуктами та товарами першої необхідності. 
30 Япон. ニーチェ先生~コンビニに、さとり世代の新人が舞い降りた~.
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С. В. Капранов
Від японізму до аніме: з історії рецепції ніцше в японії

У статті аналізуються історія сприйняття філософії Фрідріха Ніцше в Японії, її вплив на 
японську філософську думку та культуру загалом, починаючи від першого знайомства 
японців з його працями до сьогодення. Першим ввів ім’я Ніцше до японського філософ-
ського дискурсу випускник Київської духовної академії Конісі Масутаро в 1893 р., а перші 
переклади з’явилися в 1902–1911 рр., проте деякі японські інтелектуали раніше ознайоми--
лися з творами Ніцше в оригіналі або в перекладах європейськими мовами. Насамперед у 
статті розглянуто перший етап рецепції ідей Ніцше в Японії, характерною особливістю якого 
були дискусії щодо проблем моралі. Центральною постаттю цього етапу є Такаяма Цьоґю. 
Далі особливу увагу приділено інтерпретації Ніцше у працях філософів школи Кіото – Ні-
сіди Кітаро, Вацудзі Тецуро, Мікі Кійосі, Нісітані Кейдзі – та у творчості видатних пись-
менників, як-от Морі Огай та Місіма Юкіо. Особливістю сучасного етапу рецепції Ніцше є 
поява коміксів-манґа, де так чи інакше обігрують його ідеї. Проведений аналіз свідчить, що 
ідеї Ніцше стали невід’ємною частиною сучасної японської культури – як елітарної, так і 
масової (манґа, аніме тощо). Ці ідеї японці сприйняли безпосередньо з німецької філософ-
ської культури – від професорів-німців Р. фон Кебера та К. Флоренца, які викладали в То--
кійському імператорському університеті, або завдяки навчанню в Німеччині, як-от Анесакі 
Масахару, Іноуе Тецудзіро та Морі Оґай. Важливу роль відіграли й переклади Ніцше япон-
ською мовою, першим з яких був переклад книги “Так казав Заратустра” Ікути Цьоко 
(1911). У статті виділено своєрідні “лінії передачі” інтересу до Ніцше: від Морі Оґая та Іку-
ти Цьоко до Сато Харуо й далі до Місіми або від Тобарі Сін’іціро до Нісіди Кітаро й далі 
до Вацудзі Тецуро, Мікі Кійосі та Нісітані Кейдзі. Особливістю японської рецепції філосо-
фії Ніцше є її прочитання крізь призму буддизму, ніцшеансько-буддійський синтез, який 
можна вважати головним внеском японських філософів до світового ніцшезнавства.

Ключові слова: ніцшеанство, ніцшезнавство, Фрідріх Ніцше, японська культура, япон-
ська філософія
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С. В. Капранов
от японизма до аниме: из истории рецепции ницше в японии

В статье анализируется история восприятия философии Фридриха Ницше в Японии, 
ее влияние на японскую философскую мысль и культуру в целом, начиная от первого 
знакомства японцев с его трудами до современности. Первым ввел имя Ницше в японский 
философский дискурс выпускник Киевской духовной академии Кониси Масутаро в 1893 г., 
а первые переводы появились в 1902–1911 гг., однако некоторые японские интеллектуалы 
ранее познакомились с произведениями Ницше в оригинале или в переводах на европейские 
языки. Прежде всего в статье рассмотрен первый этап рецепции идей Ницше в Японии, ха-
рактерной особенностью которого были дискуссии о проблемах морали. Центральной фи-
гурой этого этапа является Такаяма Тёгю. Далее особое внимание уделено интерпретации 
Ницше в трудах философов школы Киото – Нисида Китаро, Вацудзи Тэцуро, Мики Киёси, 
Ниситани Кэйдзи – и в творчестве выдающихся писателей, например Мори Огай и Мисима 
Юкио. Особенностью современного этапа рецепции Ницше является появление комиксов-
манга, которые так или иначе обыгрывают его идеи. Проведенный анализ свидетельствует, 
что идеи Ницше стали неотъемлемой частью современной японской культуры – как элитар-
ной, так и массовой (манга, аниме и т. д.). Эти идеи японцы восприняли непосредственно 
из немецкой философской культуры – от профессоров-немцев Р. фон Кёбера и К. Флоренца, 
которые преподавали в Токийском императорском университете, или благодаря обучению в 
Германии, например Анесаки Масахару, Иноуэ Тецудзиро и Мори Оґай. Важную роль сы-
грали и переводы Ницше на японский язык, первым из которых был перевод книги “Так го-
ворил Заратустра” Икута Тёко (1911). В статье выделены своеобразные “линии передачи” 
интереса к Ницше: от Мори Огай и Икута Тёко к Сато Харуо и далее до Мисима или от То-
бару Синъитиро к Нисида Китаро и далее к Вацудзи Тэцуро, Мики Киёси и Ниситани 
Кэйдзи. Особенностью японской рецепции философии Ницше является ее прочтение сквозь 
призму буддизма, ницшеанско-буддийский синтез, который можно считать главным вкла-
дом японских философов в мировое ницшеведение.

Ключевые слова: ницшеанство, ницшеведение, Фридрих Ницше, японская культура, 
японская философия
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Nietzsche is known by his controversial statements concerning Buddhism, which makes it dif-
ficult to give an unequivocal evaluation of the real attitude of the philosopher to this philosophical 
and religious tradition. This article deals with discovering of the causes of this controversy. For 
this purpose, the comparative analysis is made of a number of ideas basic for philosophy of 
Nietzsche and Buddhist teaching (using materials of sources of various branches of Buddhism: 
Early Buddhism, Mahayana Buddhism and, especially, Zen). In particular, the following parallels 
are examined: understanding of suffering as evil, and of its absence as a criterion of truth; refuta-
tion of existence of a permanent, immutable “I” in the Buddhist doctrine of anātman and attitude 
to ego, soul as to fiction in Nietzsche; negation of any permanent and unchangeable being in Bud-
dhism and in Nietzsche and, in particular, the idea of the man as an uninterrupted “transition” in 
Nietzsche and in Zen-Buddhism (principle of “non-abiding” of Hui-neng), as well as a parallel 
between Nietzsche’s “hinübergehen” and wisdom-prajñāpāramitā in Mahayana; Nietzsche’s 
“eternal recurrence” and rebirth (reincarnation) in Buddhism; parallels between ethics of Nietz-
sche and Buddhist “ethics of emptiness” (ethics without “I”, “God”, “beyond good and evil”); 
Zaratustra and bodhisattva ideal in Mahayana Buddhism (Nietzsche’s view of compassion and 
compassion in Buddhism); amor fati and nonduality of nirvana and samsara as a dialectical prin-
ciple of the controversial nature of reality, common to the Buddhist philosophy of “emptiness” 
and Nietzsche’s thought. On the basis of analysis of these parallels it is concluded that they are 
not casual and might be connected one with the other by the “logics of emptiness”, while the con-
troversy of Nietzsche’s attitude to Buddhism is of formal, external character and is caused first of 
all by the deficit of adequate information in the 19th century Europe concerning the fundamental 
tenets of Buddhist philosophy and, especially, philosophy of “emptiness”, which was initially 
misunderstood by the Europeans in a distorted way as “cult of Nothingness”. But in its internal 
principles the Nietzsche’s philosophical project is very close to the Buddhist philosophy of “emp-
tiness” (in its wider understanding), which, like Nietzsche’s philosophy is an absolute opposition 
to the pessimism and nihilism.

Keywords: Buddhism, Nietzsche, nihilism, Nothingness, philosophy of emptiness, śūnyatā, 
Zen

БУДДИЗМ ТА НІЦШЕ: ФІЛОСОФСЬКІ ПАРАЛЕЛІ1

А. Ю. Стрелкова
Вступ

У XIX ст. набирає обертів процес міжкультурної комунікації та діалогу поміж 
Заходом і Сходом, який активно триває і сьогодні: змінюються лише підходи, сту-
пінь обізнаності, історичні обставини. Зараз, коли внаслідок глобальних процесів 
розвитку Схід і Захід вже більше не можуть існувати окремо, вони опинилися як 
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ніколи близько, так близько, що можна говорити про взаємопроникнення цих тра-
дицій. І хоча ці дві течії у світовому океані цивілізації залишаються відмінними, 
але їм вже відомо досить багато одна про одну, щоб належно оцінити самобутність 
і невторинність кожної.

Утім, у XIX ст., коли цей процес вперше набув загальнокультурного масштабу, 
його характеризував упереджений, європоцентричний, християноцентричний під-
хід, який у комплексі називають орієнталістичною парадигмою2. Брак точних відо-
мостей про віддалені культури, відсутність перекладів ключових текстів філо-
софсько-релігійної традиції і, як наслідок, неадекватне розуміння базового терміно-
логічного апарату східних традицій (щодо буддизму йдеться про такі терміни, як 
нірвана, “страждання” (духкха), дгарма, “порожнеча” (шуньята) тощо), без якого 
неможлива рецепція відповідних філософських систем, – усе це спричинилося до 
численних смислових непорозумінь і хибних оцінок, які вдалося виправити лише 
згодом. Мимоволі жертвою цих історичних обставин стали, зокрема, і відомі захід-
ні філософи, які виявляли інтерес до східної думки, поміж них Артур Шопенгауер і 
його духовний спадкоємець Фрідріх Ніцше.

До того ж надто далеке для тогочасної інтелектуальної Європи східне філософ-
ське вчення, як з’ясувалося, має несподівано велике значення для їхньої філософії. 
Стан і значення для історії філософії дослідження буддійських мотивів у Ніцше 
влучно схарактеризував дослідник його “буддійської” спадщини Антуан Панаїоті 
(Antoine Panaïoti): “Порівняна нечисленність дослідницьких праць, присвячених 
Ніцше та буддизму, є абсолютно несумірною в порівнянні із зацікавленням буд-
дизмом з боку Ніцше в розвитку його філософської думки. ...Брак серйозного 
ставлення до зацікавлення Ніцше буддизмом спричинився до утворення великої бі-
лої плями в нашому розумінні як власне філософії Ніцше, так і її ширшого філо-
софського значення” [Panaïoti 2014, 3].

Ніцше буддистом не був. Але у фрагментах його нотаток, що збереглися і поба-
чили світ вже після його смерті, є один напрочуд несподіваний і суперечливий аб-
зац, який спонукає значно серйозніше замислитися про зміст філософського вчення 
Ніцше та його зв’язок з духовними традиціями Сходу й буддизмом зокрема. На по-
чатку 80-х рр. XIX ст. [Parkes 2000, 254] Ніцше зробив такий запис (№ 44):

«З усіх європейців, що жили та живуть, – Платон, Вольтер, Ґете, – я маю душу 
найширшого діапазону. Це залежить від обставин, пов’язаних не так зі мною, як із 
“сутністю речей”, – я міг би стати Буддою Європи, що, звісно, було б антиподом ін-
дійського» (“ich könnte der Buddha Europas werden: was freilich ein Gegenstück zum in--
dischen wäre”) [Ницше 1996a, 727–728]3.

Що змушує думку Ніцше зробити такий стрімкий розворот? У межах одного аб-
зацу він проголошує себе “Буддою Європи” й одразу ж заперечує сам собі, наполя-
гаючи, що був би його абсолютною протилежністю. Відповідь на це запитання не є 
очевидною.

Якщо ж узяти до уваги, що ці рядки з’явилися в нотатнику Ніцше саме тоді, коли 
він впритул підійшов до написання свого головного філософського маніфесту “Так 
казав Заратустра” (1883–1885), то, хоча ні Будда, ні буддизм тут не згадані жодного 
разу (на відміну від інших його творів)4, можна припустити, що під час написання 
свого головного філософського твору Ніцше вже перебував під відчутним впливом 
буддизму (точніше, доступних йому відомостей про нього).

Наприкінці 80-х років в “Антихристі” (Der Antichrist), який Ніцше мріяв пере-
класти одночасно сімома мовами і видати мільйонними накладами по всій Європі 
[Ницше 1996b, 799] і який за первісним задумом автора мав бути першою книгою 
“Волі до влади” (Der Wille zur Macht), ми подибуємо один з найрозлогіших та 
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найзмістовніших “буддологічних” уривків, що яскраво характеризує ставлення Ніц-
ше до буддизму. Цей уривок знову-таки має виразно суперечливий характер (№ 20):

«Обидві (релігії – християнство і буддизм. – А. С.) належать до нігілістичних релі-
гій, як релігії décadence, й обидві напрочуд несхожі одна на одну… Буддизм у сто ра-
зів реальніший за християнство, – він являє собою спадок об’єктивної й холодної 
постановки проблеми, він з’являється після філософського руху, що тривав сотні ро-
ків; з поняттям “Бог” вже було покінчено, коли він з’явився. Буддизм є єдиною істин-
но позитивістською релігією, що трапляється в історії…» [Ницше 1996b, 645]5.

Знов у межах одного абзацу філософ суперечить сам собі: з одного боку, і хрис-
тиянство, і буддизм видаються Ніцше “нігілістичними релігіями”, з другого ж боку, 
він переконаний, що саме буддизм є “єдиною істинно позитивістською” релігією в 
історії людства. У першому випадку ставлення Ніцше до буддизму є виразно нега-
тивним, у другому ж – цілком навпаки, надзвичайно позитивним.

Подібну суперечливість, притаманну висловлюванням Ніцше щодо східної дум-
ки, дослідники правомірно пов’язують з об’єктивною ситуацією браку відповідних 
відомостей про буддизм у Ніцше. А також, подібно до дослідників парадоксів чань-
дзен буддизму, пояснюють парадоксальну неоднозначність викладу “множинністю 
голосів” філософії Ніцше. Однак чи справді ця парадоксальність суто літературно-
го характеру, чи не зумовлена вона більш глибокими, філософськими причинами?

Тут нашим завданням буде з’ясувати причини суперечливості висловлювань 
Ніцше про буддизм, з’ясувати, які ідеї Ніцше справді близькі за змістом буддій-
ським концепціям і чому. Для цього ми поглянемо на “буддійські мотиви” філософії 
Ніцше насамперед крізь призму буддійської філософії порожнечі в найширшому її 
розумінні (див.: [Стрелкова 2015]), у такий спосіб, аби не просто провести парале-
лі, а віднайти за ними певну логіку, так би мовити, “логіку порожнечі”, яка поєднує 
дві філософські системи, попри час і простір, які їх розділяють, і робить усі збіги 
невипадковими.

Спеціальне дослідження буддійських мотивів у творчості Ніцше розпочалося 
доволі пізно. Наразі нам відомо чотири основні монографії з цієї тематики. Йдеться 
насамперед про праці Ф. Містрі [Mistry 1981], Р. Ґ. Морісона [Morrison 1997], 
А. Браака [Braak 2010] та А. Панаїоті [Panaïoti 2014].

Щоправда, ще в 1933 р.6 вийшла друком книга під назвою “Nietzsche und der 
Buddhismus” (“Ніцше та буддизм”) [Ladner 1933], однак, як пише Ґ. Паркс, характе-
ризуючи позицію її автора М. Ладнера (Max Ladner)7, “Його метод… полягає в ко-
піткому переборі у хронологічному порядку майже кожної згадки Ніцше про буд-
дизм і демонстрації того, яким безнадійно хибним було його розуміння (буддиз-
му. – А. С.). Оскільки у випадку праць Ніцше особливо небезпечно виривати окремі 
ремарки з контексту, висновки Ладнера є менш ніж прояснювальними. І позаяк ав-
тор ніде не подає ніякої оцінки стосовно природи філософського проєкту Ніцше, 
ця перша книга про Ніцше та буддизм може бути корисною переважно завдяки по-
силанням на релевантні уривки з текстів” [Parkes 2000, 254].

Перша англомовна монографія, присвячена цій темі, вийшла в 1981 р. в Берліні 
під назвою “Nietzsche and Buddhism: Prolegomenon to a Comparative Study” (“Ніцше 
та буддизм: Вступ до порівняльного дослідження”) [Mistry 1981], її авторкою була 
індійська ніцшезнавиця Ф. Містрі (Freny Mistry), яка навчалася в Німеччині. Ф. Мі-
стрі простежує низку паралелей між буддійським вченням та філософією Ніцше. 
Зокрема, вона говорить про такі паралелі: 1) буддійська деконструкція ілюзорного 
“я” на п’ять скандг реального досвіду та аналіз “я” в Ніцше як множинності ін-
стинктів; 2) конвенційність речей, притаманна і Ніцше, і буддизму; 3) безперервна 
мінливість світу дгарм у буддизмі та світ як складна гра волі до влади в Ніцше; 
4) акцент на принципі “тут і зараз” на противагу замежовому, трансцендентному; 
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5) наголос не на замежовій мудрості Бога, а на людському інсайті множинних (а не 
однієї) істин; 6) заклик до практичного здобуття, а не умоглядного теоретизування; 
7) близькість ідеї вічного повернення в Ніцше до уявлення про нескінченну круго-
верть перенароджень (реінкарнацію) живих істот у буддизмі [Parkes 2000, 255–256]. 
Попри те, що через хибне розуміння багатьох ключових понять філософії буддизму 
Ніцше дорікав буддизму як формі “пасивного нігілізму”, менше з тим, Містрі вка-
зує на значну співзвучність цих двох таких несхожих зовні філософських проєктів 
[Parkes 2000, 256].

У 1997 р. в Оксфорді виходить друком ще одна праця – “Ніцше та буддизм: до-
слідження нігілізму та іронічної спорідненості” (“Nietzsche and Buddhism: A Study 
in Nihilism and Ironic Affinities”) Р. Ґ. Морісон (Robert G. Morrison) [Morrison 1997]. 
Цю книгу написано в цілому в тому ж ключі, що й працю Ф. Містрі, й тому вона за-
знала критики свого рецензента як недостатньо оригінальна і місцями не позбавле-
на фактологічних та граматичних негараздів [Parkes 2000, 257–261]8.

У “буддологічному ніцшезнавстві” спостерігаємо виразну тенденцію зміщення 
акценту з раннього буддизму гінаяни до розвинутих форм магаяни. Ф. Містрі у своє-
му порівняльному аналізі звертається насамперед до ідей раннього буддизму тхера-
вади. Р. Ґ. Морісон теж лише подекуди апелює до магаянського буддизму. Буддизм 
магаяни в порівняльне ніцшезнавство почали залучати японські вчені9, адже в Япо-
нії закріпився і пустив глибокі корені саме буддизм магаяни (до якого належить і 
дзен). А. Браак же у своїй монографії, присвяченій порівняльному дослідженню фі-
лософії Ніцше і дзен, зосереджує увагу насамперед саме на ідеях магаяни, однією 
зі шкіл якої і є школа чань-дзен.

Якщо автори попередніх праць так чи інакше зіставляють низку понять (ідей) 
філософії Ніцше з поняттями та концепціями філософії буддизму, то А. Панаїоті 
переміщує фокус порівняльного аналізу в етичну площину, відштовхуючись від по-
дібності буддійських поглядів на буття та ідеї “здоров’я”10 як критерію справжньої 
філософії в Ніцше, він будує власний етичний проєкт у контексті порівняльного до-
слідження Ніцше та буддизму.

Крім зазначених індивідуальних монографій, слід відзначити також два колек-
тивні видання, які зробили вагомий внесок у порівняльне дослідження творчості 
Ніцше та філософської думки Сходу і буддизму зокрема. Це збірка статей за редак-
цією Ґ. Паркса (Graham Parkes) “Ніцше та азійська думка” (1991) [Nietzsche and 
Asian Thought 1991], яка набула значного розголосу і привернула увагу багатьох до--
слідників до цієї тематики, а також спеціальний випуск “Журналу ніцшезнавчих 
студій” (“The Journal of Nietzsche Studies”, вип. 28, 2004 р.), який, у продовження 
цієї ініціативи, теж був присвячений “вивченню думки Ніцше крізь множинні при-
зми компаративної, або крос-культурної, філософії” [Groff 2004, 1].

Існує також низка окремих публікацій у різних періодичних виданнях, автори 
яких також зосереджують свою увагу на власне буддологічному матеріалі, як-от: 
Б. Ельман (Benjamin A. Elman) [Elman 1983], А. Браак (André van der Braak) [Braak 
2015], П. Біліморія (P. Bilimoria) [Bilimoria 2008] та ін. У відомому японському буд-
дологічному журналі “Eastern Buddhist” (“Східний буддист”), заснованому в 1921 р. 
Д. Судзукі (як редактор він очолював журнал до своєї смерті в 1966 р.), також є три 
статті, присвячені Ніцше (дві з них – про Ніцше і дзен): А. Масао і Д. Дільворта 
[Masao 1973] та Ґ. Паркса [Parkes 1984; 1990]. В українській науковій періодиці пу-
блікацій на цю тему бракує11.

Основна частина
Перша зустріч Ніцше зі східною філософією і буддизмом, зокрема, відбулася, як 

твердять біографи, ще за його шкільних років. Ще в 1861 році у своїх юнацьких 
творах Ніцше розмірковував над питанням щодо смислу санскритських слів aham 
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та ahamkara, на які він, як припускають, міг натрапити у шкільних курсах [Parkes 
2000, 260]. Саме тоді (в 1862–1864 роках) він міг уперше ознайомитися і з базови-
ми ідеями індуїзму та буддизму, зокрема такими, як карма та перенарождення [The 
Cambridge Companion to Nietzsche 1996, 357]. Власне з буддизмом Ніцше був озна-
йомлений у 1865 р. у рамках лекційного курсу, який він слухав у Боннському уні-
верситеті, – на згадки про буддизм натрапляємо у студентському конспекті Ніцше, 
де він занотовує: «У буддизмі є навіть ще більш глибоке занурення в пантеїстичний 
нігілізм. Нірвана є метою[:] “анігіляція”» [Parkes 2000, 260]. Паркс вказує саме на 
цю згадку як на важливе джерело уявлення Ніцше про нірвану як про “бажання 
ніщо” (про вживання філософом цього терміна в негативному контексті див. ниж-
че). І водночас наводить цікавий приклад позитивного вживання Ніцше терміна 
“нірвана” стосовно блаженного стану, який він відчув, слухаючи музику та спогля-
даючи красу німецьких краєвидів [Parkes 2000, 261].

За часів Ніцше Європа лише починала знайомитися з буддизмом. Ніцше теж від-
криває для себе праці таких дослідників, як П. Дойсен (який до того ж був його 
близьким другом), Г. Ольденберґ та ін. Відомо, що 25 жовтня 1870 р. Ніцше пози-
чив книгу К. Коппена “Релігія Будди” (“Die Religion des Buddha”) в базельській 
бібліотеці. У той час це була одна з найпопулярніших книжок про буддизм у Європі 
[Braak 2010, 9]. Ф. Містрі на підставі ретельного аналізу джерел походження відо-
мостей Ніцше про буддизм доходить висновку, що це, зокрема, були такі західні 
праці, як (в імовірному хронологічному порядку ознайомлення): “Релігія Будди” 
(“Die Religion des Buddha”) Карла Коппена (Carl Koeppen) (Berlin, 1859)12, “Бесіди 
та проповіді Ґаутами Будди” (“Dialogues and Discourses of Gotama Buddha”) М. Ку-
марасвамі (M. Coomaraswamy) (London, 1874), “Внесок до порівняльної міфології 
та етнології” (“Beiträge zur vergleichende Mythologie und Ethnologie”) Макса Мюл-
лера (Max Müller) (Leipzig, 1869), “Будда: його життя, його вчення, його громада” 
(“Buddha: Sein Leben, seine Lehre, seine Gemeinde”) Германа Ольденберґа (Hermann 
Oldenberg) (Berlin, 1881), “Буддизм та його історія в Індії” (“Der Buddhismus und 
seine Geschichte in Indien”) Г. Керна (H. Kern) (Leipzig, 1884) [Parkes 2000, 255].

Водночас на Ніцше істотно вплинув інтерес до буддизму з боку Шопенгауера, 
під впливом і крізь призму ідей якого Ніцше глибоко зацікавився східною думкою 
[Elman 1983, 676]. До того ж, як вважають дослідники, Ніцше, цілком імовірно, міг 
знати санскрит, яким він міг оволодіти в 1865–1868 роках під час навчання в Лейп-
цизі в першого вчителя М. Мюллера (1823–1900) Германа Брокгауза (1806–1877), і 
бути, отже, чи не найобізнанішим у царині буддизму представником тогочасної Єв-
ропи [Elman 1983, 673].

Утім, дослідники одностайні в думці, що знання Ніцше про буддизм обмежува-
лися раннім буддизмом [Braak 2015, 2], і до того ж у його нігілістичній інтерпрета-
ції, яка отримала в науковій історіографії характерну назву “культу ніщо”, – це була 
історично перша спроба інтерпретації вчення буддизму в західній науці, і саме вона 
була панівною за часів Ніцше. Тож невдивовижу, що в його творах терміни “буд-
дизм”, “ніщо”, “нігілізм” і “нірвана”, яка є вищою метою буддизму, згадуються 
майже весь час у парі, формуючи в нашій уяві образ суто нігілістичної релігії, ме-
тою якої є розчинення в таємничому, потойбічному, неживому Ніщо.

Однак нігілістична інтерпретація буддизму європейськими вченими була помил-
ковою й була зумовлена неправильним розумінням центральної філософії буддиз-
му – філософії “порожнечі” (шуньята), яку спочатку витлумачували як повне 
знищення, анігіляцію, буквально “ніщо” (“nothing”, “nothingness”)13, ототожнюючи 
з ним також буддійську нірвану. Подальші дослідження вказали на цю помилку і 
виправили її. Але це відбулося вже після смерті Ніцше14.

Водночас, читаючи твори Ніцше, ми розуміємо, що він “знав” про буддизм біль-
ше, ніж було відомо за його життя. Гостре екзистенційне лезо його власної філософії 
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наділило його здатністю інтуїтивно наблизитися й відкрити ще заховані від того-
часного “академічного ока” глибини буддійської думки, спираючись лише на над-
звичайно неповні й часто-густо викривлені дзеркалом доби відомості, що були в 
його розпорядженні.

Порівняльний аналіз філософського змісту його творів з буддійським матеріалом 
свідчить про те, що Ніцше навіть не уявляв собі, наскільки близько у своїх філо-
софських шуканнях він підійшов до найважливіших ідей буддизму, й особливо фі-
лософії порожнечі. Саме через це необхідно досліджувати не лише експліцитні 
приклади звернення Ніцше до буддизму (випадки вживання слів “Будда”, “буддій-
ський”, “нірвана” тощо), а й смисловий паралелізм його думки та філософії буддиз-
му. Тож розгляньмо приклади головних паралелей між ідеями Ніцше та буддійською 
думкою, виходячи із загальних засад та нашого власного підходу до буддійської фі-
лософії як “філософії порожнечі”.

Страждання – це зло, його відсутність – критерій істини. Ця теза, безперечно, 
є наріжним каменем як для філософії Будди, так і для філософії Ніцше. У відомій 
цитаті з “Антихриста”, яку ми повністю наводимо нижче, Ніцше відверто підтри-
мує буддизм у його “боротьбі проти страждання”: «…він (буддизм. – А. С.) не каже: 
“боротьба проти гріха”, але, з повним визнанням дійсності, він каже: “боротьба 
проти страждання”» [Ницше 1996b, 645].

Головна ідея буддизму дуже близька Ніцше: будь-яке страждання – це зло. Будда 
ж досяг просвітлення саме тоді, коли осягнув “чотири шляхетні істини”, які сто-
суються якраз причин виникнення і можливості подолання страждання (duḥkha), 
яке в буддизмі має не лише психологічну природу, а і є притаманним самому буттю, 
тобто має онтологічну природу: всі речі зумовлені одна одною і тому приречені на 
загибель. Як вирватися з тенет зумовленості (сансари), вчать “чотири шляхетні іс-
тини”, що їх відкрив Будда: істина страждання, істина причини страждання, істина 
припинення страждання та істина шляху до подолання страждання. Відповідно, 
буддійські терміни “нірвана”, “порожнеча” відсилають якраз до царини, де страж-
дання стає онтологічно неможливим, царини, що її шукав для своєї Надлюдини і 
Ніцше, називаючи цей стан “[великим] здоров’ям”, на противагу жалюгідному, 
стражденному становищу звичайної, простої людини.

Буддійське вчення про не-“я” (anātman) та заперечення існування еґо в Ніц-
ше. Будда вчив, що наше “я” є “порожньою [від реальності]” ілюзією – реально іс-
нує лише струмінь досвіду (сантана), який ми помилково сприймаємо за власне 
еґо, подібно до того, як у темній кімнаті лякаємося мотузки, яку помилково сприй-
няли за гадюку. Вустами Заратустри Ніцше каже:

“Я тільки плоть і ніщо інше, а душа – просто слово для означення чогось у плоті” 
[Ніцше 1993, 32].

Висловлювання Ніцше щодо природи людського “я” напрочуд нагадують буддій-
ські. У своїх нотатках Ніцше пише (збірка “Воля до влади”, № 370):

«Адже “суб’єкт” – не більш ніж фікція; жодного такого ego, що про нього гово-
рять, засуджуючи еґоїзм, взагалі не буває» [Воля к власти… 2016, 255].

Немає “я”, а отже, немає і нічого “мого”15, стверджує Будда, а отже, немає і під-
став для прив’язаності, а раз немає прив’язаності, то немає і страждання, бо саме 
прив’язаність16 до “я” та “мого” є причиною та джерелом страждання. У буддизмі 
змістовим наповненням “я” є так звані “п’ять скандг”, які охоплюють весь наш до-
свід – від тілесного до ментального. “Я” ж насправді є лише позначенням, словом, 
порожньою назвою.

Цікаво, що, попри заперечення “я” (вчення про анатман), буддизм зберігає 
суб’єкт мислення як такий: як правило, у його ролі виступають свідомість, розум, 
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власне мислення (часом навіть “істинне я”). Ніцше теж розрізняє мислячий центр 
та еґо (№ 371):

«“Я” (а воно зовсім не те саме, що централізоване керування людською істотою), – 
це ж усього-на-всього синтез у площині понять: тож не буває жодних вчинків, що їх 
чинять через “еґоїстичні” потяги» [Воля к власти… 2016, 255].

Отже, і Ніцше, і буддизм засуджують субстантивацію поняття “я”, стверджують, 
що таке метафізичне еґо з погляду реальності не існує, є ілюзією, “порожнечею”.

Відкидання будь-якого постійного і незмінного буття в буддизмі та в Ніцше, 
людина як “перехід”. Що стосується буддійського складника, то положення цього 
пункту логічно випливають з попередніх (негативне ставлення до страждання та 
необхідність боротьби з ним і вчення про відсутність “я”). Адже в буддизмі “страж-
дання” є ширшим за змістом поняттям, ніж у західній християнській або ж узагалі 
філософській традиції. Оскільки буддійський термін охоплює, як ми вже зазначали, 
не лише фізичний біль та психологічні муки, а фундаментальну онтологічну зумов-
леність одних речей іншими: все, що є зумовленим, приречене на знищення. Най-
більш стисло це висловлено в буддійській формулі “усі дгарми є порожніми” (諸法
空相 / 一切法皆空 тощо або санскр. sarvadharmāḥ śūnyatālakṣaṇā), тобто позбавлені 
власної самостійної реальності або ж субстанції).

Буддійське вчення про не-“я” або відсутність “я” (буквальне значення терміна 
anātman) можна перефразувати як вчення про несубстанційність, відсутність не-
змінної субстанції в речах. Адже буддисти послуговуються цим терміном стосовно 
абсолютно всіх речей світу, а не лише тих, що мають “душу”, “я” (ātman) у вузько-
му розумінні. Отже, у буддійському філософському лексиконі кліше «не мати “я”» 
(無我) та “бути порожнім” (空) є синонімами і можуть бути предикатами стосовно 
будь-яких предметів.

Ніцше теж принципово відкидає будь-яку статику, субстанцію, постійність. Осо-
бливо ж коли йдеться про сутність людини. У відомих рядках із “Заратустри” він 
палко виголошує:

“Людина – це линва, напнута між звіром і надлюдиною, – линва над прірвою.
Небезпечно ступати на линву, небезпечно йти по ній, небезпечно озиратися, не-

безпечно від страху здригнутися й зупинитись.
Велич людини в тому, що вона міст, а не мета, і любити людину можна тільки за 

те, що вона – перехід і загибель.
Я люблю тих, що живуть не інакше як приречені на загибель: адже вони ступають 

по линві” (Hinübergehenden)17.

Ідея людини як безперервного руху вперед, “линви” (Seil), “моста” (Brücke), 
“[ходіння] через / на той бік / на той світ (смерть)” (Hinüber), “переходу” (Übergang), 
“загибелі” (Untergang) є відвертою філософською паралеллю не лише до принципів 
дзен-буддизму, а й своєрідною паралеллю до мудрості-праджняпараміти (що її на-
зивають також “мудрістю порожнечі”) в більш широкому контексті буддизму магая-
ни. Адже маємо дивовижний термінологічний збіг: якщо prajñā означає “мудрість”, 
то pāramitā, яке можна тлумачити як сполучення pāram (с. р., зн. в.) + itā (дієприкм., 
ж. р.), можна перекласти як “та, що пішла на той берег” (це справді точний мовний 
відповідник ніцшевського “hinübergehen” – “переходити на той бік [приміром, річ-
ки]”), “та, що досягла того берега”. Тож мудрість-праджняпараміта, яка розкриває 
значення “порожнечі”, теж буквально “переправляє через [океан сансари на той бік 
(букв. санскр. pāram) буття – у нірвану]”. Крім того, “піти в нірвану” у звичайній 
мові теж має значення “померти”.

Для того, хто прямує Шляхом, зупинка неможлива, неможливо триматися за щось, 
коли немає нічого, крім хиткої линви під ногами, неможливо боятись, бо злякатись 
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означає зірватись униз і загинути. Важко не пригадати тут один із засадничих 
принципів школи дзен, сформульованих шостим патріархом чань Хуй-неном 慧能 
(яп. Енō, 638–713) – “неперебування” (無住), “незупинка”, “незатримка” на одно-
му місці, адже зупинитись означає не встояти на Шляху і почати “триматись” за 
речі та, зрештою, за своє “я”. Ця ідея належить, звісно, не лише школі дзен, а й 
буддизму в цілому, адже ідея неприв’язаності є наріжною для всіх його напрямків. 
Знайде себе лише той, хто не боїться втратити себе, той, хто не боїться “ступати на 
линву”.

“Вічне повернення” (Ewige Wiederkunft) Ніцше і перенародження (реінкар-
нація) в буддизмі. У буддійській космології є уявлення про те, що світ ніколи не 
був створений і не має початку, а живі створіння знов і знов перенароджуються в 
різних формах незбагненно довго. Ідея “вічного повернення” Ніцше за змістом не 
надто схожа на буддійський ланцюжок перенароджень, але дослідники вказують на 
те, що в нотатках Ніцше було знайдено свідчення того, що саме тоді, коли він оста-
точно формував свою ідею “вічного повернення” (Ewige Wiederkunft), він ознайом-
лювався з місцями з книги Г. Ольденберґа “Будда: його життя, його вчення, його 
громада”, якраз присвяченими темі перенародження [Parkes 2000, 256]. Отже, буд-
дійські ідеї могли безпосередньо вплинути на хід думки мислителя. Крім того, як 
ми вже зазначали, біографи засвідчують, що вже у шкільні роки Ніцше мав певне 
уявлення про карму та реінкарнацію.

Паралелі між етикою Ніцше та буддійською “етикою порожнечі”. Особли-
вої уваги потребує проблема етики. Але і тут, де, здавалось би, Ніцше має бути ан-
типодом Будди, все не так просто. Одна із добре відомих нам праць Ніцше 
насправді має напрочуд буддійську (або навіть дзен-буддійську) назву – “Jenseits 
von Gut und Böse” (“По той бік добра і зла”, 1886). В “Антихристі” ж він писатиме 
про буддизм так:

“…він (буддизм. – А. С.) не каже: “боротьба проти гріха”, але, з повним визнанням 
дійсності, він каже: “боротьба проти страждання”. Самообман моральних понять він 
залишає вже позаду себе, – і в цьому його глибока відмінність від християнства – він 
стоїть, висловлюючись моєю мовою, по той бік добра і зла” (“jenseits von Gut und 
Böse” [Nietzsche 1920–1929, XVII, 189]) [Ницше 1996b, 645].

І Ніцше не помиляється. Ба більше, він напрочуд точно висловився мовою са-
мого буддизму. Справді, у буддизмі добро і зло (так само, як і страждання), якщо 
їх розглядають на найглибшому філософському рівні, виявляються насамперед не 
етичними, а онтологічними категоріями [Стрелкова 2015, 262–272]. Заломлюючись 
крізь призму буддійської філософії порожнечі (шуньята), категорії моралі пере-
стають бути самостійними й самоцінними сутностями – відбувається їхнє зняття, 
але не знищення: прорив до їхньої справжньої реальності, яка лежить за межами 
людських конвенцій і не залежить від них. І тому тут стають можливими такі буд-
дійські висловлювання, як-от: “неподвійність добра і зла” (善惡不二), “добро не 
отримує віддяки” (善不受報) або ж дзенський вислів “не думай про добро і зло” 
(不思善惡).

Отже, і в тому, що стосується фундаментальних засад етики, Ніцше та буддизм 
доволі близькі. До того ж не виключено, що про “потойбічність” добра Ніцше міг 
читати й безпосередньо в палійській “Дгаммападі”, яку якраз тоді надзвичайно ак-
тивно перекладали європейськими мовами, сприймаючи як свого роду маніфест та 
етичний кодекс буддизму. Адже “байдужість” до добра і зла притаманна не лише 
відносно пізнім буддійським школам (як-от школа чань), а й текстам ранньобуддій-
ської традиції. Буддизм не був би буддизмом, якби його засадничі принципи не були 
наявні передусім у самому вченні його засновника Будди Шак’ямуні. І справді, 
якщо ми відкриємо палійський канон раннього буддизму, то в одному з найбільш 



Буддизм та Ніцше: філософські паралелі

The World of the Orient, 2020, № 1                                                                                          117

шанованих канонічних буддійських текстів знайдемо рядки, у яких теж ідеться про 
“відмову” від добра і зла, звісно, у наведеному вище розумінні (“Дгаммапада”, 
вірш № 39):

“Anavassutacittassa ananavāhatacetaso
Puññapāpapahīṇassa natthi jāgarato bhayaṁ” [Sri Lanka Tripitaka Project].
“У непорочній думці, у несполоханій думці, що відмовилася
від добра і зла, у тій, що не спить, немає страху” [Дхаммапада 1960, 65].

Перший на Заході переклад “Дгаммапади” було здійснено в 1855 р. копенгаген-
ським ученим В. Фаусбелем (V. Fausböll, 1821–1908) латиною18. Невдовзі, у 1870 р., 
свій класичний англомовний переклад публікує М. Мюллер, а наприкінці XIX ст. 
таких перекладів уже декілька: С. Біла (S. Beal, 1878), Дж. Ґрея (J. Gray, 1881), 
В. Рокгіла (W. Rockhill, 1883), П. Каруса (P. Carus, 1894), який промовисто назвав 
свій збірник перекладів, що його ядром була “Дгаммапада”, “Євангелієм від Будди” 
(“The Gospel of Buddha”). Тож хоча ми й не маємо прямих свідчень цього, але не 
можемо виключати, що ці рядки з “Дгаммапади” (про думку, що “відмовилася від 
добра і зла”), яка є однією з найвизначніших пам’яток буддійської літератури, були 
відомі й самому Ніцше, особливо якщо пригадати той факт, що Ніцше, як уже було 
відзначено вище, невдовзі перед цим (у 2-й пол. 60-х років XIX ст.) навчався в Гер-
мана Брокгауза, який був також і першим учителем М. Мюллера, автора класичного 
академічного перекладу “Дгаммапади”.

“Онтологічна” етика буддизму постає на філософії порожнечі, згідно з якою і до-
бро, і зло, і рай, і пекло однаково належать до світу сансари, яка є протилежністю 
нірвани – єдиної царини спасіння: сфери, де більше немає страждання. Як сказано 
в “Трактаті про серединність” Наґарджуни:

一切衆生皆隨業而生。惡者入地獄。修福者生天。行道者得涅槃。[Наґарджуна] 
(“Усі живі створіння перенароджуються відповідно до [своєї] карми: ті, хто чинить 
погано, – у пеклі, ті, хто чинить добре, – на небі, ті, хто практикує, досягають нір-
вани”).

Істинне пізнання (просвітлення, або нірвана) є головною метою і для буддиста, і 
для Ф. Ніцше. Будь-які цінності виявляються лише шкідливою умовністю, якщо 
вони не слугують досягненню цієї мети. Для Ніцше – християнство, Бог, для буд-
диста – Дгарма Будди, нірвана нічого не варті, якщо вони більше не є справжніми, 
подібно до фальшивої монети, несправжність якої викрито, хоч яким би значним 
був її номінал. Адже шунья-вада (“вчення про порожнечу” у вузькому розумінні) 
Наґарджуни, засновника першої філософської школи буддизму Великої Колісниці, 
стверджувала, що все, що встановлюється щодо чогось іншого або виникає з чогось 
іншого (чи то реальні речі, чи поняття), є неістинним (шунья, “порожнім”), оскіль-
ки є залежне, зумовлене чимось зовнішнім і, отже, не має власного, самостійного 
існування. Тому страждання є атрибутом світу зумовленості (сансари). У такому 
світі не може бути свободи. Сутри праджняпараміти (перші сутри магаяни) прого-
лошують, що єдиною реальністю, яку не обпікає вогонь в охопленому полум’ям бу-
динку сансари, є “порожнеча”, осмислена тепер у позитивному розумінні як нічим 
не обмежений абсолютний простір мислення (акаша). Ніцше так само прагне з па-
сивного світу зумовленості і страждання до активного світу свободи – це своє праг-
нення він називає “волею до влади” (der Wille zur Macht).

На жаль, магаянські сутри в цілому і, зокрема, “філософія порожнечі” сутр 
праджняпараміти та Наґарджуни в ХІХ ст. ще не були предметом дослідження буд-
дологів, які в цей період зосередили свою увагу майже суто на вченні раннього буд-
дизму, який вважали найближчою до самого Будди і, отже, найдостовірнішою фор-
мою буддизму. Тож Ніцше навряд чи мав уявлення про вчення Наґарджуни.
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А крім того, він не міг чути славетного і шокового заклику чанського наставника 
Лінь-цзі “зустрінеш Будду – вбий Будду”, який міг би належати і його Заратустрі і 
який так нагадує його власне гасло, яке зловісною хмарою нависло над християн-
ським світом: “Бог помер” (Gott ist todt) (“Записи Лінь-цзі”, № 1985):

但莫受人惑。向裏向外逢著便殺。逢佛殺佛。逢祖殺祖。逢羅漢殺羅漢。逢父母
殺父母。逢親眷殺親眷。始得解脱。不與物拘。透脱自在。[Хуй-жань] (“Просто не 
приймайте людські ілюзії: чи то всередині, чи то назовні, хоч із чим би ви зіткнулися, 
вбивайте це. Зустрінете Будду – вбийте Будду, зустрінете патріарха – вбийте патріар-
ха, зустрінете аргата – вбийте аргата, зустрінете батьків – убийте батьків, зустрінете 
родичів – убийте родичів. Лише тоді вперше ви досягнете звільнення. Не давайте ре-
чам зв’язати себе – і ви розірвете межі і станете вільними”).

Утім, проголошуючи “смерть Бога”, Ніцше лише виконував одну з найважливі-
ших заповідей християнства: “не створи собі кумира”, так само, як і шаленець 
Лінь-цзі лише продовжував головну філософську думку Будди: “усе є порожнім”.

Ми бачимо, що підхід до проблем етики в Ніцше багато в чому нагадує буддій-
ський. Адже в обох випадках перед нами етика без “я”, етика без “Бога”, без добра 
і зла: це етика пізнання, просвітлення і свободи – етика “порожнечі”.

Заратустра та ідеал бодгісаттви в буддизмі магаяни (ставлення до співчуття 
з боку Ніцше та в буддизмі). На цій проблемі, яка стосується специфіки ідеалу 
співчуття у християнській та буддійській традиціях, варто зупинитися докладніше, 
адже її розв’язання не є очевидним одразу. Здавалось би, ідеали співчуття, вищим 
втіленням якого в буддизмі магаяни і є бодгісаттва, мають суперечити власне заса-
дам філософії Ніцше. Ніцше пише (посмертне зібрання фрагментів Ніцше – “Воля 
до влади”, № 368):

«Співчуття є марною розтратою почуттів, паразитом, шкідливим для морального 
здоров’я, “неможливо, щоб обов’язком було примноження зла у світі”. Чинячи добро 
з чистого співчуття, людина, по суті, робить добро собі самій, а не іншому. Співчуття 
постає не на максимах, а на афектах; воно є патологічним; чуже страждання інфікує 
нас, співчуття – це інфекція» [Воля к власти… 2016, 255]19.

А. Панаїоті відзначає, що в Ніцше є поняття “співчуття слабких” та “співчуття 
сильних”, здорових, що подолали нігілізм, звернене до активного первня людського 
буття. Справді, лише сильний здатний допомогти слабкому, тому лише співчуття 
сильного є насправді дієвим. У цьому сенсі магаянський бодгісаттва, як істота, яка 
після досягнення просвітлення зі співчуття до живих створінь не йде в нірвану, а 
свідомо залишається в сансарі заради порятунку інших (допоки всіх живих істот не 
буде врятовано незалежно від того, скільки часу на це може знадобитися), також є 
“сильною постаттю”, наділеною надзнанням (усезнанням) та надприродними зді-
бностями, завдяки яким він і спроможний допомагати іншим на шляху до нірвани. 
У цьому відчайдушному, ба навіть геть безнадійному з людського погляду починан-
ні Заратустра, який прямує з гірських вершин униз до людей, нагадує бодгісаттву 
магаяни20, а мудрець-відлюдник, який намагається переконати Заратустру в марно-
сті та безглуздості його справи, нагадує ранньобуддійський ідеал святого-аргата, 
що прагне лише особистого спасіння.

Ніцше відкидав співчуття як “клонування”, примноження страждання. Утім, 
А. Панаїоті (а насправді самому Ніцше) тут можна заперечити, адже в буддійській 
філософії співчуття (каруна) має інакший філософський контекст, ніж у християн-
ській традиції. Насправді буддійське “співчуття” ґрунтується на зовсім інших заса-
дах, а саме на філософії порожнечі.

“Форма – це і є порожнеча, а порожнеча – це і є форма” (кит. 色即是空。空即是色 
[Боже боломідо сінь цзін], санскр. rūpaṁ śūnyatā, śūnyataiva rūpam [Digital Sanskrit 
Buddhist Canon]) – ці слова із “Сутри серця” (санскр. Hṛdaya-sūtra) є центральною 
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філософською формулою всіх сутр циклу праджняпараміти, які є засадничими для 
буддизму магаяни. “Форма” (санскр. rūpa) – це все виявлене, хоча наразі йдеться 
лише про одну з п’яти скандг, а отже, тільки про чуттєву форму (те, що ми сприй-
маємо органами чуттів – очима, на слух, носом, на дотик, на смак, тобто всі чуттєві 
речі). “Порожнеча” (санскр. śūnyatā) – це принципово невиявлений принцип буття 
тих-таки речей, завдяки якому вони здатні втрачати самототожність і при цьому не 
гинути, іншими словами – змінюватися, хоча водночас це означає і їхню несамо-
достатність та зумовленість21.

Буддисти (магаяна) ототожнюють “порожнечу” з мудрістю-праджнею (точніше, 
праджняпарамітою), а “форму” – зі співчуттям-каруною22. Тож можна сказати, що 
“співчуття – це і є мудрість порожнечі, а мудрість порожнечі – це і є співчуття”. Му-
дрість же порожнечі (праджняпараміта) покликана не примножити страждання, а 
якраз навпаки – відсікти усі його вияви “неначе спалахом громовиці”. Отже, “спів-
чуття” в буддизмі не має нічого спільного з примноженням страждання. Тож навіть 
у цьому філософія Ніцше насправді не суперечить вченню Будди.

Amor fati та неподвійність нірвани й сансари. А. Панаїоті відзначає, що Ніц-
ше, успадкувавши уявлення про нірвану в інтерпретації Шопенгауера, ототожнює її 
з нігілістичним уявленням про зведення усього нанівець (у ніщо) – “волі до ніщо” 
[Panaïoti 2014, 24]. Дослідник правильно вказує на те, що бачення Ніцше нірвани 
було помилковим та насправді ідеал нірвани дуже подібний до ідей самого Ніцше, і 
проводить паралель між нірваною та поняттям amor fati в Ніцше. “Amor fati” (букв. 
“любов до долі”) постає як “найвище самоперевершення, найбільш піднесений 
вияв волі до влади” [Panaïoti 2014, 130]. Що саме розуміє Ніцше під “amor fati”, ви-
разно ілюструє уривок № 276 з “Веселої науки”:

“Я хочу дедалі більше вчитися дивитись на необхідне в речах як на прекрасне: 
так, буду я одним з тих, хто робить речі прекрасними. Amor fati: хай це буде відтепер 
моєю любов’ю! Я не хочу вести жодної війни проти огидного. Я не хочу звинувачу-
вати, я не хочу звинувачувати навіть обвинувачів. Відводити погляд – таким хай буде 
моє єдине заперечення! А в усьому разом узятому я хочу одного дня бути тільки 
стверджувачем!” [Ницше 2005–2014, III, 479].

Ніцшевське amor fati нагадує буддійське вчення про неподвійність, яке є необ-
хідним складником філософії порожнечі та стверджує “неподвійність” усіх проти-
лежностей, і зокрема найбільшої з них – сансари та нірвани. Наґарджуна стверджує: 
сансара – це і є нірвана. Тому немає необхідності відкидати сансару, аби потрапити 
до нірвани: швидкоплинні форми реальності є не чим іншим, як самою реальністю. 
Чи ж розумно відкидати реальність?! Тікати від сансари – все одно що тікати від 
реальності, боротися із сансарою – все одно що боротися із самим буттям. Хіба не 
приречений цей шаленець на поразку?!

Ось як свого часу писав про це японський мислитель дзен Дōґен у своїй “Скарб-
ниці ока істинної Дгарми” 正法眼藏 (“Сьōбōґендзō”, сувій “Сьōдзі” 生死 – “На-
роджння та смерть” або ж “Сансара”)23:

生死ノホカニホトケヲモトムレハ。ナカエヲキタニシテ越ニムカヒ。オモテヲ
ミナミニシテ北斗ヲミントスルカコトシ。イヨイヨ生死ノ因ヲアツメテ。サラニ
解脱ノミチヲウシナヘリ。タタ生死スナハチ涅槃トココロエテ。生死トシテイト
フヘキモナク。涅槃トシテネカフヘキモナシ。コノトキ。ハシメテ生死ヲハナル
ル分アリ。[Дōґен] («Якщо хтось шукає Будду поза сансарою, він схожий на людину, 
яка, правлячи дишель на північ, розраховує дістатися до [південної країни] Юе, або 
на людину, яка, обернувши обличчя на південь, намагається побачити Велику Ведме-
дицю. Вона лише поназбирувала сансаричних причин і геть схибила з дороги звіль-
нення. Лише коли осягнеш, що сансара – це і є нірвана, то збагнеш, що не слід ані 
гнітитися “сансарою”, ані прагнути “нірвани”. Цієї миті ти вперше зможеш полиши-
ти сансару»).
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Отже, і Ніцше, і буддизм приходять до розуміння того, що реальність у всіх її 
виявах, незалежно від того, подобається вона нам чи ні, є істинною реальністю в 
кожній своїй найменшій частці і має бути нами прийнята “з любов’ю” – такою, як 
вона є, без будь-яких упереджень.
Висновки

Дотепер дослідники біографії та філософської спадщини Ніцше не можуть дійти 
згоди щодо того, наскільки все ж таки серйозно Ніцше був обізнаний з буддизмом 
та іншими східними традиціями. Нам відомо не так багато. Відомо, що Ніцше ніко-
ли не був у країнах Сходу. Припускають, що він міг непогано знати санскрит, але 
це достеменно не відомо. Відомо, що він близько дружив з таким відомим індоло-
гом, як П. Дойсен, і навіть мав його книгу, утім біографи зазначають, що сторінки 
книги так і залишилися нерозрізаними, натомість точно відомо, як ми зазначали, 
що Ніцше в жовтні 1870 р. брав у базельській бібліотеці популярну за тих часів 
книгу К. Коппена про буддизм. Є відомості, що з буддизмом Ніцше вперше позна-
йомився навіть трохи раніше, ніж із працями А. Шопенгауера тощо. Але, попри не-
достатність і неточність та, як наслідок, ефемерність цих біографічних відомостей, 
тексти, написані рукою Ніцше, – його твори та особисті нотатки, – є свідченням 
того, що буддизм (як і східна філософія в цілому) був істотним складником світо-
гляду Ніцше, інакше йому б просто не спало на думку здійснювати порівняння та 
наводити ті чи інші асоціації з ним і поготів не виникло б бажання проголосити 
себе “Буддою Європи”.

Суперечливість же висловлювань Ніцше про буддизм, з якою ми стикаємося в 
його працях, якраз і пояснюється тим, що Ніцше, попри брак адекватних відомос-
тей про основні поняття філософії буддизму, у якому за тих часів вбачали руйнів-
ний “культ Ніщо”, все ж “передчував” майбутні відкриття буддологів, виходячи із 
сутності цього вчення, яку він талановито вхопив за допомогою свого “транс’євро-
пейського ока”.

Перелік наведених паралелей між думкою Ніцше та буддійською філософією є 
далеко не повним, однак наведеного вище матеріалу достатньо, аби говорити не 
лише про умовну, позірну схожість, а й про значну подібність фундаментальних за-
сад філософії Ніцше та буддизму, зумовлену, кажучи словами буддолога, “логікою 
порожнечі”, яка об’єднує їх і робить союзниками в несамовитій битві за життя, від-
чайдушними антиподами нігілізму і Ніщо.

1 У статті представлено матеріали, уперше оприлюднені 28 лютого 2017 р. на CІIІ роз-
ширеному засіданні Семінару дослідників східних філософій на тему “Схід у Ніцше. Ніц-
ше на Сході”, у якому взяли участь доповідачі: Лариса Гармаш, Юрій Завгородній, Сергій 
Капранов, Тарас Лютий, Анастасія Стрелкова та Олена Семеняка (див. сайт семінару: www.
tdsf.kiev.ua). Першу публікацію авторки за темою див.: [Стрелкова 2019].

2 Ключовою працею, яка гостро тематизувала це питання і стала класикою з цієї теми, є 
книга Е. В. Саїда “Орієнталізм” (1978) (український переклад див.: [Саїд 2001]). У ній він 
лише побіжно згадує Ніцше в контексті, не пов’язаному з основним предметом його до-
слідження. Однак дослідники східних мотивів у філософії Ніцше самостійно порушили 
питання, чи можна відносити погляди Ніцше до “орієнталізму”; див. щодо цього статтю 
Д. Ларджа (Duncan Large) “Орієнталізм Ніцше” [Large 2013].

3 Цей афоризм міститься під № 44 у збірці “Böse Weisheit: Aphorismen und Sprüche”, яку 
було перекладено російською і видано у двотомнику серії “Філософська спадщина”. Ні-
мецький оригінал подаємо за електронним виданням зібрання творів Ніцше німецькою мо-
вою за редакцією Дж. Коллі та М. Монтінарі [Nachgelassene Fragmente]; перший том цього 
видання у 2004 р. було перекладено українською [Ніцше 2004].

4 Згадки про Будду чи буддизм подибуємо в більшості друкованих творів Ніцше. Найбіль-
ше їх у таких працях, як: “Der Antichrist” (“Антихрист”, 16 випадків: зокрема пункти 20–22, 
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а також кінець і початок пункту 23 цілковито присвячено буддизму), “Zur Genealogie der 
Moral” (“До генеалогії моралі”, 10 випадків), “Die fröhliche Wissenschaft” (“Весела наука”, 
8 випадків), “Jenseits von Gut und Böse” (“За межами добра і зла”, 3 випадки), у книзі “Der 
Wille zur Macht” (“Воля до влади”, 41 випадок). Поодинокі згадки про буддизм є навіть у 
“Народженні трагедії” (“Die Geburt der Tragödie”, 1872) та в нотатках Ніцше часів написан-
ня цього твору, тобто в одній з найбільш ранніх з його значних праць.

5 Український переклад з німецької див.: [Ніцше 1993, 347–348].
6 Ґ. Паркс відзначає, що в Японії статті на цю тему почали з’являтися вже в 90-х рр. 

XIX ст. [Parkes 2000]; див. також: [Parkes 1991].
7 У пошуках смислу людського життя Ладнер (1889–1963) рано і серйозно зацікавився 

філософією, і особливо філософією Шопенгауера, якою він був щиро захоплений. Цікаво, 
що, як і чимало його сучасників, сам Ладнер прийшов до буддизму саме через твори Шо-
пенгауера [Frey 2016, 405–406].

У 1942 р. Макс Ладнер разом з Раулем фон Муральтом (Raoul von Muralt, 1891–1975) за-
снував “Буддійську громаду Цюріха” (Buddhistische Gemeinschaft Zürich (B.G.Z.)), яка стала 
першою документально підтвердженою буддійською громадою у Швейцарії [Frey 2016, 
411]. Тож він був безпосередньо й активно залучений до процесу рецепції та поширення 
буддизму в Європі. Ландер є автором низки статей і чотирьох книжок. “Автентичним” буд-
дизмом він вважав ранній буддизм текстів палійського канону [Frey 2016, 399]. Вперше ж 
свою інтерпретацію буддизму він виклав якраз у книзі, присвяченій критиці розуміння буд-
дизму в Ніцше.

Це свідчить про те, що “буддійські” мотиви в Ніцше були добре помітними вже в того-
часній Європі і привертали увагу західних прихильників буддизму з метою критики і ви-
правлення некоректної оцінки з його боку певних аспектів буддизму, що видається цілком 
виправданим, адже авторитет Ніцше був дуже великим і його висловлювання про буддизм 
не могли не мати ширшого культурного значення, до чого європейські буддисти не могли 
залишатися байдужими. Тож невдивовижу, що головним завданням Ладнера було саме вка-
зати на помилкові твердження Ніцше про буддизм і піддати їх нищівній критиці. Більш до-
кладно про Макса Ладнера див. статтю німецькою мовою: [Frey 2016].

Приклад Ладнера є одним зі свідчень того, що, хоч як дивно це звучить, твори Шопен-
гауера та Ніцше сприяли поширенню буддизму в Європі.

8 Докладніше рецензію Ґ. Паркса на цю працю див.: [Parkes 2000, 257–261].
9 Стосовно внеску японських вчених у це питання див.: Ґ. Паркс, “Рання рецепція філо-

софії Ніцше в Японії” (“The early reception of Nietzsche’s philosophy in Japan”) [Nietzsche 
and Asian Thought 1991, 177–199] та його ж словникову статтю “Ніцше та східно-азійська 
думка: впливи, імпакти та резонанси” (“Nietzsche and East Asian thought: influences, impacts, 
and resonances”) в енциклопедичному виданні “The Cambridge Companion to Nietzsche” [The 
Cambridge Companion to Nietzsche 1996, 356–383].

Проривне дослідження Ніцше, здійснене японським мислитетем Вацудзі Тецурō ще в 
1913 р., дотепер не перекладено англійською. Натомість міркування про Ніцше в більш ши-
рокому контексті історії нігілізму іншого відомого японського філософа, Нісітані Кейдзі, 
подибуємо в книзі “Самоперевершення нігілізму” (“The Self-Overcoming of Nihilism”), пе-
рекладеній англійською мовою [Nishitani 1990, 29–99], а також у його книзі “Релігія та 
ніщо” (“Religion and Nothingness”) теж в англійському перекладі [Nishitani 1983]. Ґ. Паркс 
відсилає також до статей японських авторів у збірці за його редакцією “Ніцше та азійська 
думка” [Nietzsche and Asian Thought 1991]: Кōґаку Аріфуку, Рьōґі Окōті, Мунето Сонода.

10 Ніцше часто оперує “медичними” термінами у викладі своїх ідей. Позитивну оцінку 
буддизму він також полюбляє висловлювати в подібних термінах (“Антихрист”, № 22):

“Буддизм – ця релігія розрахована на людей пізніх, призначена для рас лагідних, покір-
ливих, надто духовних, – у них так легко викликати відчуття болю (Європа далеко ще не 
дозріла для болю); буддизм повертає цим расам мир і радість, розміреність духовної дієти, 
певне тілесне загартування” [Ницше 2005–2014, VI, 127].

11 Докладніше про вивчення та переклад спадщини Ніцше в Україні див. у статті ніцше-
знавця Т. Лютого [Лютий 2011].

12 Йдеться про двотомник, перший з томів якого вийшов у 1857 р., другий – у 1859 р.
13 Відзначимо, що джерелом неправильного розуміння порожнечі й ототожнення її з 

Ніщо є і те, що поняття “Ніщо” (Nothingness) та “порожнеча” все ж мають спільну площину 



А. Ю. Стрелкова

122                                                                                                          Східний світ, 2020, № 1

перетину. Приміром, у своїй книзі за назвою “Релігія та Ніщо” (“Religion and Nothingness”) 
відомий японський мислитель Нісітані Кейдзі (1900–1990) говорить саме про буддійську 
“шуньяту”.

14 Зокрема, Ф. Містрі відзначає, що Ніцше неправильно розумів буддійське вчення про 
“порожнечу” як пасивне і нігілістичне. Вона пояснює це тим, що Ніцше не був ознайомлений 
із застереженням Будди щодо прив’язаності до порожнечі як теорії [Parkes 2000, 255–256].

15 Наприклад, у ранньобуддійському каноні (в перекладі за китайською версією канону) 
читаємо:

法無有吾我亦復無我所
我既非當有我所何由生 [Цза ахань цзін]
Дгарми не мають “я” і не мають “мого”.
Оскільки “я” вже немає, то звідки візьметься “моє”?
16 Точніше, незнання цього (авідья).
17 Цит. за: [Ніцше 1993, 13]. Німецькою:
Der Mensch ist ein Seil, geknüpft: zwischen Thier und Uebermensch, – ein Seil über einem 

Abgrunde.
Ein gefährliches Hinüber, ein gefährliches Auf-dem-Wege, ein gefährliches Zurückblicken, ein 

gefährliches Schaudern und Stehenbleiben.
Was gross ist am Menschen, das ist, dass er eine Brücke und kein Zweck ist: was geliebt 

werden kann am Menschen, das ist, dass er ein Uebergang und ein Untergang ist.
Ich liebe Die, welche nicht zu leben wissen, es sei denn als Untergehende, denn es sind die 

Hinübergehenden. [Nietzsche 1920–1929, XIII, 11]
18 Слід відзначити, що ще раніше, у 1840 р., у м. Коломбо в місцевому журналі “The 

Friend” Деніел Ґоджерлі опублікував свій переклад 255 віршів “Дгаммапади” англійською 
мовою, але цей переклад був неповним (“Дгаммапада” складається з 423 віршів).

19 А. Панаїоті також цитує це місце (“Посмертні фрагменти” Ніцше за 1885–1888 рр.) 
[Panaïoti 2014, 176].

20 Відзначимо лише, що бодгісаттва у вузькому розумінні – це істота, яка вже досягла 
просвітлення. Заратустра, який спускається з гір, лише стає на цей шлях і в цьому сенсі 
радше подібний до бодгісаттви в широкому розумінні слова як людини, яка “пробудила в 
собі бодгічітту”, тобто прагнення до просвітлення (в найширшому розумінні це всі послі-
довники магаяни).

21 У більш вузькому розумінні шунья-вада – це “вчення про порожнечу”: 1) “порожнечу”, 
нереальність назв та будь-яких дискурсивних структур та 2) “порожнечу”, нереальність ре-
чей через їхню взаємну зумовленість (пратітья-самутпада).

22 У традиційному коментарі (вбудований у текст трактату) до “Золотого лева” Фа-цзана 
читаємо:

色者悲也。空者智也。觀色即空成大智。而不住生死。觀空即色成大悲。而不滯涅
槃。[Фа-цзан] Форма – це співчуття-каруна, порожнеча – це мудрість-праджня. Бачити, 
що форма – це і є порожнеча, – це велика мудрість: [така людина] вже не перебуває в санса-
рі. Бачити, що порожнеча, – це і є форма – це велике співчуття: [така людина] вже не три-
мається за нірвану.

23 Існує низка публікацій, спеціально присвячених порівняльному аналізу філософських 
поглядів Ніцше та Дōґена, дві з них представлені у вищезгаданій збірці “Ніцше та азійська 
думка”: Дж. Стамбо, “Інший Ніцше” [Nietzsche and Asian Thought 1991, 20–30]; Кōґаку Арі-
фуку, “Проблема тіла в Ніцше та Дōґена” [Nietzsche and Asian Thought 1991, 214–225].
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А. Ю. Стрелкова
Буддизм та Ніцше: філософські паралелі

Ніцше відомий своїми суперечливими висловлюваннями про буддизм, що не дає змоги 
однозначно оцінити справжнє ставлення філософа до цієї філософсько-релігійної традиції. 
Цю статтю присвячено з’ясуванню причин цієї суперечливості. Для цього здійснено порів-
няльний аналіз низки наріжних для філософії Ніцше та буддійського вчення ідей (на мате-
ріалах першоджерел різних напрямків буддизму: раннього буддизму, магаяни і особливо 
школи дзен). Зокрема, висвітлено такі паралелі, як-от: розуміння страждання як зла, а його 
відсутності – як критерію істини; відкидання існування сталого, незмінного “я” (буддійське 
вчення про анатман) та ставлення до еґо, душі як до фікції в Ніцше; заперечення будь-
якого постійного і незмінного буття в буддизмі та в Ніцше і, зокрема, ідея людини як без-
упинного “переходу” в Ніцше і в дзен-буддизмі (принцип “неперебування” Хуй-нена), а 
також паралель між ніцшевським “hinübergehen” та мудрістю-праджняпарамітою в магая-
ні; “вічне повернення” Ніцше і перенародження (реінкарнація) в буддизмі; паралелі між 
етикою Ніцше та буддійською “етикою порожнечі” (етика без “я”, “Бога”, “по той бік до-
бра і зла”); Заратустра та ідеал бодгісаттви в буддизмі магаяни (ставлення до співчуття з 
боку Ніцше та в буддизмі); amor fati та неподвійність нірвани та сансари як діалектичний 
принцип суперечливої природи реальності, спільний для буддійської філософії “порожне-
чі” і для думки Ніцше. На підставі аналізу цих паралелей зроблено висновок, що вони є 
невипадковими і можуть бути пов’язані між собою, так би мовити, “логікою порожнечі”, 
суперечливість же ставлення Ніцше до буддизму має формальний, зовнішній характер і 
спричинена передусім браком адекватних відомостей у Європі XIX ст. щодо фундамен-
тальних засад буддійської філософії, і особливо філософії “порожнечі”, яку спочатку було 
сприйнято європейцями у викривленому вигляді як “культ Ніщо”. Натомість за внутрішні-
ми принципами філософський проєкт Ніцше дуже близький до буддійської філософії “по-
рожнечі” (в широкому її розумінні), яка, як і філософія Ніцше, є цілковитою протилежніс-
тю песимізму і нігілізму.

Ключові слова: буддизм, дзен, нігілізм, Ніцше, Ніщо, філософія порожнечі, шуньята
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А. Ю. Стрелкова
Буддизм и Ницше: философские параллели

Ницше известен своими противоречивыми высказываниями о буддизме, что не дает воз-
можности однозначно оценить настоящее отношение философа к этой философско-рели-
гиозной традиции. Эта статья посвящена выяснению причин такой противоречивости. Для 
этого проведен сравнительный анализ ряда основополагающих для философии Ницше и 
буддийского учения идей (на материалах первоисточников разных направлений буддизма: 
раннего буддизма, махаяны и особенно школы дзэн). В частности, освещены такие парал-
лели, как: понимание страдания как зла, а его отсутствия – как критерия истины; отбрасы-
вание существования постоянного, неизменного “я” (буддийское учение про анатман) и 
отношение к эго, душе как фикции у Ницше; отрицание какого бы то ни было постоянного 
и неизменного бытия в буддизме и у Ницше и, в частности, идея человека как беспрерыв-
ного “перехода” у Ницше и в дзэн-буддизме (принцип “непребывания” Хуй-нэна), а также 
параллель между ницшевским “hinübergehen” и мудростью-праджняпарамитой в махаяне; 
“вечное возвращение” Ницше и перерождения (реинкарнация) в буддизме; параллели меж-
ду этикой Ницше и буддийской “этикой пустоты” (этика без “я”, “Бога”, “по ту сторону до-
бра и зла”); Заратустра и идеал бодхисаттвы в буддизме махаяны (отношение к состраданию 
со стороны Ницше и в буддизме); amor fati и недвойственность нирваны и сансары как диа-
лектический принцип противоречивой природы реальности, общий для буддийской фило-
софии “пустоты” и для мысли Ницше. На основании анализа этих параллелей делается 
вывод о том, что они неслучайны и могут быть связаны между собой, так сказать, “логикой 
пустоты”. Противоречивость же отношения Ницше к буддизму имеет формальный, внеш-
ний характер и вызвана, прежде всего, нехваткой адекватных сведений в Европе XIX в. от-
носительно фундаментальных положений буддийской философии, и особенно философии 
“пустоты”, которая сначала была воспринята европейцами в искаженном виде как “культ 
Ничто”. В то же время по внутренним своим принципам философский проект Ницше очень 
близок к буддийской философии “пустоты” (в широком ее понимании), которая, как и фи-
лософия Ницше, является полной противоположностью пессимизма и нигилизма.

Ключевые слова: буддизм, дзэн, нигилизм, Ницше, Ничто, философия пустоты, шуньята
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BHAGAVADGĪTĀ. CHAPTERS 10–11 / 
TRANSLATED FROM THE SANSKRIT, INTRODUCTORY ARTICLE
AND COMMENTED BY D. BURBA

D. Burba 
A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, NAS of Ukraine 
4, Hrushevskoho Str., Kyiv, 01001, Ukraine 
boorba@gmail.com 

This publication presents the Ukrainian translation of the tenth and eleventh chapters of Bhaga-
vadgita, composed perhaps in the 1st or 2nd century CE that is the most famous Hindu Scripture.

The tenth chapter is titled The Yoga of Divine Glories. It continues the list of manifestations of 
Krishna that began in the seventh chapter (verses 8–13) and is detailed in verses 16–19 of the 
ninth chapter. Krishna identifies himself with the Atman “dwelling in the hearts of all beings”, as 
well as with eminent representatives of various groups of gods, priests, generals, reservoirs, 
mountains, trees, weapons, snakes, animals, birds, fish, etc. The summary of the tenth chapter is 
the Krishna’s assertion: “Whatever is glorious, beautiful and mighty that all such has issued from 
a fragment of My splendor”.

The eleventh chapter is titled The Yoga of the vision of the Cosmic Form. At the request of Ar-
juna, Krishna gave him the ability to see the entire universe in Krishna’s body. Arjuna saw end-
less forms of Krishna and saw all beings in Krishna’s body. All beings and worlds have entered 
into the mouth of Krishna for their annihilation. Krishna explained that he is mighty world-de-
stroying Time now engaged in wiping out the world. To calm the frightened Arjuna, he again took 
on the anthropomorphic form. The last verses say, a chance to see Krishna in this form and come 
to him is given only by unswerving devotion or bhakti.

The concepts and realities considered in these chapters are explained by the translator in notes, 
with quotations from the Mahabharata, as well as by citing the Rigveda, Vedanta Sutras, Vishnu 
Purana, Laws of Manu, Samkhya Karika, Upanishads and other classical texts of Hinduism.

Keywords: Bhagavadgita, Hinduism, India, Mahabharata, meditation, religion, Sanskrit, 
translation, yoga

БГаҐаВадҐІТа, ГлаВи 10–11 /  
ПЕРЕКЛАД ІЗ САНСКРИТУ, ВСТУПНА СТАТТЯ ТА КОМЕНТАРІ Д. В. БУРБИ 

Продовжуємо публікацію перекладу найвідомішої священної книги індусів – 
“Бгаґавадґіти”. Цей номер журналу містить глави 10–11, які перекладалися із сан-
скритського тексту критичного видання шостої книги “Магабгарати”1 [The Mahab--
harata… 1947]. (Глави 1–9 див. у попередніх номерах журналу). Інші фрагменти 
“Магабгарати”, процитовані в примітках, перекладалися з відкоректованого сан-
скритського тексту, який теж базується на цьому виданні2. Санскритська терміноло-
гія передана згідно з рекомендаціями, викладеними в статті “Практична транскрип-
ція санскритських власних назв та термінів в українській мові” [Бурба 2018].

Уся десята глава написана віршовим розміром шлока (śloka; два рядки по шіст-
надцять складів, розділених цезурою навпіл), а в одинадцятій главі вірші 15–50 скла-
дені розміром тріштубг (triṣṭubh; чотири рядки з одинадцяти складів).
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Назву десятої глави (vibhūti-yoga) перекладають по-різному: “Йоґа царственої 
влади”, “Божественні прояви”, “Велич абсолюту” тощо. “Риґведа” вживає слово 
vibhūti лише як прикметник: “всеосяжний”, “могутній”, “сильний”. У більш пізніх 
пам’ятках засвідчено чимало інших значень: “розвиток”, “успіх”, “могутність, 
сила”, “велич, пишність”, “надприродні здібності”, “священний попіл” (у культах 
шіваїзму). У десятій главі продовжується опис проявів Кришни, розпочатий у сьо-
мій главі (вірші 8–13) та деталізований у віршах 16–19 глави 9.

Четвертий і п’ятий вірші перелічують психічні, фізіологічні й соціальні феноме-
ни, що беруть початок від Кришни. У наступному вірші зазначається, що Кришна 
породив предків, від яких ведуть своє походження всі істоти.

Вірші 8–11 – апологетика бгакті (відданості Богу). “Розумні люди” знають, що 
все походить від Кришни, тому всім серцем поклоняються йому й завжди розмов-
ляють про нього. Кришна у відповідь створює для них умови, сприятливі для воз-
з’єднання з ним.

У віршах 12–18 Арджуна, посилаючись на давніх мудреців, визнає Кришну Ви-
щим Брагманом і Первинним Богом і просить його вичерпно розповісти про боже-
ственні прояви своєї величі – щоб Арджуна міг постійно думати про різноманітні 
аспекти Кришни. Той погоджується, але попереджає, що згадає лише головні свої 
величні прояви, оскільки їм немає кінця.

Першим своїм проявом Кришна називає Атман, який перебуває в серцях усіх іс-
тот. Далі Кришна ототожнює себе з найвидатнішими представниками різних груп 
богів, професій, гір, водойм, дерев, зброї, змій, звірів, птахів, риб, пір року. Цікаво, 
що, згадуючи синів Панду, Кришна каже: “З Пандавів [Я] Дгананджая” (тобто сам 
Арджуна, якому він все це розповідає). Згадуються також менш наочні речі: Вічний 
Час, виникнення і смерть, риси характеру, літери й інші філологічні категорії. На 
фоні переважно позитивних персонажів, якостей і дій привертає увагу твердження, 
у якому фігурує відверто негативне заняття: “Із шахрайств Я азартна гра”. Підсум-
ком десятої глави є резюме Кришни: “Хоч би що існувало величного, прекрасного й 
могутнього, усе це виникло з частки Моєї пишноти”.

Одинадцята глава називається “Йоґа споглядання Всесвітнього Образу” (viśva-
rūpa-darśana-yoga). “Риґведа” називає Вішварупою божество на імення Тваштар 
(tvaṣṭar/tvaṣṭṛ “творець”), яке неодноразово згадується, але якому не присвячено 
жодного гімну. Також Вішварупа – це ім’я сина Тваштара, триголового демона, 
який вкрав корів і був за це вбитий Індрою (див. цитату у примітці 84). В епосі 
Вішварупа ототожнюється зі змієподібним демоном Вритрою, уособленням хаосу. 
Однак у “Бгаґавадґіті” цей термін вживається в значенні “форма Бога, що містить у 
собі весь Усесвіт”. Щось схоже можна побачити ще в тому давньому гімні “Риґве-
ди” (10.90), у якому сотворіння світу описується як наслідок принесення в жертву 
“вселенської людини” (puruṣa), з чиєї “голови витворилося (sam avartata) небо, з 
ніг – земля, з пупа виник (āsīt) проміжний повітряний простір (antárikṣa), з вуха – 
сторони світу” (10.90.14).

У перших чотирьох віршах одинадцятої глави Арджуна дякує Кришні за те, що 
“в подробицях почув” про появу й зникнення істот і про нетлінну велич Кришни. 
Але краще один раз побачити, ніж сто раз почути, і Арджуна обережно (“якщо вва-
жаєш, що я можу”) просить Кришну показати свій вічний образ. Кришна пого-
джується і пропонує Арджуні: “Бач у Моєму тілі одразу весь Усесвіт: рухоме і 
нерухоме, усе, що бажаєш бачити”. Проте тут виникає проблема, оскільки призна-
чені для споглядання обмежених речей людські очі не можуть сприйняти безмеж-
ність Бога. Однак, як казав Ісус, хоча “в людей це неможливо, Богові – все можливо” 
(Мт 19.26), і Кришна легко дарує Арджуні “божественний зір”.

З десятого вірша починається опис того, що побачив Арджуна: замість його 
друга й візника перед ним постав хтось “з багатьма вустами й очима, з безліччю 
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божественних прикрас і піднятої божественної зброї, у божественних гірляндах і 
одязі, умащений божественним ароматичним єлеєм, предивний, божественний, не-
скінченний, всюдилиций. Якби небо осяялося світлом одразу тисячі сонць, це було 
б схоже на сяйво тієї Великої Душі”. Цікаво, що, згідно з Євангелієм, дещо подібне 
(хоча й не таке грандіозне) бачили учні Ісуса, який “преобразився перед ними: об-
личчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло” (Мт 17.2). Ця подіб-
ність дає підстави припустити, що зміст одинадцятої глави є не плодом уяви її 
автора, а літературною обробкою досвіду, набутого в стані зміненої свідомості: під 
дією психоактивних речовин, у медитативному чи гіпнотичному трансі тощо3. При-
кладом схожого переживання, індукованого ззовні, може бути випадок, описаний 
Роменом Ролланом у книзі “Життя Рамакришни”: “Він торкнувся Нарена4... І знову 
налетів вихор духу. В очах Нарена все одразу поінакшало. Вражений, він побачив, 
що нічого не існувало, крім Бога. Усе, що він бачив, чого торкався, що їв, – було Бо-
гом” [Ромен Роллан 1991, 188].

Отже, Арджуна побачив Кришну в нескінченних подобах (з багатьма руками, 
животами, вустами й очима) і побачив у його тілі богів та усіх істот, деякі з яких 
названі. Також він побачив, як воїни, що зійшлися на полі бою, поглинаються 
“страшними ротами” Кришни “з жахливими іклами”. Ба більше, як метелики стрім-
ко влітають у запалене полум’я, так світи входять у роти Кришни, щоб загинути. 
Варто зазначити, що вайшнавізму загалом не властиве поклоніння жахливим фор-
мам божества, оскільки Вішну є богом-хранителем, натомість такі образи звичні 
для шанувальників бога-руйнівника Шіви та його дружини Калі. Однак у тридцято-
му вірші Арджуна звертається до Кришни як до Вішну, а в наступному вірші про-
сить: “Розкажи мені, хто Ти – Той, чий образ жахливий”. У віршах 32–34 Кришна 
відповідає, що він є Час – “могутній руйнівник світів” – і що ті, хто мусять загину-
ти в битві, вже вбиті ним, а Арджуна має бути лише його знаряддям.

Починаючи з 36-го вірша, Арджуна возсилає Кришні молитви й просить виба-
чення за виявлену ним раніше фамільярність. Наляканий5, він благає, щоб Криш-
на знову набрав антропоморфної подоби. Той виконує його прохання і пояснює (в 
останніх чотирьох віршах глави), що ні Веди, ні аскеза, ні роздавання дарів, ані 
офіра не дають змоги бачити його в тому образі6, який може бачити Арджуна. 
Можливість споглядати Кришну й прийти до нього дає лише безоглядна відда-
ність (bhakti).

ГлаВа 10. ЙОҐа прОЯВІВ БОЖеСТВеННОЇ ВелиЧІ
Господь сказав: 
1 – Магабагу7, знову слухай Моє найвище слово8, яке Я сповіщу, бажаючи добра 

тобі, любий.
2 Ні сонми богів, ані великі мудреці не знають9 Мого походження, бо Я джерело 

всіх богів і великих мудреців.
3 Хто зі смертних знає Мене, ненародженого й споконвічного великого Володаря 

світів, той, не обдурений10 [майєю], позбувається усіх гріхів11.
4 Роздуми, знання, непідвладність омані, толерантність, правдивість, самовла-

дання, умиротворіння, насолода і страждання, народження і смерть, страх і без-
страшність,

5 ненасильство12, урівноваженість, задоволеність, аскетизм, роздавання дарун-
ків13, слава, безчестя – [усі ці] різні стани істот ведуть своє походження саме від 
Мене.

6 Семеро великих мудреців14, перед ними – четверо [інших мудреців]15, а також 
Ману виникли від Мене, народжені розумом16; від них – ці істоти у світі.

7 Хто насправді знає17 цю Мою велич і йоґу18, той возз’єднується [зі Мною] не-
похитною йоґою19. У цьому немає сумніву.
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8 Я джерело всього20; усе походить21 від Мене. Розуміючи це, розумні люди всім 
серцем поклоняються Мені22. 

9 Удовольняються і утішаються ті, хто думає про Мене, присвятив Мені своє 
життя, просвіщає одне одного й завжди розмовляє про Мене23.

10 Їм, завжди зосередженим24, які поклоняються Мені з любов’ю, Я даю буддгі-
йоґу25, за допомогою якої вони приходять до Мене.

11 Зі співчуття до них Я, перебуваючи в [їхньому] власному бутті26, розсіюю сяй-
ним світочем знання морок, породжений невіглаством27.

Арджуна сказав: 
12 – Гóсподи, [Ти] – Вищий Брагман, Вища Обитель28, Вищий Очисник29. Віч-

ним Божественним Пурушею30, Первинним Богом, ненародженим, Усюдисущим
13 називають Тебе всі мудреці, божественний мудрець Нарада31, а також Асіта, 

Девала32 й В’яса33. І [Ти] сам кажеш мені [це]. 
14 Кешяво34, я вважаю істиною все, що Ти говориш Мені. Ні боги, ані демони35 

не знають36 Твого, Гóсподи, прояву.
15 Лише Ти сам, завдяки Собі37, знаєш Себе, Пурушоттамо38, Джерело всього39, 

Гóсподи істот, Боже богів40, Повелителю Усесвіту.
16 Прошу Тебе розповісти мені вичерпно41 про божественні прояви своєї вели-

чі42 – ті прояви, наповнивши якими ці світи, Ти перебуваєш [у них]43.
17 Як пізнати мені Тебе, Чудотворче44, постійно думаючи про Тебе? І про які 

Твої аспекти мені слід розмірковувати45, Гóсподи? 
18 Джанардано46, розкажи більше, докладніше про свою йоґу47 й величні прояви, 

бо я слухаю і не можу насититися48 нектаром [Твоїх слів]. 
Господь сказав:
19 – Гаразд! Повідаю тобі, найкращий з нащадків Куру49, про божественні проя-

ви своєї величі, але лише про головні, бо немає кінця Моїм проявам50.
20 Ґудакеше51, Я Атман, який перебуває в серцях усіх істот52. Я початок, середи-

на й кінець істот53.
21 З-поміж адітьїв54 Я Вішну55, зі світил – променисте сонце; з марутів56 Я Марі-

чі57, а серед сузір’їв58 – місяць59. 
22 З-поміж Вед Я Самаведа60, з богів – Індра61, з чуттів Я розум62; Я свідомість 

істот.
23 З-поміж рудр63 Я Шіва64, з якшів65 і ракшасів66 – Володар скарбів67. З васу68 Я 

Вогонь69, а з гір – Меру70.
24 Партхо71, знай: зі священників Я головний, Бригаспаті72; з полководців Я 

Сканда73, з водойм Я океан. 
25 З великих мудреців Я Бгриґу74, з виголошуваного Я склад Ом75, з офіри – офі-

ра рецитації мантри76, а з непорушного Я Гімалаї. 
26 З усіх дерев Я ашваттха77, з божественних мудреців – Нарада, з ґандгарвів78 – 

Чітраратха79, із сіддгів80 – мудрець Капіла81.
27 Знай: з коней Я Уччайхшравас, що виник з нектару безсмертя, з царствених 

слонів Я Айравата82, а серед людей Я князь83.
28 Зі зброї Я блискавка84, з корів – Камадуг85. Я Кандарпа86, породження потом-

ства. Зі зміїв Я Васукі87. 
29 З наґів Я Ананта88. Я Варуна89 серед мешканців вод, а з предків – Ар’яман90. З 

тих, хто вершить правосуддя, Я Яма91.
30 З дайтьїв92 Я Праглада93, з поневолювачів – Час94. Зі звірів Я лев95, із птахів – 

Ґаруда96.
31 З очищувачів Я свіжий вітер, з тих, хто носить зброю, – Рама97. Я макара98 се-

ред риб і Ґанґа99 серед річок.
32 Арджуно, Я початок, кінець і середина всіх створінь100. З наук Я наука про ду-

шу101. Я аргумент102 диспутантів. 
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33 З літер Я А103, а зі складних слів – [складне слово типу] двандва104. Я Вічний 
Час105 і всюдилиций106 Хранитель.

34 Я смерть, яка все знищує, і виникнення того, що виникне107. З жіночого [Я] 
слава, удача, мова, пам’ять, розсудливість, вірність і толерантність108.

35 З гімнів-саманів Я “Бригат-саман”109, з віршових розмірів – ґаятрі110. З місяців 
я марґашірша111, а з пір року – пора цвітіння112.

36 Із шахрайств Я азартна гра113. Я доблесть доблесних114, перемога й рішу-
чість115, сáттва116 саттвóвих.

37 З роду Вришні117 Я Васудева118, з Пандавів – Дгананджая119. Також Я В’яса се-
ред мудреців і мудрий поет120 Ушянас121 серед мудрих поетів.

38 Я покарання122, [що накладається] правителями, і правильна поведінка тих, 
хто прагне перемоги. Я безмовність123 таїни й мудрість мудрих.

39 І Те, що є сіменем124 усіх істот, – теж Я, Арджуно. Немає істоти, що рухається 
або нерухома, яка могла б існувати без Мене.

40 Парантапо125, немає кінця проявам Моєї величі; сказане Мною – лише при-
клад обширу цих проявів.

41 Зрозумій: хоч би що існувало величного, прекрасного й могутнього, усе це 
виникло з частки Моєї пишноти126.

42 Але, Арджуно, навіщо тобі знати стільки подробиць? Я перебуваю [у світі й 
поза ним], підтримуючи весь цей Усесвіт однією частинкою [Себе].

ГлаВа 11. ЙОҐа СпОГлЯдаННЯ ВСеСВІТНЬОГО ОБраЗУ
Арджуна сказав:
1 – Ти милостиво повідав мені найвищу таїну127 – [знання] про душу. Ним усу-

нута моя омана128.
2 Я в подробицях почув від Тебе, Лотосоокий, про появу й зникнення істот129 і 

про [Твою] нетлінну велич.
3 Всевишній Гóсподи130, Я бажаю побачити Твій Господній образ, [споглядати 

Тебе] таким, яким Ти, Пурушоттамо, описав Себе131. 
4 Гóсподи, якщо вважаєш, що я можу побачити його, то, Владарю йоґи132, пока-

жи мені свій вічний образ.
Господь сказав: 
5 – Бач, Партхо, сотні й тисячі моїх божественних образів – різнобарвних, бага-

толиких, різноманітних.
6 Бач адітьїв133, васу, рудр134, двійнят Ашвінів135, а також марутів; бач, нащадку 

Бгарати, багато чудового, не баченого раніше.
7 Бач, Ґудакеше, тут, у Моєму тілі, одразу весь Усесвіт136: рухоме і нерухоме, усе, 

що бажаєш бачити.
8 Але ти не можеш бачити Мене цими своїми очима. Даю тобі божественний 

зір137. Бач Мою всевладну йоґу!138

Санджая сказав:
9 – Радже139, сказавши так, великий Владар йоґи, Гарí140, показав потім Партсі 

свій вищий, Господній образ – 
10 різноманітної божественної зовнішності, з багатьма вустами й очима, з без-

ліччю божественних прикрас і піднятої божественної зброї141,
11 у божественних гірляндах і одязі, умащений божественним ароматичним 

єлеєм, предивний, божественний, нескінченний, всюдилиций.
12 Якби небо осяялося світлом одразу тисячі сонць, це було б схоже на сяйво тієї 

Великої Душі142.
13 Тоді Пандава побачив там, у тілі Бога богів143, одразу весь різноманітно розді-

лений Усесвіт144. 
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14 Потім зачудований Дгананджая, у якого по тілу пішли мурашки145, схиливши 
голову й шанобливо склавши долоні, звернувся до Бога146:

Арджуна сказав:
15 – Гóсподи, бачу у Твоєму тілі богів, усю сукупність істот147, Шіву148 й Брагму, 

котрий сидить на лотосному троні149, усіх мудреців і божественних зміїв150.
16 Усюди бачу Тебе в нескінченних подобах: з багатьма руками151, животами, 

вустами й очима. Не бачу ні початку Твого, ні середини, ані кінця, Владарю Всесві-
ту152, його Подобо.

17 Бачу Тебе, якого важно споглядати, вінценосним, з булавами й [бойовими] 
дисками153; [Ти], невимірний, полум’яніючи всюди, освітлюєш усе сліпучим сяй-
вом154 сонця і вогню.

18 Ти – Невмируще, Найвищий Об’єкт Пізнання. Ти – Вище Вмістилище цього 
Всесвіту155. Ти – незмінний захисник непорушної дгарми156. Ти – вічний Пуруша, 
так я вважаю.

19 Бачу Тебе без початку, середини й кінця, безмежно могутнього, з руками без 
ліку, з місяцем і сонцем як очима й палким вогнем замість вуст157. Ти обпалюєш 
своїм жаром увесь цей Всесвіт158.

20 Цей простір від землі до неба й усі сторони світу заповнені лише Тобою159. 
Велика Ду́ше, бачачи Твій разючий і страхітливий образ160, три світи161 тремтять.

21 Сонми богів увіходять у Тебе; деякі перелякано моляться Тобі, шанобливо 
склавши долоні. Вигукуючи “Свасті!”162, безліч великих мудреців і сіддгів163 слав-
лять Тебе прекрасними гімнами.

22 Рудри, адітьї, васу, садг’ї164, вішведеви165, двійнята Ашвіни, марути, покійні 
предки, сонми ґандгарвів, якшів, асурів166, сіддгів – усі зачудовано дивляться на 
Тебе.

23 О Міцнорукий, бачачи Твій велетенський образ – багатоликий і багатоокий, з 
багатьма руками, стегнами й стопами, з багатьма черевами й страшними іклами, – 
світи тремтять і я теж167.

24 Бачачи, як Ти з широко роззявленими ротами, з величезними вогняними очи-
ма, сяйний, різнобарвний торкаєшся неба, я, о Вішну, внутрішньо тремчу, втратив-
ши стійкість і спокій.

25 Бачачи Твої жахливі ікла й роти, подібні полум’ю кінця світу168, я не вхоплю 
тропи169 й не знаю, де приткнутися. Змилостись, Гóсподи богів, Прихистку Все-
світу!170

26 І всі ті сини Дгритараштри з гуртами царів, а також Бгішма, Дрона, Карна171 
разом з нашими провідними воїнами в Тебе,

27 у Твої страшні роти172 з жахливими іклами, входять поспішно; деякі, застряг-
ши між зубів, видніються з розтрощеними головами.

28 Як повноводні потоки річок поспішають до океану, так ті герої світу людей 
входять у Твої вогняні роти173.

29 Як метелики174 [собі] на погибель стрімко влітають у запалене полум’я, так 
світи поспішно входять у Твої роти175, щоб загинути.

30 Полум’яними ротами Ти поглинаєш усі світи, злизуючи їх з усіх боків176. Твоє 
жахливе сяйво, о Вішну, наповнивши весь Усесвіт жаром, спалює його.

31 Розкажи мені, хто Ти – Той, чий образ жахливий. Уклін Тобі, о найкращий з 
богів. Змилостись! Хочу пізнати Тебе, Передвічного, бо не знаю Твоїх діянь. 

Господь сказав:
32 – Я є Час177 – могутній руйнівник світів; Я прийшов сюди, щоб знищити їх. 

Навіть без тебе178 усі воїни, які протистоять179 у бойових лавах, не залишаться серед 
живих.

33 Тому повстань180, здобудь славу! Перемігши ворогів, насолоджуйся квітучим 
царством. Вони вже вбиті Мною181. Сав’ясачіне182, будь лише Моїм знаряддям183.
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34 Убий і Дрону, і Бгішму, і Джаядратху184, і Карну, а також інших воїнів-героїв, 
уже вбитих Мною. Бийся185 без вагань! Ти переможеш суперників у битві.

Санджая сказав:
35 – Почувши ці слова Кешяви, вінценосний186 упав ниць. Зі шанобливо складе-

ними долонями, затинаючись і кланяючись, тремтячи від страху, знову звернувся 
до Кришни:

Арджуна сказав:
36 – Гришикеше, [цілком] доречно, що Всесвіт радіє і захоплюється, прославляю-

чи Тебе. Перелякані ракшаси розбігаються в різні боки, а всі сіддги схиляються [пе-
ред Тобою].

37 Та і як же їм не поклонятися Тобі, Велика Душе, – величнішому187 навіть за 
Брагму, передвічному Творцеві? Нескінченний, Гóсподи богів, Прихистку Всесві-
ту! Ти – Невмируще, суще і несуще й Те, що вище за них188.

38 Ти – Передвічний Бог, Пуруша, Найдавніший. Ти – Вище Вмістилище цього 
Всесвіту189. Ти – Той, хто пізнає, та об’єкт пізнання, Вища Обитель190. Тобою, Не-
скінченний Образе, пронизане все.

39 Ти – Ваю191, Яма, Аґні192, Варуна193, Місяць, Праджапаті194, Прадід195. Тисяча 
поклонів Тобі! І знову, і знов уклін, уклін Тобі!

40 Уклін Тобі попереду, уклін Тобі позаду; нехай буде всюди схиляння перед То-
бою, о Все!196 Ти маєш нескінченну силу й доблесть, заповнюєш Собою все, і тому 
Ти – Усе!

41 Я, вважаючи Тебе [просто] другом і не знаючи Твоєї величі, від засліплення і 
великої любові нав’язливо казав: “Гей, Кришно! Гей, Ядаво!197 Гей, друже!”

42 І якщо, Ач’юто, я заради жарту був непоштивим з Тобою під час відпочинку 
або їди, коли Ти сидів або лежав, наодинці або на людях, то, Незмірний, благаю про 
прощення.

43 Ти батько198 цього світу, усього, що рухається, і нерухомого; Ти його шанова-
ний вищий ґуру199. Немає рівного Тобі – звідки ж у всіх трьох світах бути комусь, 
хто перевершує [Тебе], о Незмірно Могутній?

44 Тому, схиляючись і припадаючи ниць [перед Тобою], я благаю Тебе, уславле-
ний Гóсподи, про милість: пробач [мені], Боже, як батько – синові, як друг – друго-
ві, як сповнений любові – любому.

45 Побачивши не бачене раніш, я втішений, але розум мій охоплений страхом. 
Змилостись, Боже, яви мені, о Гóсподи богів, о Прихистку Всесвіту, той, [інший], 
образ200.

46 Хочу бачити Тебе саме таким: увінчаного діадемою, озброєного булавою, з 
диском у руці. О Тисячорукий, Подобо Всесвіту, набери цього чотирирукого ви-
гляду201.

Господь сказав:
47 – З милості202 Я показав тобі за допомогою своєї йоґи203 цей Мій вищий образ: 

сяйний, всеосяжний, нескінченний, передвічний, ніким до тебе не бачений.
48 Ні вивчення Вед, ні офіра, ні роздавання дарунків, ні ритуали, ані сувора ас-

кеза204 не дали у світі людей нікому, крім тебе, найбільший герою серед нащадків 
Куру, можливості бачити Мене таким.

49 Не бійся і не бентежся, бачачи цей Мій, такий жахливий, образ! Позбувшись 
страху, із заспокоєним розумом знову споглядай Мій той, [інший], образ205.

Санджая сказав:
50 – Сказавши це Арджуні, Васудева, Велика Душа, знову показав Свій [інший] 

образ і заспокоїв його, переляканого [Арджуну], набравши знову Своєї миловидої 
подоби.

Арджуна сказав:
51 – Джанардано, тепер, споглядаючи цей Твій миловидий людський образ, я зі-

брався з думками й прийшов до тями206.
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Господь сказав:
52 – Дуже важко побачити цей образ, у якому ти можеш Мене споглядати207. На-

віть боги завжди бажають споглядати цей образ.
53 Ні Веди, ні аскеза, ні роздавання дарів, ані офіра не дають змоги бачити Мене 

в тій подобі, у якій ти можеш бачити Мене.
54 Але, Арджуно, безоглядною відданістю208 можна пізнати Мене, побачити в 

такій подобі й воістину досягти [Мене], Парантапо.
55 Мій бгакт, який трудиться для Мене й для якого Я – Вище209, вільний від 

прив’язаностей210 і не ворожий ні до кого з істот, – він приходить до Мене211, Пан-
даво.

1 Слід мати на увазі, що нумерація віршів у різних виданнях не завжди збігається: у 
критичному виданні глави розбито на вірші з двох рядків, тоді як в інших виданнях зу-
стрічаються вірші з трьох рядків або одновірш.

2 The electronic text of the Mahābhārata. Based on John Smith’s revision of Prof. Muneo 
Tokunaga’s version of the text, it was subjected to detailed checking by a team of assistants based 
in the Bhandarkar Oriental Research Institute (BORI) in Pune, and is made available with BORI’s 
agreement. http://bombay.indology.info/mahabharata/statement.html

3 Б. Л. Смирнов, посилаючись на німецького індолога (і засновника руху “Німецька 
віра”) Гавера, зазначає, що той вважає ту частину цієї глави, яка написана віршовим розмі-
ром тріштубг, описом видінь самого Кришни [Бхагавадгита 1997, 295; Hauer 1958]. Нам 
така думка видається необґрунтованою (хоча в “Чхандоґ’я-упанішаді” справді “Кришна, 
син Девакі” згадується як учень, без вказівок на його божественність).

4 Ідеться про Нарендранатха Датту (1863–1902), більше відомого як Свамі Вівекананда.
5 Зауважимо, що першою реакцією згаданого вище Вівекананди на індуковане Рама-

кришною містичне переживання теж був жах: «Його дотик вразив мене. З розплющеними 
очима я побачив, що стіна й усе, що було в кімнаті, закрутилися і зникли в небутті... Весь 
Усесвіт, а з ним і моя особистість, здавалося, готові були розчинитися в безіменній порож-
нечі, що поглинає все суще. Мене охопив жах, я подумав, що зіткнувся з лицем смерті. Не в 
змозі стриматися, я закричав: “Що ви робите! У мене вдома батьки!” Тоді він засміявся і, 
провівши рукою по моїх грудях, сказав: “Добре, облишимо до часу! На все свій час!” Не 
встиг він вимовити ці слова, як дивовижне видиво зникло. Я отямився. І всередині, і зовні 
все було як раніше» [Ромен Роллан 1991].

6 Про різні інтерпретації “того образу” див. примітку до вірша 11.52.
7 Магабагу (mahābāhu “міцнорукий”) – ім’я Арджуни.
8 Фраза “знову слухай Моє найвище слово” повторюється у вірші 18.64.
9 “Увесь оцей Усесвіт, введений в оману цими станами буття в ґунах, не знає Мене – ви-

щого за них, вічного” (Бгаґавадґіта 7.13). Див. також 10.14.
10 “Хай не обдурений [маєю] стійкий розумом [йоґ], який відає Брагман і в Брагмані пе-

ребуває, не радіє, дістаючи приємне, і не бентежиться, діставши неприємне” (Бгаґавадґі-
та 5.20). «Не засліплені пихою, постійно занурені в Атман, вільні від бажань і вільні від 
дихотомії, що зветься “насолода-страждання”, непідвладні омані, подолавши прив’язаність 
і пороки, досягають того Вічного Притулку» (Бгаґавадґіта 15.5). “Нащадку Бгарати, хто, не 
обдурений [маєю], знає Мене як Пурушоттаму, той знає все й від усього серця поклоняється 
Мені” (Бгаґавадґіта 15.19).

11 “Він (той, хто поклоняється Кришні) швидко стає праведником і дістає Вічний Супо-
кій” (Бгаґавадґіта 9.31).

12 Ненасильство (ahiṃsā) – у “Йоґа-сутрах” (2.29) ненасильство, поряд із правдивістю 
(satyā), “некрадійкуватістю” (asteya), цнотливістю (brahmacarya) і відмовою від накопичен-
ня (aparigraha), входить до складу п’яти заборон першого щабля, що має назву яма (yama). 
“Нема жодної дгарми, вищої за ненасильство стосовно істот” (Магабгарата 12.254.29e).

“Ненасильство стосовно всього живого (prāṇabhṛt) вважається найвищою дгармою. Тому 
брагман ніколи не повинен шкодити нікому з істот… Він [має бути] знавцем Вед і веданґ і 
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не [повинен] жахати нікого з істот. Ненасильство, правдивість слів і толерантність (kṣamā) 
встановлені для брагмана як вища дгарма, оскільки він дотримується Вед” (Магабгарата 
1.11.12–15).

Ненасильство згадується також у віршах 13.7, 16.2, 17.14.
13 Про роздавання дарунків див. також 11.48, 16.1, 17.7, 17.20–22, 17.24–25, 18.5, 18.43.
14 У пізньоведійську епоху до складу семи великих мудреців зараховувалися (див., на-

приклад, “Шятаптха-брагману” 14.5.2.6) Бгарадваджа, Каш’япа, Ґаутама (або Ґотама), Ві-
швамітра, Джамадаґні, Васіштха й Атрі. Згідно з “Магабгаратою” (12.201.3–4), “у Брагми 
сім синів, великих душ самосущих: Марічі, Атрі, Анґірас, Пуластья, Пулаха, Крату й Ва-
сіштха”.

Семеро мудреців асоціюються також із зірками Великої Ведмедиці – слова ṛṣī (“му-
дрець”) і ṛkṣa (“зірка/сузір’я/ведмідь”) співзвучні.

15 У пуранах Санака, Санандана, Санатана й Санаткумара – четверо вічно юних синів 
Брагми, які першими з’явилися з його розуму. Деякі перекладачі пов’язують числівник 
“четверо” з Ману, але така кількість пращурів людства не є типовою для індійської міфоло-
гії, згідно з якою за “день Брагми” один одного змінюють чотирнадцять Ману (див. приміт-
ки до 4.1 і 9.7).

16 Народжені розумом – “Розумом Брагма породив синів: Марічі, Атрі з Анґірасом, Пу-
ластью, Пулаху, Крату та сьомого – Дакшу” (Магабгарата 12.200.17). У цьому переліку Ва-
сіштха замінений Дакшею. В інших джерелах імена варіюються ще істотніше, зокрема в 
коментарях Ґаудапади до першої каріки Ішваракришни читаємо: “Санака, Санандана, тре-
тій – Санатана, Асурі, Капіла, Водгу й Паньчашікха – ці сім синів Брагми названі великими 
мудрецями”. У “Магабгараті” (12.327.61–64) наводиться також “об’єднавча” версія: “Марі-
чі, Ангірас, Атрі, Крату, Пуластья, Пулаха, Васіштха – ці семеро породжені думкою [Браг-
ми]… Сана, Санатсуджата, Санака, Санандана, Санаткумара, Капіла та сьомий – Санатана – 
ці семеро риши [також] звуться синами розуму Брагми”.

17 Слова vetti tattvatas (“справді знають”) вже звучали у віршах 4.9 і 7.3
18 Під йоґою тут, вочевидь, слід розуміти здатність творити чудеса (пор. з 9.5).
19 Замість “возз’єднується [зі Мною] непохитною йоґою” (avikampena yogena yujate) 

можна було б написати “займається непохитною йоґою”.
20 Про Джерело всього див. також вірші 7.6, 9.18, 10.15.
21 Дієслово pravartate (“походить”) було вжито також у вірші 5.14.
22 “…знає Мене як Пурушоттаму, той знає все й від усього серця поклоняється Мені” 

(Бгаґавадґіта 15.19). “Мудрі, які знають давній Вищий Прихисток (āśraya), якому покло-
няються розумом, наблизившись до цієї Осяйної (taijasa) Подоби (rūpa), після смерті здобу-
вають вищий супокій (śānti)” (Магабгарата 1.85.27).

23 Як приклад тих, хто завжди розмовляє про Бога, індійські коментатори часто називають 
згаданих у примітці до шостого вірша чотирьох Кумарів: один з них завжди розповідає, а 
решта троє слухають. У вірші 18.68 Кришна каже: “Хто відкриє цю найвищу таємницю 
Моїм бгактам, [той], виявивши вищу відданість Мені, безсумнівно, прийде до Мене”.

24 Словом зосереджений умовно перекладено санскритський термін yukta, який має та-
кож багато інших значень, наприклад: “возз’єднаний”; “йоґ”; “побожний”; “стриманий”.

25 Буддгі-йоґа згадується також у віршах 2.49 і 18.57. Тут Рамануджа тлумачить цей тер-
мін як “стан зрілої релігійної відданості Богу”, а Шянкара – “істинне розуміння Бога”.

26 Варіанти перекладу: “Я, перебуваючи у своєму бутті” чи “Я, присутній у [їхній] ду-
ховній любові (bhāva) [до Мене]”.

27 У вірші 18.72 Кришна запитує: “Партхо, чи уважно ти слухав? Чи розвіяна твоя, Дга-
нанджає, омана, [причина якої] – невігластво?”.

28 Концепція Обителей Бога (dhāman) набула великого поширення у вішнуїзмі, священні 
тексти якого описують “вічні розваги (līlā)” Божества в оточенні відданих йому душ і каз-
кових корів сурабгі (звеличенню корів присвячені глави 13.76–82 “Магабгарати”). Зокрема, 
у такому творі традиції паньчаратра [Schrader 1916], як складена близько XIII ст. [Matsubara 
1994] “Брагма-самгіта”, сказано: “Великий Притулок (pada), що називається Ґокулою, – ло-
тос із тисячею пелюсток. Його вінчик (karṇikāra) – Обитель (dhāman) того [Господа], що 
виникла з частинки Його нескінченності” (Брагма-самгіта 5.2). Ця go-kula (дослівно “корів-
ник”) у 37-му вірші “Брагма-самгіти” названа Ґолокою. Слово go-loka (“коров’ячий світ”) 
зустрічається також у “Бгаґавата-пурані” (10.27.1), де описані земні розваги Кришни: «Коли 
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[Кришною] був піднятий пагорб Ґовардгана, аби захистити Врадж від дощу, тоді до Криш-
ни з Ґолоки прийшла корова Сурабгі (яку нерідко ототожнюють зі згаданою у вірші 10.28 
“Бгаґавадґіти” Камадуг) разом з [богом] Індрою». Цікаво, що прибічники культу Кришни, 
коментуючи цей пуранічний вірш, твердять, що тут ідеться про якийсь інший “коров’ячий 
світ”, оскільки боги, з Індрою включно, мешкають у матеріальному світі й не мають досту-
пу до духовної Обителі Кришни (див. також вірш 7.23 “Бгаґавадґіти”).

29 Слово pavitra (“очисник”) вжите також у віршах 4.38, 9.2, 9.17, 10.31, 18.6. У “Риґведі” 
павітрою називається цідилко (фільтр) з овечої вовни, яким очищувався сік рослини сома.

30 Пуруша – “людина”, “чоловік”, “душа”, “Дух”. У класичній санкх’ї Пуруша і пракриті 
(матерія) розуміються як два вічних начала; Пурушу, чоловічий принцип, називають без-
діяльним, але сказано, що його присутність необхідна для прояву активності жіночого 
принципу (пракриті). “Позаяк Я перевершую тлінне й вищий навіть за невмируще, у світі й 
Ведах Я відомий як Пурушоттама” (Бгаґавадґіта 15.18).

31 Нарада – божественний мудрець. “Прикрашений великою аскезою, здатний бачити 
вищі й нижчі світи, Нарада, хоча був звичайним (sāmānya) мудрецем (ṛṣi), зрівнявся з 
тими, хто мешкає у світі Брагми. Великий безгрішний аскет, сяючи, наче Брагма, мандру-
вав трьома світами як заманеться (yathā kāmam)” (Магабгарата 12.221.4–5). Він часто ви-
ступає посланцем богів до людей. Наприклад, коли Кришна, щоб запобігти війні, прибув 
до Кауравів як посол Пандавів, він “побачив у повітрі мудреців на чолі з Нарадою” (Ма-
габгарата 5.92.41). Йому приписують авторство деяких гімнів “Риґведи”. Нарада зазвичай 
вважається сином Брагми й богині вченості Сарасваті та, подібно їй, зображується з вíною 
(струнним інструментом), бо “мистецтво ґандгарвів (небесних музикантів) знає Нарада” 
(Магабгарата 12.203.19a). Нарада уславлений як основоположник бгакті-йоґи; ціла гла-
ва (223) дванадцятої книги “Магабгарати” присвячена озвучуванню Кришною великих чес-
нот цього бгакта, якому Вішну-Нараяна сказав: “Ти найвищий з безроздільно відданих 
(ekāntika) [Богу]” (Магабгарата 12.326.12c).

Див. також 10.26.
32 Іноді Асіту й Девалу сприймають як одну особу; “Асіта Божественний” – це давній по-

велитель магії та автор низки гімнів “Риґведи” (з 9.5 по 9.24). В інших випадках Девала 
представлений як син Асіти. Згідно з “Магабгаратою” (1.48.8), Асіта з Девалою входили до 
складу групи жерців, які здійснювали для раджі Джанамеджаї офірну церемонію, під час 
якої була розказана “Магабгарата”. “Найкращого з розумних (buddhimat), старого Асіту, 
який сидів [там], Нарада розпитував про появу й зникнення істот” (Магабгарата 12.267.2).

33 В’яса (vyāsa “роздільник”) – тут ідеться про В’ясадеву, міфологічного персонажа, який 
нібито розділив єдину Веду на чотири частини (через що його називають ще Ведав’ясою), а 
також написав вісімнадцять пуран та “Магабгарату”: «Протягом трьох років, встаючи не-
змінно [вранці], відлюдник Кришна-Двайпаяна створив чудову оповідь – “Магабгарату”» 
(Магабгарата 1.56.32). Кришною-Двайпаяною (“смаглявим острів’янином”) В’ясу нази-
вають тому, що він був народжений донькою рибалки (яку звали Сатьяваті) на острові по-
серед річки Ямуни. Його батьком вважається аскет Парашяра.

“[Син раджі Шянтану] Чітрангада, ще недорослий (aprāpta-yauvana), був убитий ґанд-
гарвом. Отож раджею став Вічітравір’я. Вічітравір’я одружився з обома дочками раджі 
Каші та його дружини Каусальї: Амбікою й Амбалікою. Але Вічітравір’я помер бездітним” 
(Магабгарата 1:90:52–54). Про подальші події його брат (по батькові) Бгішма розповідає 
так: “Про братових дружин тоді благав великого мудреця В’ясу. Разом з [його] матір’ю (Са-
тьяваті, вдовою раджі Шянтану) я умилостивив цього мудреця заради потомства, і він вия-
вив свою ласку. Трьох синів він тоді породив” (Магабгарата 5.145.34c–5.145.35e).

«Силою аскетизму й брагмачар’ї розділивши [на частини] вічну Веду, син Сатьяваті 
створив це священне сказання (“Магабгарату”). І той нащадок Парашяри, вчений мудрець-
брагман Кришна-Двайпаяна, який суворо дотримується обітниць, праведний і могутній, за 
велінням своєї матері й мудрого сина Ґанґи (Бгішми) породив колись через дружин Ві-
чітравір’ї трьох Кауравів, які наче вогонь. І, породивши Дгритараштру, Панду й Відуру, він, 
мудрий, повернувся у свою обитель до аскетичного життя» (Магабгарата 1.1.52–55). Отже, 
В’яса є фактичним батьком Дгритараштри й Панду. Див. також примітку до вірша 1.17.

34 Кешява (keśava) – ім’я Кришни, яке перекладають як “кучерявий” або “той, хто зни-
щив [волохатого демона] Кешіна”.
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35 Демони (dānava) – клас ворожих богам і людям надлюдських істот (асурів). Данави 
вважаються нащадками Каш’япи й Дану, дочки Дакші.

36 Пор. з 10.2.
37 Слова завдяки собі (ātmanātmāna) вже звучали у віршах 6.5 і 6.20.
38 Puruṣottama – “найвищий пуруша”.
39 Слово bhūta-bhāvana (“джерело всього” або “буття істот”) було вжито у вірші 9.5.
40 Про Бога богів (deva-deva) див. також у наступній главі вірші 13, 25, 37. Стосовно 

Кришни епітети deva-deva та bhūteśa (Господь істот) у “Магабгараті” звучать багато разів, 
наприклад: “Кешява (Кришна) рішучий, наймудріший з істот, могутній (pratāpavat) Господь 
усіх істот, Бог богів” (Магабгарата 5.81.35).

41 Зі словами arhasi aśeṣa (“можеш/маєш вичерпно”) Арджуна вже звертався до Кришни 
у вірші 6.39.

42 Про велич (vibhuti) згадувалося у вірші 10.7.
43 Перебуваєш [у них] (taṣṭhasi) – варіант перекладу: “залишаєшся [незмінним]”. Пор. зі 

вступом до “Ішя-упанішади”: “[Хоча] з Повного повне вилучене, Повне залишається [тим 
самим]”.

44 Тут “чудотворець” (yogin) – той хто володіє йоґою як мистецтвом творити чудеса. У 
вірші 9.5 Кришна казав Арджуні: “Бач Мою всевладну йоґу!” Див. також 10.7 і 10.18. 

45 Пасивний дієприкметник майбутнього часу cintya утворений від √cint. Утворені від 
цього кореня слова наявні також у віршах 6.25, 8.8, 9.22.

46 Джанардана (janārdana) – ім’я Кришни, яке на Заході перекладають як “Той, хто спо-
нукає людей” або “нищить [лихих] людей”, а в Індії – “Той, до кого звертаються з молит-
вами”.

47 Пор. з 10.7.
48 “Ми ж не наситимося [розповіддю] про поступ (vikrama) Того, Хто оспіваний у най-

кращих віршах” (Бгагавата-пурана 1.1.19). У “Мокшадгармі” Юдгіштхіра каже Бгішмі: 
“Наче нектаром безсмертя (amṛta), не можу насититися твоїм словом… Не можу насити-
тися тут, Індро раджів, слухаючи оповіді, що мов нектар… Ніяк не насичуся, слухаючи не-
ктар найкращих [оповідей]” (Магабгарата 12.279.1c, 12.291.6c, 12.310.4c).

49 Куру (kuru) – легендарний раджа, предок Дгритараштри й Панду.
50 “Гаразд! Сину [раджі] Панду (pāṇḍu-nandana), оповім тобі давню бувальщину. Про те, 

що виникло завдяки моїй величі (tejas), слухай, Партхо, із зосередженим розумом (eka-
manas)” (Магабгарата 12.329.2).

51 Ґудакешя (guḍākeśa) – це ім’я Арджуни індуси зазвичай перекладають як “той, хто пе-
реміг сон” (guḍāka + iśа букв. “володар сну”), але на Заході санскритологи пишуть “кучеря-
вий” (guḍā-keśа).

52 “Пуруша, розміром з великий палець (aṅguṣṭha-mātra), внутрішній Атман, завжди в 
серці людей… Хто його відає, той стає безсмертним” (Шветашватара-упанішада 3.13). Пор. 
також із 13.17, 15.15, 18.61.

53 “Він (Вішну) – початок, Він – середина, і Він – кінець істот. Він творець і творіння, 
діяч (kartar) і те, що має бути зроблено (kārya). Він спить, знищивши світи наприкінці юґи; 
прокинувшись на початку [нової] юґи, створює світ” (Магабгарата 12.327.89). Цікаво, що в 
десятій книзі “Магабгарати” (10.17.9) Кришна каже те саме про Магадеву (Шіву): “Адже 
він, нащадку Бгарати, початок, середина й кінець істот. Увесь цей світ рухається (viceṣṭate) 
завдяки Його діям”. Див. також 10.32.

54 Адітьї – 12 божеств, синів Адіті (дочки Дакші) й Каш’япи, сина Марічі. “Від Адіті похо-
дять дванадцять адітьїв, володарів світів (bhuvaneśvara)… Той наймолодший з адітьїв перевер-
шував усіх чеснотами” (Магабгарата 1.59.14–16). “Бгаґа, Аншя, Ар’яман, Мітра, Варуна, Саві-
тар, Дгатар, вельми дужий Вівасван, Пушан, Тваштар та, звісно, Індра; дванадцятого звуть 
Вішну. Це дванадцять адітьїв, породжених Каш’япою” (Магабгарата 12.201.15–16). У “Бри-
гадараньяка-упанішаді” (3.9.5) Яджнявалк’я пов’язує їх iз дванадцятьма місяцями: “Звісно, 
дванадцять місяців року – це адітьї. Вони приходять, вносячи все це. Вони [названі словом] 
адітьї тому, що приходять, вносячи (ādadānā) все це”.

55 Вішну – верховне божество вішнуїзму; зазвичай Кришна вважається його земним вті-
ленням (однак адепти культу Кришни вважають вищим Божеством його, а Вішну – проявом 
Кришни). “Я з’являюся як дванадцятий адітья – син Адіті й Каш’япи” (Магабгара-
та 12.326.75). У “Нараянії” Кришна пояснює: “Нащадку Бгарати, через це бажання (iṣ) і 
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за три кроки, [якими Я покрив увесь Усесвіт], Я, Партхо, відомий як Вішну” (Магабгара-
та 12.328.38).

56 Марути – божества бурі й вітру (їх є 21 чи 49), діти Рудри, які, згідно з Ведами, допо-
могли Індрі перемогти дракона Вритру й звільнити води рік, які проковтнуло чудовисько. 
Описуючи “країну заходу”, “Магабгарата” (5.108.8, 18c) відзначає: “Тут заснулу богиню 
Діті, яка носила в утробі, Шякра (Індра) звільнив від плоду: так народився сонм марутів… 
Тут обитель Марічі та великого мудреця Каш’япи”.

57 Марічі (marīci “промінь”, “міраж”) тут є ім’ям вітру, а не старшого сина Брагми (бать-
ка Каш’япи).

58 Nakṣatra – “сузір’я”; “зірка”; “перли”.
59 Відомий індійський місіонер зробив далекосяжні висновки: “З цього вірша можна зро-

зуміти, що Місяць є однією із зірок (nakṣatrāṇām ahaṃ śaśī). Тобто зірки, що мерехтять у 
небі, теж відбивають світло сонця”. Однак конструкцію з родовим відмінком множини зо-
всім не обов’язково розуміти в сенсі “один з”; у деяких випадках потрібно використовувати 
прийменник серед (тобто “в оточенні”). Наприклад, було б дуже дивно замість фрази “се-
ред корів (gavām) – бик, серед жінок (strīṇām) – чоловік” (Магабгарата 14.43.2c) прочитати 
“з корів – бик, із жінок – чоловік”.

“Князь (adhipa) планет – Сонце, сузір’їв – Місяць” (Магабгарата 14.43.6).
60 Самаведа – “Веда піснеспівів”. Її гімни здебільшого запозичені з “Риґведи”, але розта-

шовані в порядку виконаннях їх співаками під час священних церемоній, опису ритуалу 
яких присвячена друга половина цієї Веди. “Самаведа” – найдавніша пам’ятка індійської 
музики, оскільки є “пісенники” (gāna), у яких текст супроводжується нотами.

61 Індра – громовержець, правитель богів. Тут він названий Васавою (vāsava) – очільни-
ком восьми васу (див. прим. до наступного вірша; сам Індра до васу не зараховується).

62 Розум виконує функції координатора діяльності чуттів: “Розум (manas) керує чуттями 
(indriya), як візник – кіньми” (Магабгарата 12.231.11a).

63 Рудри – одинадцять божеств, супутників Шіви. Список їхніх імен у різних джерелах 
істотно варіюється. У “Бригадараньяка-упанішаді” (3. 9,4) сказано: “Десять життєвих орга-
нів (prāṇa) у людини й одинадцятий – розум (ātman). Коли вони виходять з цього смертного 
тіла, то змушують [родичів покійного] плакати. Тому ті, які змушують плакати (rodayanti), 
[звуться] рудрами”.

64 Шіва (śiva “добрий”) – бог, який руйнує Всесвіт. Разом з Вішну й Брагмою входить до 
Трімурті, трійці верховних божеств індуїзму. Шіва відповідає за ґуну тамас, Вішну – за 
саттву, Брагма керує раджасом.

65 Якші – надлюдські істоти невисокого рангу (upadeva), почет Кубери. Вважаються на-
щадками Каш’япи та його дружини Кхаси. Людям якші можуть і допомагати, і шкодити.

66 Ракшаси – перевертні-людожери, які особливо вороже ставляться до брагманів.
67 Володар скарбів – Кубера, бог багатства, скарбів і земних надр, зведений брат Равани, 

ватажка ракшасів. Обителлю Кубери (як і Шіви) вважається гора Кайласа в Гімалаях.
68 Васу – вісім богів, залежних від Індри. “Вісьмома васу вважаються: Дгара (земля), 

Дгрува (полярна зірка) і Сома (місяць), Агар (день), Аніла (вітер) й Анала (вогонь), Прабга-
са (зоря) і Пратьюша (світло)” (Магабгарата 1.60.17). У Ведах місце Агара займав Апас 
(вόди). Згідно з “Бригадараньяка-упанішадою” (3.9.3), “вогонь, земля, вітер, повітряний 
простір, сонце, небо, місяць, зірки – це васу. Адже в них – перебування (vasu) всього цього, 
тому [вони звуться] васу”.

“Вісім васу внаслідок прокляття, [накладеного на них мудрецем] Васіштхою, і веління 
Індри народилися від Ґанґи як сини Шянтану. Молодшим з них був Бгішма” (Магабгара-
та 1:61:68–69a). Щоб втілитися на землі, васу звернулися за допомогою до Ґанґи: «Ми про-
кляті, велика ріко, великодушним Васіштхою, [який] розсердився через [наш] незначний 
(alpa) проступок… Він у гніві прокляв нас і сказав: “Ви народитесь в утробі!” Сказане знав-
цем Брагмана (brahmavādin) неможливо змінити. Тому ти, набравши людської подоби, на-
роди нас, васу, на землі як своїх синів, щоб не потрапити нам у нечисту людську утробу» 
(Магабгарата 1.91.11–14). Також вони попросили: “О та, яка тече через три світи, ти маєш 
кидати своїх синів у воду, коли вони народяться, аби недовгим був для нас час спокутуван-
ня!” (Магабгарата 1.91.18). Вийшовши заміж за царя Шянтану, Ґанґа виконала їхнє прохан-
ня, але кинути в річку молодшого сина їй завадив чоловік. Через це Ґанґа сама піднялася на 
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небо, а Бгішма (втілення Прабгаси) залишився на землі. “Бгаґавата-пурана” (1.9.9) називає 
його Васуттамою – “найкращим з васу”.

69 Тут вогонь названий словом pāvaka (“чистий, яскравий”).
70 Меру – міфічна гора в центрі Всесвіту, навколо якої обертаються світила й на якій роз-

ташована обитель Брагми.
71 Партха (pārtha “син Притхи”) – ім’я Арджуни.
72 Бригаспаті – онук Брагми, син Анґіраса, жрець і наставник богів: “В Анґіраса наро-

дився син. Боги зраділи народженню божественного жерця (purohita)” (Магабгарата 
12.323.1). В астрології Бригаспаті – планета Юпітер.

73 Сканда, або Карттікея, – бог війни, син Шіви. Зображується верхи на павичі зі списом 
в руці.

74 Бгриґу – давній мудрець, ім’я якого зустрічається ще в “Риґведі”. У “Магабгараті” він 
названий сином Брагми. Згідно з пуранами, Бгриґу, щоб продемонструвати перевагу Вішну 
над Шівою і Брагмою, вдарив Вішну ногою в груди. Той не тільки не розсердився, а й по-
просив у Бгриґу вибачення: мовляв, груди занадто жорсткі, і шановний, мабуть, забився. 
Нібито відтоді груди Вішну прикрашені Бгриґу-падою (відбитком стопи Бгриґу), що свід-
чить про нескінченне терпіння Бога. Ім’я Бгриґу наявне також у назві астрономічного трак-
тату “Бгриґу-самгіта”.

75 Про склад Ом див. примітку до вірша 7.8. “Треба знати, що склад Ом (akṣara) – нетлін-
ний (akṣara), він – Брагма й Праджапаті” (Закони Ману 2.84). (Однак у деяких виданнях 
“Законів Ману” замість другого akṣara стоїть duṣkara).

76 Тут рецитація мантри (джапа) розглядається як вища із символічних офір (про інші 
див. 4.25–30, 4.33, 9.15, 18.70). “Видно, що плід і йоґи, і рецитації дуже великий. Вийшов-
ши за межі всіх світів, [прибічники йоґи й рецитації] ідуть куди заманеться” (Магабгара-
та 12.193.27).

77 Ашваттха – піпал, індійська священна смоківниця (Ficus Religiosa Linn), споріднена з 
баньяном. Про її “смачні плоди” (pippalaṃ svādu) йдеться в знаменитій алегорії “Риґведи” 
(1.164. 20) про двох птахів (душу й Бога), які сидять на гілках дерева-тіла. Це дерево, що 
може розростися до гігантських розмірів, часто згадується в текстах індуїзму як символ ма-
теріального світу. “Як усередині зернятка ашваттхи перебуває величезне дерево, яке, вияв-
ляючись при проростанні, стає видимим, так виявлений [світ] виникає з Невиявленого” 
(Магабгарата 12.204.2). У листя ашваттхи довгий і тонкий черешок, тому листя ворушиться 
навіть при слабкому вітрі, що наче переміщує цю рослину з категорії нерухомих об’єктів до 
групи істот, які рухаються. Ашваттха нерідко стає об’єктом релігійного поклоніння. Див. 
також 15.1–4.

78 Ґандгарви – небесні музиканти, співаки й танцюристи.
79 Чітраратха – ватажок ґандгарвів, якого переміг Арджуна. Ставши потім його прияте-

лем, Чітраратха навчив Арджуну музики й танців.
80 Сіддг – “той, хто досяг успіху, досконалості” або “той, у кого є надприродні здібності 

(siddhi)”. Див. також 11.21–22 і 11.36.
81 Капіла – легендарний засновник філософії санкх’я, син мудреця Кардами й Девагуті. 

“Прибічники санкх’ї називають Капілу володарем істот (prajāpati), найбільшим мудрецем 
(paramarṣi)” (Магабгарата 12.211.9a). Гаудапада в коментарі до першого вірша “Санкх’я-
каріки” пише: “Разом із Капілою з’явилися дгарма, знання, неприв’язаність (vairagya) і 
владність (aiśvarya). Народжений з такими чеснотами, він, побачивши світ зануреним у слі-
пий морок безперервності сансари, відчув до нього жалість і виклав своєму родичу брагма-
нові Асурі, який прагнув пізнання, це вчення про 25 принципів (tattva) – вчення, завдяки 
якому знищується страждання”. Див. також прим. до 2.39.

82 Коли боги, об’єднавшись із демонами, збивали океан, щоб добути нектар безсмертя, 
спочатку з морської безодні виринуло кілька інших скарбів, серед яких були білий кінь 
Уччайхшравас (uccaiḥśravas) і білий слон Айравата (airāvata), який став їздовою твариною 
Індри. Як один з діґнаґів (“слонів сторін світу”) Айравата охороняє схід. У “Магабгараті” 
сказано, що коня Індра теж узяв собі, але в “Рамаяні” про “Уччайхшраваса” йдеться у 
зв’язку із Сур’єю (сонцем).

83 Князь – narādhipa (букв. “повелитель людей”).
84 “Зосереджені, концентруючись на чомусь реальному (sattā), реальному поклоняються. 

Стійко віддані, вони цілком Суще шанують, пізнають (abhyasyanti) вічного, названого 
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Блискавкою (vidyut), вищого Бога; спопеливши гріхи аскезою, в останню годину Йому по-
клоняються” (Магабгарата 12.210.24e–25). “Повчання (ādeśa) про цей [Брагман]: це те, що 
виблискує в блискавці, що блимає [в оці]” (Кена-упанішада 4.4). “Він завдяки Атману поба-
чить Атман – як вогонь блискавки (vaidyut) в просторі” (Магабгарата 12.232.18a–18c).

У “Магабгараті” (12.329.25) сказано, що блискавка (vajra) бога-громовержця Індри була 
зроблена з кісток святого відлюдника Дадгічі: «Ті [боги] сказали йому: “Заради блага світу 
хай зволить шановний полишити тіло”. Тоді великий йоґ Дадгічі, який однаково сприймав 
насолоду й страждання, спокійно занурившись у самадгі, полишив тіло. Коли він дістався 
Великого Атмана, Дгатар, зібравши його кістки, зробив блискавку. Цією зробленою з кісток 
брагмана незламною, необорною блискавкою, у яку ввійшов [бог] Вішну, Індра вбив Ві-
шварупу й відтяв йому голову» (Магабгарата 12.329.26E–27C).

85 Kāmaduh або kāmadgenu (“корова бажань”) – казкова істота, яка чарівним способом 
здійснює бажання свого господаря. “Магабгарата” й пурани містять розповідь про те, як 
вона стала причиною сварки між мудрецем Васіштхою і царем Вішвамітрою.

86 Кандарпа, або Кама, – син Брагми, бог кохання (схожий на Купідона римлян). Зобра-
жується верхи на папузі; озброєний луком, на якому замість тятиви – бджоли, і квітковими 
стрілами. Його втіленням вважається Прадьюмна, син Кришни й Рукміні.

87 Васукі – ватажок змій, столиця якого, Бгоґаваті, розташована в підземному царстві. 
Під час збивання океану Васукі обмотався, наче мотузка, навколо “колотівки” (гори Манда-
ра), а демони (asura) і боги навперемінки тягнули до себе відповідно голову й хвіст змія. 
При цьому з його пащі виривалося полум’я, яке обпалювало асурів, тоді як богів відсвіжу-
вав дощ, що йшов із хмар сконденсованої пари.

88 Ананта (“безмежний”), або Ананта-шєша, – головний з наґів (надлюдських змієподіб-
них істот), символ нескінченності, тисячоголовий змій. Вішну в “йоґічному сні” (nidrā-
yoga) спочиває “на “ліжку” (śayana), [утвореному] кільцями змія [Ананти], оточений колом 
світла (jvālā-mālā)” (Магабгарата 12.335.58c). “Могутній Баладева (він же Баларама, брат 
Кришни) був часткою (aṃśa) Шєші” (Магабгарата 1.61.91a). Завершивши свою земну мі-
сію, цей “Бгаґаван Ананта, який за велінням прадідів силою йоґи підтримував землю, пі-
шов у Расаталу (підземний світ зміїв)” (Магабгарата 18.5.20). Наприкінці життя Брагми 
“вогнем, [що вийшов] з вуст Ананти, спопеляється [світ]” (Бгаґавата-пурана 2.2.26). 

Калькуттське видання “Магабгарати” та переклад К. М. Ґанґулі містять главу CCLXXXV 
(яка не ввійшла в критичне видання) із назвою “Дакша виголошує тисячу імен Шіви”. У ві-
ршах 58–59 Дакша, звертаючись до Шіви (а не до Вішну), каже йому: “Ти – Ананта зі зміїв, 
зі зброї – блискавка”.

89 У найдавніших частинах Вед Варуна виступає як пов’язаний з небом та водами бог, 
хранитель морального закону, який карає грішників. Із часом Варуна став сприйматися як 
бог океану. Він зображується верхи на макарі (див. примітку до вірша 10.31), з мотузяною 
петлею в руці (якою вловлює грішників і демонів); його обитель розташована в глибинах 
західного океану: “Для захисту вод пан (bhagavat), божественний Каш’япа, поставив тут 
Варуну раджею морських чудовиськ (yādas)… Тут житло раджі змій (pannaga) Ананти. І 
тут неперевершена обитель Вішну, у якого немає ні початку, ані кінця” (Магабгара-
та 5.108.3, 17).

90 Ар’яман – один з дванадцяти адітьїв, володар душ покійних предків (див. примітку до 
1.42). “Пан (bhagavat) Ар’яман та інші… повідали приписи (pradeśa) та породили істот 
(bhuvana)” (Магабгарата 12.201.10).

91 Яма – правитель загробного світу, божество-хранитель південного краю землі. Бога 
Яму нерідко називають Дгарма-раджею, оскільки він справедливо судить померлих, на-
правляючи праведників у рай, а грішників запроторює в пекло. “Яма – бог нищівного часу 
(kālāntaka-yama)” (Магабгарата 3.23.30, 3.138.12, 3.154.4, 3.175.15, 3.297.9). У “Бгаґавата-
пурані” (1.13.15) сказано, що, коли Яма внаслідок прокляття, накладеного на нього відлюд-
ником Мандав’єю (про це див. главу 101 першої книги “Магабгарати”), змушений був 
народитися шюдрою (Відурою, сином В’яси й служниці), посаду божества посмертної спо-
кути займав Ар’яман.

У фразі «з тих, хто приборкує (або “вершить правосуддя”), Я Яма» наявна гра коренем 
yam: yamaḥ saṃyamatām aham. 

92 Дайтьї – клас демонів (asura), супротивників богів; нащадки Каш’япи й Діті.
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93 Праглада – син правителя демонів Гіраньякашіпу. Як бгакт Вішну Праглада з дитин-
ства потерпав від усілякого насильства з боку батька: дитину кидали у вогонь, під ноги сло-
ну, скидали з вершини гори й намагалися отруїти, але Бог завжди приходив на допомогу 
своєму шанувальнику. «Коли Вішну в подобі Нарасінги знищив його батька, він (Праглада) 
став повелителем (pati) дайтьїв… Потім він досяг блиску величі та як той, чиї вчинки чисті 
(karma-śudhi-karin), [дістав] потомство й нову найбільшу владу. Коли [термін] його пану-
вання добіг кінця, він, позбувшись “доброго” і “поганого”, завдяки медитації на Бога здо-
був спасіння (nirvāṇa)» (Вішну-пурана 1.20.32–34). У “Мокшадгармі” Праглада охарактери-
зований як “неприв’язаний, вільний від гріха, нащадок знатного роду, навчений у Писанні 
(bahuśruta), не закоснілий в его (anahaṃkāra), такий, що стоїть у саттві, радіє своєму стану 
(samaya), байдужий до ганьблення і прославляння, стриманий (dānta); такий, що мешкає в 
пустому будинку, знає появу і зникнення нерухомих істот і тих, котрі рухаються, не радіє 
приємному, не засмучується через неприємне, однаково [байдуже] дивиться на золото і 
грудку глини, твердо знає, що для нього [справді] добре, рішучий у судженнях, знає високе 
і низьке, знає все, на все дивиться однаково” (Магабгарата 12.215.4–7).

94 Тут гра слів: kālaḥ kalayatām. “Дгананджає, корінь усього цього – час, [він є] сіменем 
світу; і саме час знову вбирає в себе [все] як захоче” (Магабгарата 16.9.33). Див. також 
10.33, 11.32.

95 Лев – mṛgendra (“Індра звірів”). Іноді цим словом називають тигра, наприклад: «Тигр 
(śārdūla) переді мною, наближається. Без страху спитаю його: “Шановний володарю звірів 
(mṛgāṇām adhipa), ти правитель цих хащів… Розрадь мене, Індро звірів (mṛgendra), чи не 
бачив ти Налу?”» (Магабгарата 3.61.30c–32).

96 Vaіnateya – ім’я по матері Ґаруди, гігантського орла, на якому літає Вішну. Сказано, 
що шелест його крил звучить гімнами “Самаведи”. Одного разу, вважаючи себе несправед-
ливо скривдженим, Ґаруда, викладаючи Індрі суть своїх претензій, серед іншого заявив: 
“Чи є хтось сильніший за мене? Я ношу на собі Вішну!” Однак Вішну відповів: «“Неміч-
ний ти, Ґарудо, [лише] в уяві бачиш себе могутнім. Весь троїстий світ не в силах підтрима-
ти моє тіло! Я сам себе ношу, ношу й тебе! Підтримай-но лишень одну Мою ліву руку!..” 
Тоді на його плече Бгаґаван поклав свою руку; той від ваги руки знесилився і впав, знепри-
томнівши. Також важкою, наче земля з горами разом, видалася йому сама лише рука!» (Ма-
габгарата 5.103.19–23).

97 Рама – сьоме велике втілення Вішну, син раджі Дашяратхи, який володарював у місті 
Айодг’я. Життєпису Рами присвячена “Рамаяна”, епічна поема обсягом у 24 000 віршів. Ле-
гендарного автора “Рамаяни” називають ādikavi – “перший поет”.

98 Макара – міфічна істота, схожа водночас на дельфіна, крокодила та акулу; емблема 
Ками. Верхи на макарі пересувається Варуна. В індійському зодіаку Макара – назва сузір’я 
Козерога.

99 Ґанґа тут названа ім’ям Джагнаві (jāhnavi “дочка Джагну”). Коли Вішну влаштував 
сходження великої ріки на землю, шум води, що лилася з небес, порушив медитацію мудре-
ця Джагну, який одним ковтком випив потік. Пізніше річка вилилася з його вуха, наче наро-
дившись наново.

100 “Істоти походять від Нього, а також ідуть до розчинення (pralaya) в Ньому ж” (Магаб-
гарата 5.44.23c). “…Лише знавці (vijānat) можуть [насправді] побачити Гарí (Кришну) – 
давнього мудреця (ṛṣi), душу Вед (vedātman), найкращого з усього непохитного у світі, 
виникнення і знищення [світу], володаря (nātha) минулого, майбутнього й теперішнього” 
(Магабгарата 2.3.1c –11c).

101 Наука про душу – adhyātma-vidya. Про адг’ятму див. примітку до вірша 7.29, а та-
кож 8.3.

102 Як аргументація vāda зараховується до шістнадцяти падартх (предметів) ньяї (однієї з 
шести даршян – “правовірних” шкіл індійської думки).

103 Як і в українській абетці, в алфавіті санскриту літера А стоїть на першому місці. Зву-
ки е та о індоєвропейської прамови в коренях санскриту поступилися звуку а. Звук а/ā в 
санскритських словах зустрічається частіше за всі інші (наприклад, у п’яти складах слова 
“Магабгарата” немає жодного іншого голосного), тому при використанні алфавіту девана-
ґарі цю букву після приголосних просто не пишуть: якщо до приголосної літери не доданий 
ніякий значок, то приголосний звук вимовляється в сполученні з а. Рамануджа в коментарі 
цитує “Айтрея-араньяку” (3.2.3): “У літері А – вся мова”.
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104 Двандва – тип складного слова, між обома частинами якого можна поставити спо-
лучник і.

105 Час уже згадувався у вірші 10.30. У вченні Мадгви час, що діє у сфері матерії, зарахо-
ваний до категорії “вічно-невічне”.

106 Пор. з 9.15 і 11.11. Іноді у всюдилицьому Хранителі (dhātar) коментатори вбачають 
Брагму (який зазвичай зображується чотириглавим, з обличчями, зверненими в різні боки).

107 “[Усе] творить і руйнує час. Немає іншої причини” (Магабгарата 12.220.72c). Див. та-
кож вірші 10.32, 11.28, 11.32 .

108 У санскриті всі слова, якими позначаються перераховані якості, мають жіночий рід. 
Водночас такі якості можуть бути представлені богинями, що їх уособлюють, наприклад: 
“Сидить великий Індра разом зі своєю дружиною Шачі разом з [уособленими] Красою (śrī), 
Багатством (lakṣmī)… Сором’язливістю (hrī), Славою (kīrtī) і Сяйністю (dyuti)” (Магабгара-
та 2.7.4–5).

109 Bṛhatsāman (“великий наспів”) – адресований Індрі гімн “Самаведи”.
110 Ґаятрі – віршовий розмір (три рядки по вісім складів) чи написаний ним вірш “Риґве-

ди” (3.62.10). “З тих трьох Вед – по одній стопі з кожної – Праджапаті Всевишній узяв гімн, 
присвячений Сонцю” (Закони Ману 2.77). Ґаятрі називають дружиною Брагми й матір’ю 
чотирьох Вед. Цю священну мантру брагман має подумки повторювати вранці й увечері.

Чхандог’я-упанішада (3.12.1) стверджує, що “гаятрі – це все суще, що є тут”. “Бригада-
раньяка-упанішада” присвячує їй чотирнадцяту главу п’ятого (додаткового) розділу: “[Сло-
ва] земля, повітряний простір, небо [становлять] вісім складів, і з восьми складів [скла-
дається] також один рядок (pada) ґаятрі. Цей [рядок ґаятрі] і є ці троє... Цей [рядок ґаятрі] і 
є ці [три Веди]. Хто знає, що таке цей рядок [ґаятрі], той здобуває стільки, скільки [стано-
вить] це потрійне знання... І в цієї [ґаятрі] є четвертий, видимий рядок, який сяє там, над 
світом... Той [рядок] утверджений на Iстині (satya)... Якби хтось отримав ці три світи, повні 
всього, він здобув би [лише] перший рядок [ґаятрі]. Якби він отримав стільки, скільки [ста-
новлять] ці три знання, то здобув би другий її рядок. Якби він отримав стільки, скільки [є] 
живого (prāṇin), то він здобув би її третій рядок. Але її четвертий, видимий рядок, який сяє 
над світом, ніким не може бути здобутий – бо звідки він міг би отримати такий [дарунок]?.. 
Навіть якщо багато [хмизу] кладуть у вогонь, він спалює усе. Так і якщо той, хто знає це 
[сокровенне вчення], скоїв навіть багато гріхів, він, розбивши все це на друзки (saṃpsāya), 
стає бездоганним (śuddha), чистим (pūta), вільним від старості, безсмертним”. Пор. 4.37 і 
9.30–31.

111 Марґашірша – календарний місяць, коли Місяць входить у сузір’я mṛga-śіras (“голова 
оленя”, п’ятий “місячний дім”), листопад-грудень. 

112 “Ти [хмара] з блискавкою (taḍit) у [своєму] лоні (garbha), пори року, моря” (Шветаш-
ватара-упанішада 4.4).

113 “Азартна гра (devana) й тоталізатор (samāhvaya) – це відкрита крадіжка; хай князь 
(nṛpati) завжди дбає про викорінення цих обох” (Закони Ману 9.222).

Здатність азартної гри поневолювати гравця відображена в одному з гімнів “Риґведи” 
(10.34): «Наче в старому коні, гідному лише на продаж, не бачу користі в гравцеві. Тепер 
інші обіймають дружину того, на чиє багатство налетіла стрімголов гральна кісточка. Бать-
ко, мати й брати кажуть про нього: “Ми не знаємо [його]! Зв’яжіть його, виведіть його!” 
Ось я вирішую: “Не стану з ними грати, піду від товаришів, що [грати] квапляться”. Але 
кинуті кості подають голос, і поспішаю до них, наче коханка на побачення. Адже кості 
усіяні колючками й гачками. Вони поневолюють, вони мучать, спопеляють».

114 Фраза “Я доблесть доблесних” вже прозвучала у вірші 7.10.
115 Рішучість – пор. з 2.41, 2.44.
116 Саттва (sattva) – “чистота, спокій”, одна з трьох ґун (трьох аспектів матеріальної 

природи, через посередництво яких відбуваються її вияв і функціонування).
117 Вришні (vṛṣṇi “могутній”) – нащадок давнього раджі Яду, старшого сина Яяті. Від 

Вришні походить рід Кришни, одне з імен якого – Варшнея (vārṣṇeya “нащадок Вришні”).
118 Про Васудеву див. примітку до вірша 7.19.
119 Дгананджая (dhanaṃjaya “завойовник багатств”) – одне з імен Арджуни. 
120 Словосполученням мудрий поет перекладено санскритський термін kavi, який може 

також означати “пророк”, “бард”.
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121 Ушянас (Каві, Шюкра, Шюкрачар’я) – син Бгриґу, жрець і наставник демонів-асурів, 
який знав таємницю оживлення мертвих. Щоб оволодіти цим мистецтвом, боги веліли Качі, 
синові Бригаспаті (жерця богів), піти до Шюкри в учні: “Ти, юначе, зможеш сподобатися 
тому мудрецю та Деваяні, улюбленій дочці того [учителя], великого душею… Якщо Деваяні 
буде задоволена твоїм характером (śīla), вправністю (dākṣiṇya), шармом (mādhurya), пове-
дінкою (ācāra) і стриманістю (dama), ти обов’язково здобудеш це знання” (Магабгара-
та 1.71.13–14). Асури вбили сина свого ворога, але Шюкрачар’я на прохання своєї дочки 
Деваяні оживив Качу. Тоді демони не тільки вбили його, а й спалили труп, а попіл висипали 
в чашу з вином, перемішали й дали випити Ушянасу. Коли той у відповідь на благання Де-
ваяні знову покликав Качу, то голос учня пролунав із черева наставника. Шюкрачар’я зму-
шений був розкрити свою таємницю, після чого Кача вийшов назовні, розірвавши його бік, 
але одразу воскресив учителя. В астрології Шюкра – Венера.

122 Daṇḍa – “кийок”, “бе́рло”, “покарання”.
«Данда – засіб збереження і благополуччя філософії (ānvīkṣikī), троїстої [Веди] і госпо-

дарської діяльності. Поводження з дандою – застосування покарання [як засобу] заволодін-
ня тим, чим не володієш, збереження придбаного, збільшення збереженого, а також 
розподілу збільшених ресурсів між гідними [людьми]. Від неї залежить підтримання (yātrā) 
світу. “Тому хай той [правитель], який хоче підтримувати світ, завжди буде з піднятою дан-
дою. Адже немає кращого засобу утримання під своєю владою істот, ніж данда”, – так ка-
жуть учителі. “Ні”, – каже Каутілья. У кого сувора данда, того сахаються, а в кого данда 
м’яка, тим нехтують. А от того, хто застосовує данду як годиться, шанують. Бо розсудливе 
застосування данди дає людям дгарму, зиск (artha) і насолоду (kāma). Натомість [данда], 
яка через незнання застосована з пристрастю і гнівом, обурює навіть тих, хто усамітнився 
в лісі (vānaprastha), і мандрівних ченців (parivrājaka), не кажучи вже про сімейних людей 
(gṛhastha). Не застосована [данда] призводить до такого стану, як у риб: за відсутності 
того, хто тримає данду, сильніший поїдає слабшого. А з нею з’являється захист» (Артхашя-
стра 1.4.3–15).

Цілий панегірик покаранню містить сьома глава “Законів Ману”. Наведемо невеликий 
фрагмент цих двадцяти восьми віршів (14–32): “Володар [Брагма] від початку створив 
сина – Данду, оборонця всіх живих істот, [втілення] дгарми, сповненої величі Брагми 
(brahma-tejomaya). Зі страху перед ним усі живі істоти, нерухомі й ті, що рухаються, прино-
сять користь і не ухиляються від своєї дгарми” (Закони Ману 7.14–15). 

123 “Ясність розуму, м’якість, мовчазність, самовладання, чистота життя – це називається 
аскезою розуму” (Бгагавадгіта 17.16).

124 Сім’я згадується також у віршах 7.10, 9.18, 14.4.
125 Парантапа (paraṃtapa) – ім’я Арджуни, яке означає “Той, хто карає (букв. обпалює) 

ворогів”.
126 Словом “пишнота” перекладений санскритський термін tejas, який має багато зна-

чень: “вогонь”, “блиск”, “енергія”, “доблесть”, “велич”.
127 У першому вірші попередньої глави йшлося про “найвище слово” Кришни, яке Ар-

джуна тут називає “найвищою таїною”. Пор.: “Ця таїна (guhya), знання про [шлях] заради 
[спасіння] душі (puruṣa), [вчення], що розглядає виникнення, існування і зникнення істот, 
повідане найвищим з мудреців” (Санкх’я-каріка 69).

128 У першій половині першого рядка цього вірша не вісім складів (як мало б бути у ві-
ршовому розмірі шлока), а дев’ять. 

129 Про появу й зникнення істот сказано також у віршах 7.6–7, 7.12, 10.4–5, 10.8, 10.20, 
10.32.

130 Слово parameśvara (“Всевишній Господь”) вжито також у вірші 13.27. У віршах 4.6 і 
5.29 ідеться про Господа (iśvara) і Великого Господа (maheśvara). 

131 Варіант перекладу: “Як Ти, Всевишній Господи, сказав про Себе, так це [і є]. Я бажаю 
побачити Твій Господній образ, Пурушоттамо”.

132 У віршах 75 і 78 вісімнадцятої глави Санджая також називає Кришну “Владарем 
йоґи”. У “Маусала-парві” “Магабгарати” (16.5.23) Кришна названий “Наставником йоґи” 
(yogācārya).

133 Про адітьїв і марутів див. примітку до вірша 10.21.
134 Про васу й рудр див. примітку до вірша до 10.23.
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135 Ашвіни – брати-близнюки, божества ранкових і вечірніх сутінків. “Двома Ашвінами 
названі Насатья й Дасра; породив їх обох Мартанда (бог Сонця)” (Магабгарата 12.201.17). 
Ашвіни зцілюють від хвороб, рятують тих, хто потопає, і допомагають тим, хто вскочив у 
халепу.

136 Слова “одразу весь Усесвіт” (eka-sthaṃ jagat kṛtsnam) повторюються в тринадцятому 
вірші.

137 У “Магабгараті” (12.339.2) Брагма каже Рудрі: “Ні ти, шановний, ні я, ані хтось ін-
ший, пов’язаний з ґунами, бачити Його не може; Той всеосяжний, який поза ґунами, є ви-
димим лише для очей мудрості (jñānadṛśya), так вважають”. Ведійські мудреці молилися: 
“Дай нашому оку зір, зір нам самим, щоб бачити! Ми хочемо охопити поглядом це й осяг-
нути його” (Риґведа 10.158.4).

138 Заклик “Бач Мою всевладну йоґу!” вже звучав у вірші 9.5.
139 Радже – звернення до Дгритараштри (див. примітку до вірша 1.1).
140 Гарí – ім’я-епітет Вішну й Кришни, а також деяких інших богів. Слово hari означає 

“жовтий” або “той, хто виносить” (від √hṛ/har – “брати, забирати”); серед похідних значень 
цього слова є “лев”, “кінь”. Кришна пояснює: “Я беру [свою] частку жертви; Я чудового 
жовтого кольору, тому Я відомий як Гарí” (Магабгарата 12.330.3). Шанувальники Кришни 
інтерпретують це ім’я як “Той, хто позбавляє страждань і вад; Визволитель”.

141 Наступні двадцять віршів мають паралелі в інших частинах “Магабгарати”. Зокрема, 
коли Кришна як посол Пандавів прибув до Кауравів, він сказав пихатому Дурйодхані: “В 
омані ти вважаєш, що я сам, і тому, зловмисний, хочеш силоміць схопити мене! Але ж тут 
Пандави й усі андгаки й вришнійці! Також тут усі адітьї, рудри, васу разом з великими му-
дрецями!” (Магабгарата 5.129.1–3). “Мовивши так, Кешява, винищувач ворожих героїв 
(para-vīra-han), вибухнув сміхом. І коли Шяурі, величний душею, сміявся, з нього вийшло 
тринадцять вогняних спалахів розміром з палець, що були наче блискавки. Брагма стояв на 
його чолі, на грудях – Рудра; на його руках з’явилися хранителі світу (lokapāla). З вуст його 
з’явилися Аґні, адітьї, васу, двійнята Ашвіни, а також Марути з Індрою і вішведеви. 
З’явилися також óбрази якшів, ракшасів, ґандгарвів. З передпліч з’явилися Санкаршана й 
Дгананджая: праворуч – Арджуна з луком, ліворуч – Баларама (halī-rāma). Позаду Криш-
ни – Бгіма і Юдгіштхіра та обидва сини Мадрі, а спереду з’явилися андгаки й вришнійці 
разом з Прадьюмною, усі з піднятою могутньою зброєю. У різних руках Кришна тримав 
мушлю, диск, булаву, спис (śakti), [лук] Шярнґа (śārṅga), плуг, [меч] Нандака, а також ви-
блискувала різноманітна [інша] зброя, піднята для удару. З очей і ніздрів, з вух – звідусіль 
виривалися дим і страшне полум’я, з пор на тілі виходили промені, як у сонця. Побачивши 
страшну сутність (ātmān) Кешяви, Великого Атмана, налякані (trasta-cetasa) раджі заплю-
щили очі – крім Дрони, Бгішми, мудрого Відури, Санджаї, що мав велике благословення, та 
багатих аскезою мудреців (ṛṣi) – бо божественний зір дав їм Господь Джанардана” (Ма-
габгарата 5.129.4–13).

У “Нараянії” сказано, що коли Нарада, досягнувши Білого Острова (śvetadvipa) – обите-
лі Вішну, – виголосив молитви, «уславлений тими таємними іменами Господь, що має 
Всесвітній Образ (viśvarūpa-dhṛk), з’явився перед мудрецем Нарадою. Чистий Атман був 
наче місяць, але й наче відмінний від місяця. Кольором Володар був таким, як вогонь, і наче 
метеор (dhiṣṇyā); [різно]барвним, мов крила папуги, та іскристим, наче кристал (sphaṭika); 
мав такий вигляд, мов синьо-чорна (nīla) маса туші для очей і наче купа золота; був то ко-
льору гілки корала, то начебто білого кольору; десь був кольору золота, десь – подібний ка-
меню “котяче око” (vaiḍūrya); десь був подібний синьому сапфіру, десь – схожий на смарагд; 
був то кольору шиї павича, то наче низка перлів. Так сяяв кольорами в багатьох образах 
Вічний – тисячоокий Володар, стоголовий, тисячоногий, з тисячею животів, рук, а іноді – 
невиявлений (avyakta). З одних [його] вуст звучав склад Ом, з інших – [мантра] “Савітрі”. З 
решти вуст було чути чотири Веди. Араньяки виголошував бог Нараяна, Господь Гарí. Тоді 
Бог богів, Володар офіри (yajñapati) тримав у руках вівтар (vedi), кухлик (kamaṇḍalu), траву 
дарбга, вервицю, самоцвіти, шкуру [чорної антилопи], дерев’яну патерицю, яскравий во-
гонь» (Магабгарата 12.326.1–9).

142 Тисячі сонць – цей вірш став широковідомим завдяки американському фізику-ядер-
нику Роберту Оппенгеймеру, якому він пригадався в момент вибуху першої атомної бомби.

“Сяйво, яке могло б виникнути від поєднання тисячі сонць, – таке [сяйво] в тому місці, 
Ним самим осяяному” (Магабгарата 12.332.5). У сьомій книзі “Магабгарати” (глава 69, 
вірш 57) сказано, що боги побачили Шіву, “сяйвом рівного десяти мільйонам сонць”.
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143 Складне слово deva-deva (“Бог богів”) вже було вжито у вірші 10.15. У віршах 11.25, 
11.37, 11.45 звучить слово deveśa (deva + īśa “Господь богів”).

144 У вірші 6.30 було сказано про людину, яка бачить Кришну скрізь і все бачить у 
Кришні.

145 Про мурашок, що йдуть по тілу, вже було сказано у вірші 1.29; також вони будуть зга-
дані у вірші 18.74.

146 Варіант перекладу: “Схиливши голову перед Богом, сказав”.
147 “Адже в Ньому перебувають (āsate) всі боги, як у хліві корови” (Атхарваведа 11.8.32).
148 Якщо не сприймати слово īṣа як ім’я Шіви, можна прочитати “Володаря Брагму”.
149 На малюнках Брагма часто сидить у чашечці лотоса, що росте з пупка Вішну, який 

лежить на водах Світового океану. “Поринувши в йоґічний сон (nidrāyoga), він спав на во-
дах… Він подумав про сотворіння Всесвіту… В осяйному лотосі з тисячею пелюсток, що 
[росте] з Анірудги (Вішну), з’явився прадід усіх світів, лотосоокий Брагама, у якого чотири 
обличчя” (Магабгарата 12.335.17–19a). Одне з імен Вішну – Падманабга (padma-nābha “той, 
у кого пуп-лотос”).

150 Перехід до віршового розміру тріштубг.
151 Мисливець Джара, що став свідком (і зовнішньою причиною) завершення земного 

життя Кришни, теж “побачив зануреного в йоґу чоловіка з багатьма руками, вбраного в 
жовте” (Магабгарата 16.5.21).

152 “Вішну – Господь усього цього світу. Не відомі початок, середина, кінець того Бога. 
Через відсутність початку, кінця й середини Він – Невмируще” (Магабгарата 12.199.12–13). 
Він каже про себе: “Мого початку, середини, кінця ніколи не знали ні боги (sura), ні демони 
(asura), бо Я без початку, без середини, без кінця; Я оспіваний як Володар могутній, як Той, 
хто спостерігає за світом (loka-sākṣin)” (Магабгарата 12.330.25).

153 На зображеннях Вішну зазвичай тримає у своїх чотирьох руках диск, булаву, мушлю і 
квітку лотоса. Ім’я іконографічного образу залежить від порядку розташування цих атрибу-
тів.

154 “Ми не побачили Пуруші, [бо] були позбавлені зору [Його] сяйвом” (Магабгара-
та 12.323.29).

155 Фраза “Ти – Вище Вмістилище цього Всесвіту” повторюється в 38-му вірші. Див. та-
кож 9.18.

156 Непорушна дгарма згадується також у віршах 1.43 і 14.27.
157 «У пуранах сказано: “Вуста богів – Вогонь (agni)”» (Магабгарата 12.328.53A, C).
158 “Сказано: сонце й місяць – Мої очі, промені вважаються волоссям. Пробуджуючи й 

нагріваючи світ, окремо перебуваю” (Магабгарата 12.330.1).
159 Після битви на Курукшетрі Ашваттхаман, намагаючись вночі проникнути в табір 

Пандавів, теж “побачив, що простір цілком заповнений образами Джанардани” (Магабгара-
та 10.6.17).

160 У багатьох виданнях замість idaṃ tavograṃ (“цей Твій страхітливий”) надруковано 
ugraṃ tavedaṃ (“страхітливий Твій цей”).

161 Три світи (trailokya, tri-loka, trayaḥ lokāḥ, loka-traya) – земля (bhū), небеса (svarga) і 
проміжний повітряний простір (antariksa, bhuvas); або ж трьома світами називають небо 
(svarga), землю (bhūmi) й підземний світ (pātāla). Див. також примітку до 1.35.

162 Слово svasti (“благополуччя, процвітання, талан, успіх, щастя”) промовляють як бла-
гословення.

163 Тут сіддги – 88000 божественних істот з надприродними здібностями, які живуть між 
сонцем і місяцем. Див. також примітку до вірша 10.26.

164 Садг’ї – група божеств, які уособлюють релігійні обряди й молитви Вед. Різні джере-
ла нараховують їх від дванадцяти до сімнадцяти. У “Законах Ману” (3.195) сказано, що 
“Сомасади – сини [народженого Брагмою] Віраджа, вважаються предками садг’їв”. За фор-
мальними ознаками слово sādhya є пасивним дієприкметником майбутнього часу від √sādh 
(“досягати, здійснювати”), але в пуранах наведена інша етимологія: садг’ї названі синами 
Садг’ї (дочки Дакші) і Дгарми.

165 Вішведеви – десять (у деяких текстах дванадцять) божеств індійського пантеону.
166 Асури (“небожественні”) – демонічні істоти, противники богів. Поділяються на дай-

тьїв і данавів; іноді до асурів зараховують і ракшасів.
167 У цьому вірші не лише багато кількісних числівників bahu (“багато”), а й ще двічі 

вжите слово bāhu (“рука”).
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“У Нього усюди руки й ноги, усюди очі, голови, обличчя. Усевідний, [Він] перебуває у 
світі, огортаючи [собою] все” (Магабгарата 12.231.29). У Калькуттському виданні “Ма-
габгарати” та перекладі К. М. Ґанґулі в главі CIX п’ятої книги Вішну охарактеризований 
як “єдиний, тисячоокий, тисячоногий” (у главі 109 критичного видання цей вірш відсут-
ній).

168 Згідно з космологією індуїзму, протягом кожного світового періоду Всесвіт проходить 
через становлення (sarga), тривале існування (sthiti) та руйнування (pralaya), яке супрово-
джується “полум’ям часу” (kālānala, або kālāgni).

169 Вираз не вхопити тропи означає “дезорієнтуватися”. Дослівний переклад із санскри-
ту звучав би “не розпізнаю сторін світу (diśā)”, однак в Індії розрізняють аж 10 сторін світу: 
4 основних, 4 проміжних, а також зеніт і надир. Жоан Маскаро у своєму перекладі пише 
просто “Де я?” [The Bhagavad Gita 1962].

170 Благання “Змилостись!” повторюється у 31-му й 45-му віршах цієї глави; звертання 
“Гóсподи богів, Прихистку Всесвіту (jagan-nivāsa)” – у віршах 37 і 45. 

“Я піду [за прихистком] до найкращого з богів, Володаря трьох світів – до Вішну; я 
[піду] до Кришни – до Притулку, до найкращого з тих, хто йде (gatimat)” (Магабгара-
та 5.105.14).

171 Про Дгритараштру, Дрону, Карну, Бгішму див. примітки до першої глави.
172 “Осягнувши той Атман… [людина] вивільняється з пащі смерті” (Катха-упаніша-

да 1.3.15).
173 “Смерть для істот є кінцева мета, як для потоків – море” (Магабгарата 12.217.9). Про 

потоки, що впадають в океан, ішлося також у вірші 2.70.
174 Порівняння з метеликами, які з летять у вогонь, є традиційним. Так, у “Маусала-

парві” “Магабгарати” (16.4.41–42) сказано, що “немов у вогонь метелики, падали додолу 
кукури й андгаки (племена, споріднені з родом Кришни), але ніхто з приречених на смерть 
навіть і не подумав про втечу. Дивлячись на це, міцнорукий Мадгусудана (Кришна) стояв 
нерухомо, здійнявши булаву. Він знав, що [такий] поворот Часу”.

175 Світи входять у Твої роти – “усіх Час глибокий (gambhīra) поглинає своїм полум’ям” 
(Магабгарата 12.217.19a).

176 Пор. з описаною у 12-й книзі “Магабгарати” (12.322.11) зовнішністю слуг Вішну, які 
мешкають на Шветадвіпі (“Білому Острові”): “З шістнадцятьма білими зубами, вісьмома 
іклами, з язиками, які лижуть на всі боки, подібними променям сонця”. В “Одкровенні 
Йоанна Богослова” (1.16) теж сказано, що з вуст “подібного до Людського Сина”, чиє об-
личчя “немов сонце”, виходив “меч обосічний”. Можливо, тут ми стикаємося з універсаль-
ною візіонерською архаїкою.

177 “Час спалює всіх істот” (Магабгарата 17.1.3). “Хоч би як називали те єдине, знай: це 
Час, тут усе йому підвладне” (Магабгарата 12.217.53). В епосі й пуранах час іноді виступає 
в персоніфікованому вигляді, наприклад: “Тоді навколо будинків усіх вришнійців разом з 
андгаками постійно кружляв Кала – незвичний на вид темношкірий, безволосий чоловік 
жахливої зовнішності” (Магабгарата: 16.3.1). Пор. з віршем 10.30.

Згаданий у примітці до вірша 12 Роберт Оппенгеймер (який, окрім занять фізикою, ще й 
вивчав санскрит) згадував, що в момент випробовування першої атомної бомби йому на 
думку прийшов і цей вірш, але, наводячи цитату, Оппенгеймер вжив як переклад слова kāla 
інше його значення: “смерть” [Jungk Robert 1958]. «Сьогодення швидкоплинне, і течія несе 
його до смерті. Санскритське слово кала є омонімом: це і “час”, і “смерть”. Культура, що не 
знайшла опори у вічному, упаде під натиском змін» [Померанц 2002]. 

178 Навіть без тебе – у вірші 2.9 Арджуна відмовився битися.
179 Щодо слова “протистоять” існують дві інтерпретації: 1) “протистоять [тобі]” (тобто 

ворожі воїни) або 2) “протистоять [один одному]” (тобто воїни обох армій).
180 Заклик “Повстань!” (uttiṣṭha) вже звучав у віршах 2.3, 2.37, 4.42. Див. також 2.18, 

3.30, 8.7.
В одинадцятій книзі “Магабгарати” (11.2.2 a) Відура каже Дгритараштрі: “Підіймися 

(uttiṣṭha), радже, чого лежиш? Себе собою (ātmānam ātmanā) тримай!”
181 “[Уже] вбитого вбиває вбивця. Коли людина когось убиває, обидва ті не знають: той, 

хто вбиває, і вбитий” (Магабгарата 12.217.14). Див. також 2.19. Переказом цих рядків почи-
нається відомий вірш Ральфа Волдо Емерсона “Брагма”.
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182 Savyasācin (“вмілий [і] на ліву руку”) – ім’я-епітет Арджуни, який пояснює: “Обидві 
мої руки здатні натягувати лук Ґандиву, тому серед людей і богів мене знають [під ім’ям] 
Сав’ясачін” (Магабгарата 4.39.17).

183 У сьомій книзі “Магабгарати” (7.94.2) Сатьякі звертається до свого візника: “Наші во-
роги вже спалені Кешявою (Кришною) та Пхалґуною (Арджуною). У цьому [діянні] ми лише 
знаряддя (nimitta-mātra)”. У 173-й главі цієї ж книги (вірші 4–7) Арджуна розповідає: “Коли я 
в битві знищував ворогів зливами блискучих стріл (śaraugha), я постійно бачив перед собою 
чоловіка, котрий ішов попереду. Він сяяв, мов вогонь… Куди б він не прямував, там мої во-
роги були знищені мною. Він не торкався ногами землі й не випускав свого списа. Завдяки 
його енергії (tejas) зі списа вилітали тисячі списів. Люди думали, що це я переміг усіх воро-
гів, ним переможених. [Насправді ж] я позаду палив лише війська, вже спалені ним”. І в 
шістнадцятій книзі (16.9.21) Арджуна каже: “Спочатку його [Кришни] енергією спалювали-
ся ворожі війська, а я [лише] потім знищував [їх] стрілами, випущеними з [лука] Ґандіва”.

184 Джаядратха – раджа країни Сіндгу, чоловік Духшали, дочки Дгрітараштри. Він не 
настільки вправний воїн, як Дрона, Бгішма чи Карна, але його батько, Вриддгакшатра, пе-
редав йому царство разом з благословенням: “Хто змусить впасти на землю голову мого 
сина в той час, коли він, борючись у битві, буде нести важкий тягар, – і його голова теж, 
безперечно, розколеться на сто частин!” (Магабгарата 7.121.22). Однак Арджуна зніс голо-
ву Джаядратхи так, що вона впала на коліна Вриддгакшатрі. Той схопився на ноги, і “голо-
ва та раптово скотилася на землю. І як тільки-но голова сина того правителя людей впала 
на землю, голова самого правителя розкололася на сто частин” (Магабгарата 7.121.39).

185 Битися Кришна закликав Арджуну у віршах 2.18, 2.37, 3.30, 8.7.
186 Арджуна пояснює: “Колись, коли я бився з могутніми данавами, Шіва поклав мені на 

голову діадему, тому мене називають вінценосним (kirīṭin)” (Магабгарата 4.39.15).
187 Словом величніший тут перекладено санскритське garīyaṃs – вищий ступінь порів-

няння прикметника guru (“великий, важкий”), що має також широковідоме значення “вчи-
тель”. У “Йоґа-сутрах” (1.26) сказано, що Всевишній – “учитель навіть прадавніх, оскільки 
[Він] не обмежений часом”.

188 Суще і несуще й Те, що вище за них, – матеріальний світ вважається світом дихотомії 
(dvaṃdva), через яку опис “Того, що вище” мусить бути суперечливим. На початку “Магаб-
гарати” (1.1.20–22) Сута Ґосвамі промовляє молитву, адресовану “споконвічному Пуруші, 
до якого часто звертаються (puruhūta) і якого високо шанують, єдиному, нетлінному, який є 
Брагман, виявленому і невиявленому, вічному, несущому і сущому, який є Все, який вищий 
за суще і несуще, творцеві високого і низького, давньому, високому, невичерпному, добро-
дійному (maṅgalya) і який є добром (maṅgala), Вішну, найкращому (vareṇya), чистому й не-
заплямованому, Гришикеші, учителю всього нерухомого й того, що рухається, Гарí”. У 
вірші 13.12 “Бгаґавадґіти” ідеться про «споконвічний Вищий Брагман, який називають “не 
суще і не несуще”». Див. також 9.19.

“У Мені – усі істоти, і Я перебуваю в усіх істотах… Те, що зветься сущим і несущим, 
виявленим і невиявленим, тлінним і невмирущим, – все це Я… І суще, і [сукупність] сущо-
го й несущого, що є Всесвітом, і те, що над сущим і несущим, – усе це Я, і немає [нікого] 
вищого за одвічного Бога богів” (Магабгарата 14.53.3–7).

189 Фраза “Ти – Вище Вмістилище цього Всесвіту” вже була використана у вісімнадцято-
му вірші цієї глави.

190 “Він – лоно (yoni) світу, обитель безсмертя; [Він] тонкий, давній, непорушний, ви-
щий. [Він] – Те, що високо шанується стриманими (yatātma) прибічниками санк’ї і йоґами, 
котрі знають його” (Магабгарата 12.334.17).

191 Ваю – бог вітру, охоронець північно-західної сторони світу. Брат Арджуни Бгімасена 
вважається сином бога вітру.

192 Аґні – бог вогню, охоронець південного сходу. Функції Аґні відбиті в його численних 
іменах-епітетах: Вайшванара (“вселюдський”), Вібгавасу (“сяйний”), Джатаведас (“той, хто 
знає народжених”), Кришнавартман (“[той, хто полишає”] чорний слід [згарища]), Павака 
(“очисник”), Гуташяна (“той, хто поглинає офіру”). Див. також примітку до вірша 3.38.

193 “Він – Брагма (pitamāha) і Вішну, двійнята Ашвіни, Індра (puraṃdara), Мітра, Варуна і 
Яма, а також [бог Кубера], який дарує скарби (dhanada)” (Магабгарата 12.271.27c–28a).

194 Про “Володаря істот” (prajāpati) див. прим. до 3.10.
195 Прадідом (prapitamāha) часто називають Брагму.
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196 “Брагман – попереду, Брагман – позаду, праворуч і ліворуч, він простягається вгору і 
вниз; воістину, Брагман – усе” (Мундака-упанішада 2.2.12). Пор. з молитвою, зверненою до 
Вогню: “Лише Ти, о Аґні, є Все, на тобі [тримається] весь цей світ. Ти тримаєш усіх істот, 
Ти підтримуєш світ… Ти – народження всього цього світу й Ти ж, о Агні, стаєш його осно-
вою… Усе стоїть на Тобі!” (Магабгарата 1.223.12–15). Таку здатність сприймати будь-яке 
божество як іпостась Всевишнього Макс Мюллер назвав генотеїзмом.

197 Ядава – “нащадок Яду”, старшого сина царя Яяті та Деваяні. Від Яду пішов рід, до 
якого належав Кришна.

198 “[Ти] – батько й мати всього світу, нетлінний вчитель” (Магабгарата 12.321.26a). “Я 
батько цього Всесвіту, мати, хранитель, праотець…” (Бгаґавадґіта 9.17).

199 Наприкінці дев’ятої глави сьомої книги “Магабгарати” Дгритараштра каже про Криш-
ну: “Він ґуру [трьох] світів, незмінний повелитель усього сущого, і Він вічний!” Аналогіч-
но Юдгіштхіра називає його “Найвищим учителем усіх світів” (Магабгарата 7.124.5). 

200 Замість “Боже (deva), яви мені… образ (rūpa)” можна перекласти “яви мені… боже-
ственний образ (deva-rūpa)”.

Коли Кришна показав самітнику Уттанці “той вічний образ Вішну, який раніше був по-
казний мудрому Дгананджаї”, анахорет промовив: “Уклін Тобі, Творцю всього (viśvakarman), 
чий вигляд такий, що стопами Твоїми покрита земля, а головою заповнене небо. Те, що [пе-
ребуває] між землею і небом, містить живіт Твій, а обома руками Ти охопив сторони світу. 
Усе це – Ти, Ач’юто! Приховай, Боже, знову свій найвищий нетлінний образ, бо я бажаю 
знову побачити Тебе у Твоєму вічному образі” (Магабгарата 14.54.6–8).

201 Коли Кришна, завершивши свою місію, полишив землю, Арджуна бідкався: “Я нині 
не бачу того чоловіка (puruṣa), безмірного духом, який тримає раковину, диск і булаву, чо-
тирирукого, вбраного в жовте, смаглявого, з очима продовгуватими, як [пелюстки] лотоса, 
того [героя] найосяйнішого, що мчав, [стоячи] попереду на моїй колісниці” (Магабгара-
та 16.9.19–20).

202 З милості – ці слова можна сприймати як іронічну відповідь на трикратне прохання 
Арджуни “змилостись!” (11.25, 31, 45).

203 Про йоґу як магічну силу див. також вірші 9.5, 10.7, 10.18, 11.8.
204 Про недостатність вивчення Вед та аскези сказано також у 53-му вірші.
205 Більшість індійських коментаторів вбачають в “[іншому] образі” чотирируку форму, 

про споглядання якої Арджуна просив у вірші 46, а під “своєю миловидою подобою” Криш-
ни розуміють його земний (дворукий) вигляд (див. наступний вірш).

206 Повернення до віршового розміру шлока. 
207 Дуже важко побачити цей образ, у якому ти можеш Мене споглядати – субстанти-

вований прикметник dṛṣṭavat означає “той, хто бачить; зрячий” (дослівний переклад мав би 
вигляд “ти споглядальник Мого образу, який дуже важко побачити”) і не обов’язково по-
в’язаний з тим моментом, коли промовлялася ця фраза, – подібно як згадані в цьому вірші 
боги “бажають” (дослівно “ті, хто бажає” – kāṅkṣin) не лише зараз, а й “завжди”. Звідси три 
різні трактування “цього образу”, у якому Кришну “дуже важко побачити”: 1) страхітливий 
Усесвітній Образ (viśvarūpa), 2) чотирирукий бог Вішну (якого мало кому вдається побачи-
ти) і 3) Кришна у своєму земному втіленні (яке в течіях кришнаїзму вважається найсокро-
веннішим проявом Божества).

«“[Він] не досягається старанністю (ayatna-sādhya)”, – так кажуть мудреці» (Магабгара-
та 12.270.12a). “Цей Атман не осягається ні тлумаченням, ні розумом, ні ретельним вивчен-
ням – кого обирає цей [Атман], тим Він і осягається, тій людині цей Атман відкриває свою 
природу” (Катха-упанішада 1.2.23; Мундака-упанішада 3.2.3).

“Не можна інакше бачити Бога, як силою релігійної відданості (bhakti)” (Магабгарата 
12.323.48). “Ніхто [Мене] не може бачити, крім відданих лише Одному (ekāntika)” (Ма-
габгарата 12.326.12). “Немає нікого у світі, хто був би Йому дорожчим за бгакта: такому Він 
сам свій Атман показує” (Магабгарата 12.332.3).

208 Про безоглядну відданість сказано ще у вірші 8.22. Див. також вірші 8.14 та 9.22.
209 Про тих, для кого, як каже Кришна, “Я – Вище (mat-parama)”, ідеться також у вір-

ші 12.20; схоже слово (mat-para) зустрічається у 2.61, 6.14, 9.34, 12.6 і 18.57.
210 Вільний від прив’язаностей – пор. із 2.48, 3.9, 4.20, 4.23, 5.10–11, 12.18, 15.3, 15.5, 

18.6, 18.9, 18.23, 18.26.
211 Слова “він приходить до Мене” вже прозвучали у вірші 4.9.
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БГаҐаВадҐІТа. Глави 10–11 /
Переклад із санскриту, вступна стаття та коментарі Д. В. Бурби 

У цій публікації представлено український переклад десятої та одинадцятої глав найві-
домішої священної книги індусів – “Бгаґавадґіти”, яка сформувалася в сучасному вигляді, 
імовірно, у I–II ст.

Десята глава має назву “Йоґа проявів божественної величі”. У ній продовжується опис 
проявів Кришни, розпочатий у сьомій главі (вірші 8–13) та деталізований у віршах 16–19 
глави 9. Починаючи з Атмана, який “перебуває в серцях усіх істот”, Кришна ототожнює 
себе з найвидатнішими представниками різних груп богів, священників і полководців, во-
дойм, гір, дерев, зброї, змій, звірів, птахів, риб тощо. Підсумком десятої глави є резюме 
Кришни: “Хоч би що існувало величного, прекрасного й могутнього, усе це виникло з част-
ки Моєї пишноти”.

Одинадцята глава називається “Йоґа споглядання Всесвітнього Образу”. На прохання 
Арджуни Кришна дав йому можливість побачити в тілі свого божественного наставника 
одразу весь Усесвіт. Арджуна побачив Кришну в нескінченних подобах і всіх істот в його 
тілі. Усі істоти й світи входили в роти Кришни, щоб загинути. Той пояснив, що він є Час – 
“могутній руйнівник світів”, і щоб заспокоїти переляканого Арджуну, знову набрав антро-
поморфної подоби. В останніх віршах сказано, що можливість споглядати Кришну таким і 
прийти до нього дає лише безоглядна відданість (bhakti).
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Розглянуті в главах поняття та реалії роз’яснюються перекладачем у примітках із залу-
ченням цитат з інших книг “Магабгарати”, а також “Риґведи”, “Веданта-сутр”, “Вішну-
пурани”, “Законів Ману”, “Санкх’я-каріки”, упанішад та інших класичних текстів індуїзму.

ключові слова: Бгаґавадґіта, Магабгарата, Індія, санскрит, перевод, індуїзм, релігія, 
йоґа, медитація

БХаГаВадГиТа. Главы 10–11 /
Перевод с санскрита, вступительная статья и комментарии Д. В. Бурбы

В этой публикации представлен украинский перевод десятой и одиннадцатой глав самой 
известной из священных книг индусов – “Бхагавадгиты”, которая сформировалась в совре-
менном виде, вероятно, к I–II вв.

Десятая глава называется “Йога проявлений божественного величия”. В ней продол-
жается перечисление проявлений Кришны, начатое в седьмой главе (стихи 8–13) и детали-
зированное в стихах 16–19 главы 9. Начиная с Атмана, “пребывающего в сердцах всех 
существ”, Кришна отождествляет себя с выдающимися представителями различных групп 
богов, священников и полководцев, водоемов, гор, деревьев, оружия, змей, зверей, птиц, 
рыб и т. д. Подытоживает десятую главу резюме Кришны: “Что бы ни существовало вели-
чественного, прекрасного и могущественного, все это возникло из частицы Моего велико-
лепия”.

Одиннадцатая глава называется “Йога созерцания Всемирного Образа”. По просьбе Ар-
джуны Кришна дал ему возможность увидеть в теле своего божественного наставника сра-
зу всю Вселенную. Арджуна увидел Кришну в бесконечных образах и всех существ в его 
теле. Все существа и миры входили во рты Кришны, чтобы погибнуть. Тот объяснил, что 
он Время – “могучий разрушитель миров”, и чтобы успокоить испуганного Арджуну, снова 
принял антропоморфный облик. В последних стихах сказано, что возможность видеть 
Кришну таким и прийти к нему дает лишь безраздельная преданность (bhakti).

Рассмотренные в главах понятия и реалии объясняются переводчиком в примечаниях с 
привлечением цитат из других книг “Махабхараты”, а также “Ригведы”, “Веданта-сутр”, 
“Вишну-пураны”, “Законов Ману”, “Санкхья-карики”, упанишад и иных классических тек-
стов индуизма.

ключевые слова: Бхагавадгита, Махабхарата, Индия, санскрит, перевод, индуизм, ре-
лигия, йога, медитация

Переклад надійшов до редакції 3.11.2019
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На окремій сторінці українською та англійською мовами наводяться назва статті, повне ім’я, 
по батькові та прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, назва та адреса органі-
зації, де він працює, а також контактні адреси, телефони та e-mail.

Вимоги до ілюстрацій:
Усі графічні файли подаються окремо від текстового у відповідному форматі, наприклад *.jpg

Посилання на літературу наводяться у тексті. У квадратних дужках подається ім’я автора, 
рік видання (без коми перед ним) і, якщо потрібно, сторінки: [Рибалкін 1993, 66]. Ініціали наво-
дяться після прізвища автора лише у тому випадку, коли у статті є посилання на кількох авторів 
з однаковим прізвищем. Якщо в одному місці наводяться посилання на кілька праць, вони по-
даються у хронологічному порядку через крапку з комою. Текстові посилання подаються в кінці 
статті, перед літературою.

Список цитованої літератури, розміщений в алфавітному порядку, подається у кінці статті 
під назвою ЛІТЕРАТУРА. Він має бути надрукований через два інтервали. Назви цитованих 
праць оформляються за таким зразком:

Кримський А. Мусульманство та його будучність. Львів, 1904.
Калинина Т. М. Днепровско-Донской бассейн в представлениях арабо-персидских географов 

ІХ–Х вв. // Хазарский альманах. Т. 6. Киев – Харьков, 2007.
Пріцак О. Не-“дикі” половці // Східний світ, 1995, № 1.

Транслітерований список цитованої літератури (References) оформлюється за гарвардським 
стилем. Він подається повністю окремим блоком, повторюючи список літератури, наведений 
мовою оригіналу відповідно до вимог ДАК України, незалежно від наявності у ньому англомов-
них джерел. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються в 
References. Транслітерація здійснюється за стандартом BGN/PCGN.

Для транслітерованих праць (з оригіналу кирилицею) пишемо англійською мовою повне міс-
це видання, а також позначення томів, номерів, сторінок (“Vol.”, “No.”, “pp.”, “р.”). Назву видав-
ництва залишаємо транслітерованою. Зазначаємо наприкінці речення мову видання, наприклад 
(In Ukrainian). Більше інформації див.: http://oriental-world.org.ua/uk/for_authors

Транслітерація іншомовних слів здійснюється латинською графікою з відповідною діакрити-
кою. Власні імена, назви передаються за допомогою літер українського алфавіту з урахуванням 
традиційних написань.
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