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ІСТОРІЯ

О. Б. Бубенок
 

КавКазьКий вплив в анТРОпОнІмІї наСеленнЯ
уКРаїнСьКОї надднІпРЯнщини

У сучасній українській антропонімії найпоширенішими вважаються прізвища із 
суфіксами -енко або -ко. Рисою традиційного та сучасного українського сус-

пільства стало широке розповсюдження прізвищ на кшталт Коваленко, Москаленко, 
Приходько, Божко тощо. Але про походження словотворчих суфіксів -енко або -ко 
нам відомо небагато, хоча мало хто припускає, що вони можуть мати й не зовсім сло-
в’янське походження. Проте будь-які спроби пояснити походження цих суфіксів, особ-
ливо -ко, з позицій слов’янського мовознавства видаються недостатньо обґрунтова-
ними. Але чи багато відомо сучасним дослідникам про походження цих суфіксів?

Здається, що найбільш детально було висвітлено це в роботах Ю. К. Редька. 
Принаймні дослідник вважав, суфікс -енк-о є один із найпродуктивніших і най-
більш характеристичний як формант українських прізвищ. За його підрахунками, 
“прізвища, утворені за його допомогою, становлять 10,57 % прізвищ, утворених 
шляхом суфіксації”. Він справедливо вважав, що цей суфікс належить до патроні-
мічних. Тобто виходить, що прізвища на -енко “майже завжди означають сина того, 
кого називає передсуфіксальна частина”. Дослідник виділив чотири групи прізвищ 
цього типу: а) утворені від власних імен; б) утворені від первісних прізвиськ (пріз-
вищ); в) утворені від назви заняття (професії, посади) батька; г) утворені від назви 
місцевості за походженням. До першої групи він відніс прізвища, утворені від імені 
батька (патронімічні) та утворені від імені матері (матронімічні), прізвища, утворе-
ні від чоловічих імен: Авраменко, Борисенко, Вакуленко, Ващенко, Власенко, Гаври-
ленко, Гордієнко, Григоренко тощо. До другої групи Ю. К. Редько відніс прізвища, 
утворені від прізвиськ (прізвищ) батьків. Їх теж можна поділити на дві підгрупи: 
прізвища, які походять від прізвиськ-іменників: Бабенко, Барильченко, Биченко, Бі-
лашенко,  Біличенко  тощо.  Також до цієї групи належать прізвища, утворені від 
прізвиськ-прикметників: Безвиненко (від Безвинний), Біленко, Босенко, Гаркавенко, 
Глушенко,  Гніденко тощо. Четверту групу становлять прізвища, що вказували на 
національну приналежність або віросповідання батька чи на місцевість, звідки по-
ходив перший носій прізвища: Волoщенко  (тобто син волоха), Вихристенко  (син 
вихреста), Литвиненко, Німченко, Татарченко, Турченко, Шведенко тощо. Окремі 
групи становлять прізвища на -енко, утворені: а) від складних слів (переважно пріз-
виськ): Панматченко, Кривов’язенко, Рябокобиленко; б) від службових слів: Дещен-
ко (від дещо), Нехаєнко. Основа деяких прізвищ ще не зрозуміла, хоча вони також 
патронімічні, утворені від різного типу прізвиськ батьків [Редько 1966, 122–123].

Велике значення для нас мають час і обставини оформлення прізвищевих назв 
у прізвища в сучасному розумінні. Як виявляється, це сталося досить пізно. За 
спостереженнями Ю. К. Редька, “протягом XVI–XVII ст. родові прізвища закріпи-
лися серед більшості жителів українських міст... Проте основна маса населення 
України – селяни ще довго залишалися без зафіксованих документами прізвищ... 
Зміна настала аж у другій половині, точніше, наприкінці XVIII ст., коли на східноук-
раїнських землях було скасовано гетьманство (1764 р.), повністю ліквідовано рештки 
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давнього суспільно-політичного ладу (1781 р.) та замінено його загальнодержавни-
ми порядками, а західноукраїнськими територіями заволоділа після розділу Польщі 
(1772 р.) Австро-Угорщина. Новобранців записували обов’язково на прізвище, яким 
ставало здебільшого давнє прізвисько (вулична кличка)”. Все це дало дослідникові 
підстави зробити висновок: “...тільки наприкінці XVIII – на початку XIX ст. в умо-
вах Російської та Австро-Угорської імперій за українськими селянами закріпились 
постійні родові прізвища” [Редько 1968, 33–34]. Отже, як бачимо, прізвиська або 
прізвищеві назви XVI–XVII ст. стали основою для сучасних українських прізвищ. 
Велике значення мають у документах того періоду згадки про прізвиська із суфік-
сами на -енко або -ко. Це значною мірою дає можливість пролити світло на похо-
дження найпоширенішого типу сучасних українських прізвищ, бо на сьогодні так і 
немає єдиної думки щодо цього. 

Погляди на походження цього суфікса розходяться. Так, В. Сімович уважав, що 
суфікс -енко розвинувся шляхом -енькт > -енько > -енко зі зменшених та пестли-
вих прикметників на -енький [Сімович 1929, 322]. Інше припущення висловив 
О. Б. Ткаченко, який багато уваги присвятив питанням походження прізвищ на 
-енко. На його думку, суфікс цей складний і утворився шляхом поєднання суфікса 
-єн (-т) у словах типу “детен”, “телен” і суфікса -(ь)ко [Ткаченко 1948, 50]. 

Необхідно зазначити, що сучасні дослідники більш схиляються до останнього 
припущення, тобто до тієї думки, що суфікс -енко утворився на основі суфікса -ко. 
Так, В. О. Никонов не сумнівається в тому, що ці суфікси мають слов’янське похо-
дження, та об’єднав їх в одну групу із суфіксами прізвищ -к, -ак, -ек, -ук, -ик, а та-
кож -ник, -чук, -ка тощо. Як бачимо, дослідник взяв за основу такої класифікації 
наявність приголосного к. На підставі цього дослідник зробив спостереження, що 
“формально тотожні закінчення утворюють на карті певну статистичну спільність”. 
Це він пояснює трьома факторами: 1) багато з цих форм можуть мати спільне похо-
дження; 2) діють фонетичні особливості мови або діалекту; 3) відбувається “втяг-
нення в низку” відповідно до закону рівняння на переважаючу форму. Проте з 
поширенням суфіксів -енко та -ко він помітив досить несподівану картину [Нико-
нов 1988, 111–113], що має стати предметом нашого подальшого розгляду.

У деяких сучасних дослідників української антропонімії, які підтримують ту 
ідею, що суфікс -енко утворився на основі суфікса -ко, набула поширення думка, що 
суфікс -ко в прізвищах походить від слов’янських суфіксів -ко або -ка, які несуть у 
собі зменшувальний відтінок. Тобто виходить, що прізвища на кшталт Божко, 
Головко мають первісне значення не “Божий син”, “син голови”, а “малий бог”, 
“мала голова” тощо. Можна, наприклад, навести аргументи сучасної дослідниці 
В. Котович. Так, у своїй статті, присвяченій прізвищам українських переселенців на 
Тернопільщині, вона зазначає: «Суфікс -ко, що походить з -ъко, є давнім слов’янським 
демінутивно-експресивним формантом. Найдавніші антропоніми з цим формантом 
фіксуються в пам’ятках ХІІІ ст. Однак надійні приклади з патронімічною функцією 
цього суфікса подають лише пам’ятки ХІV – початку ХV ст. Демінутивний за похо-
дженням суфікс -к-о згодом став нейтральним антропонімним формантом, а інколи 
виконував патронімічну функцію. Як і в прізвищах на -ик, відрізнити демінутивну 
від патронімічної функції суфікса -к-о дуже важко. В апелятивній лексиці україн-
ської мови суфікс -к-о, на відміну від суфікса -ик, не належать до продуктивних. Він 
може вживатися при прикметникових і дієслівних основах “на означення носія пев-
ної властивости, чинности: глушко, білко, крутко...”. Враховуючи сказане вище, усі 
прізвища, що є тотожними з християнськими та давньослов’янськими іменами на 
-к-о, а також прізвища на зразок Глушко вважаємо семантичними дериватами від 
відповідних суфіксальних антропонімів. Неоднозначними щодо словотвірної струк-
тури є прізвища Горошко, Кийко, Лиско, Хлібко, Щурко, оскільки усі вони могли 
утворитися морфологічним способом від прізвиськ Горох, Кий, Лис, Хліб, Щур або 
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семантичним – від давніх слов’янських відапелятивних імен із суфіксом -к-о. 
Характерними для антропонімії переселенців є прізвища на -к-о, в яких цей фор-
мант, найімовірніше, походить із -ка з метою відмежувати антропонім від апелятива, 
наприклад Варишко (пор. варишка), Головко (пор. головка), Дудко (пор. дудка), 
Дорожко (пор. доріжка), Кобилко (пор. кобилка), Кулешко (пор. кулешка), Липка 
(пор. липка), Лопатко (пор. лопатка), Свинко (пор. свинка), Сливко (пор. сливка). 
Аналогічно у прізвищах Жовтко (пор. жовток), Платко (пор. платок), Турко (пор. 
турок), Чобітко (пор. чобіток) суфікс -к-о вживається замість очікуваного -ок. 
Власне вторинними прізвищами можна вважати хіба що прізвища Ковалько, Ка-
ролько, Мінялко, Попко, бо ні як демінутивні апелятиви, ні як давні імена такі лексе-
ми не фіксуються» [Котович 2012, 23–24].

Проте в контексті дискусії бажано поставити запитання прибічникам останньої 
гіпотези: а чи не маємо ми тут ситуацію, коли зменшувальний суфікс і суфікс із се-
мантичним значенням “син” просто збігаються за формою? Не виключено, що су-
фікс -ко в українських прізвищах може мати і неслов’янське походження. І для 
цього є більш вагомі аргументи. 

Як вже зазначалось, дослідники схильні вважати, що прізвища на -ен(ко) та -ко 
майже завжди означають сина того, кого називає передсуфіксальна частина. Але 
при цьому переважна більшість дослідників вважають це явище суто внутрішнім 
слов’янським [Редько 1966, 122; Масенко 1990, 24].

Проте згадані дослідники не врахували те, що в мовах народів Кавказу, насампе-
ред у мові черкесів, існують лексичні одиниці, близькі до українського суфікса -ко, 
що мають значення “син”. Так, у мові сучасних кабардинців існує слово къуэ, зна-
чення якого “син” [Кабардинско-русский... 1957, 238].

На це ще звернув свою увагу на початку минулого століття А. Лопатинський. З 
цього приводу він зазначив: “Наявність суфікса -ко в малоросійському наріччі не є 
поодиноким явищем: у тому ж самому значенні, як і в малоросійському, і в тій са-
мій формі, але з тією тільки різницею, що замість язично-піднебінного к є язично-
велярний k, цей суфікс існує в обох наріччях адизької (черкеської) мови – кахському 
та кабардинському: Бато-ко, Балато-ко, Токмо-ко, Хирс-ко, Псибалкно-ко, Jeçано-
ко. Збіг суфікса в обох мовах не мав би ще досить великого значення, якби не та об-
ставина, що суфікс -ко в черкеській мові не лише відіграє роль твірного закінчення, 
як у мові російській, а й зберіг своє самостійне значення: слово -ко означає син; 
воно однаково зрозуміле кожному черкесу і як слово самостійне, і як складова час-
тина складного слова. У цьому випадку може стати повним аналогом скандинав-
ське -son, -sen (Svenson, Benedictsen), що виступають і тим, і іншим: самостійним 
словом та суфіксом” [Лопатинский 1902, 46].

Такі паралелі між черкеською й українською мовами А. Лопатинський пояснює 
таким фактором: “Поява в Лівобережній Малоросії суфікса -ко у другому, але ко-
рінному його значенні можна віднести до часів переселення п’ятигірських черкасів 
князем литовським Гедиміном наприкінці XIV ст., які згодом змішалися з південно-
руськими та тюркськими елементами. Це відобразилось, до речі, і на фонетиці при-
дніпровських говорів...” [Лопатинский 1902, 47].

В. П. Кобичев повністю підтримав ідеї А. Лопатинського щодо схожості семан-
тики суфікса -ко в українській і черкеській мовах. Що ж стосується причини цього 
явища, то В. П. Кобичев висловив свою гіпотезу: “Наведені лексеми Л. Г. Лопатин-
ський вважав запозиченнями з кавказьких мов, але, швидше за все, це є проявом 
впливу стародавньої загальноєвропейської мови на кавказькі, в цьому випадку на 
адизькі, мови” [Кобычев 1973, 93–94].

На жаль, через брак письмових джерел про події стародавніх часів ми не може-
мо перевірити правильність гіпотези В. П. Кобичева. Проте ми можемо піддати 
аналізові аргументи Л. Г. Лопатинського, бо в нас є деякі письмові джерела періоду 
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пізнього Середньовіччя, що дозволяють певною мірою виділити мігрантів-черкесів 
з Північного Кавказу серед місцевого слов’янського та іншого населення. У зв’язку 
з питанням перебування вихідців з Північного Кавказу в Середній Наддніпрянщині 
в добу пізнього Середньовіччя для нас особливий інтерес може становити кількість 
цих мігрантів. На тлі цього можемо констатувати факт поширення назви Черкаси як 
у Центральній Україні, так і на Північному Кавказі.

Не позбавлена сенсу думка, що в добу пізнього Середньовіччя жителів Цен-
тральної України почали називати “черкасами” за назвою поселення в Середньому 
Подніпров’ї – Черкаси, – розташованого на правому березі Дніпра. Це можна пояс-
нити тим, що з XV ст. місто Черкаси довгий час було одним з адміністративних 
центрів польсько-литовської держави, де відбувався процес формування україн-
ського козацтва. За назвою міста Черкаси, навколо якого козаки селилися, їх і поча-
ли іменувати черкасами. Відзначимо, що в Північному Причорномор’ї топоніми, 
що походять від етнонімів у множині, зустрічаються досить часто (Ясси, Печеніги, 
Торки тощо). Нам відомі випадки, коли назви поселень ставали основою для назв 
етносів і субетносів: афіняни, спартанці, ромеї тощо.

Зазначимо відразу, що в московських документах вже при описі подій XIV ст. 
“черкасами” позначали народ на Північному Кавказі (адигів). А з середини XV ст. 
“черкасами” вже почали називати також частину жителів Центральної України. Зда-
валося б, зв’язок очевидний. Проте багато сучасних дослідників намагаються цього 
не помічати.

Так, одні вчені заперечують який-небудь зв’язок українського терміна “черкаси” 
з Північним Кавказом. Інші ж визнають цей зв’язок, але вважають, що етнонім 
“черкас” походить від етнічної назви “черкес”. При цьому вони посилаються на пе-
реклади творів арабо-перських авторів XIII–XIV ст., де нібито згадується етнонім 
“черкес”. Насправді там фігурують етнічні терміни без позначення голосних: ч.рк.с 
або ал-дж.рк.с [Тизенгаузен 1884; 1941]. Проте у творі Плано Карпіні “Історія мон-
галів”, написаному ще в середині ХІІІ ст., серед завойованих монголами народів 
Кавказу вже згаданий народ “Чіркаси” [Карпини 1957, 57, 72]. Навіть у XV ст. іта-
лійські автори Й. Барбаро та Г. Інтеріано продовжували використати форму “Чер-
кас” [Барбаро 1971, 108; Волкова 1973, 24].

Тільки з XVI–XVII ст. західні європейці почали використовувати стосовно ади-
гів Північного Кавказу термін черкес [Волкова 1973, 24]. Тут можливий вплив 
турків-османів, у яких етнонім писався як чркс, а вимовлявся як “черкес” [Радлов 
1905, 1969]. Отже, варіант черкас був первинним. У XV ст. генуезець Г. Інтеріано 
писав про адигів: “Зихами зовутся они на родном греческом и латинском языках, 
Татары и Турки зовут их Черкесами, и на их собственном наречье имя им Адыге” 
[Адыги... 1974, 48].

Саме це й породило в східноєвропейській історичній літературі XVI–XIX ст. ле-
генди, згідно з однією з яких на початку XIV ст. фортецю Черкаси заснував литов-
ський князь Гедимін, а назву їй дали переселені ним з Кавказу адиги-“черкаси” 
(литовська люстрація 1552 р.). Згідно з іншою легендою, поширеною серед росій-
ських істориків XVIII–XIX ст., фортецю Черкаси заснували в XIII–XIV ст. біженці-
“черкаси”, які мігрували до Середньої Наддніпрянщини з Курського князівства, а 
до того вони були вихідцями з П’ятигір’я на Кавказі (В. М. Татищев, І. Болтін, 
М. І. Антонівський, Д. Бантиш-Каменський, А. Рігельман та ін.) [Горленко 1982, 
96–106]. Проте усі ці легенди були ідеологічно заангажованими сюжетами.

Характерно, що в російських документах практично до XVIII ст. згадувалися па-
ралельно як “черкаси малоросійські”, так і “черкаси п’ятигорські” [Кабардино-
русские... 1957].

У контексті ситуації пізньосередньовічного часу виникає природне запитання: 
як могли малоросійські черкаси називати черкасів з П’ятигір’я? У зв’язку з цим 
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особливий інтерес становить те, що в литовській люстрації від 1552 р. був згаданий 
“Степанец Пятигорчин” [Архивъ... 1886, 103]. До цього слід додати, що після 
1552 р. на протилежному березі Дніпра на берегах р. Сліпород, правій притоці 
Сули, виникло село П’ятигірці (знову множина в топонімі). Тут цілком можливий 
зв’язок, тому що в литовській легенді відзначено, що князь Гедимін підкорив 
“Черкассы Пятигорское, и приведъши Черкасовъ часть з княгинею ихъ, посадилъ 
ихъ на Снепороде, а иншыхъ на Днепре, где теперъ Черкасы сидятъ, а Снепородцевъ 
посадилъ на Днепрежъ у Каневе и сидячи Снепородце на Днепре у Каневе...” 
[Архивъ... 1886, 103].

Окрім того, В. Ф. Горленко схильний вважати, що в литовській люстрації від 
1552 р. містяться й інші антропоніми, можливо, кавказького походження: Лазука, 
Горянин Тиньснич, Тока Копытков, Ломан, Семен Скуматов, Гусейм (Хусейн), Не-
листон Старый, Жчалаш, Мишко Теребердеевич [Горленко 1982, 105]. Проте прове-
дений аналіз дозволив виділити більшу кількість цих “підозрілих” антропонімів. 
При цьому варто окремо розглянути імена жителів Черкаського, а потім Канівсько-
го замків. Отже, в Черкасах у середині XVI ст. серед мешканців були особи з таки-
ми іменами: Федор Бака, Семен Кокис, Лавриш Шопа, Куян, Ломан, Кубеча, Лазуко, 
Дунко, Горин Тиньснич, Тока Копытков, Хроль Гирин, Антин, Ходжа Жало, Охрем 
Уласова, Ходко Синкович, Жауко Пожога, Мико Конис, Томило Кузьминич, Бахта 
Розмечич, Еско Лавгиренич, Рядюки Губинич, Войт Яцко Чигаса, Федко Корта, Су-
хина Лескин, Данжуль, Иван Мехмедер, Малык Башо, Конашко Косимович, Левко 
Тинкович, Занко Либа, Войно Томиловое, Лома, Семен Скуматов, Гусейн. Не менш 
цікавими були також імена жителів Канева: Степанец Пятигорчин, Козак Кузкевич, 
Солтан Черемишенин, Васко Кобатникович, Туголоковна, Гришко Калугор, Мишко 
Теребердеевич, Олабойтишная, Федко Басанский, Толук Колодецский, Андрейко Чу-
чолович, Улас, вдова Терлевая, Семенец Катутин, Теребуньца [Архивъ... 1886, 84–
105]. Проте в більшості випадків важко довести саме адизьке походження цих 
антропонімів, окрім згаданого – “Степанец Пятигорчин”.

Серед чималої кількості імен мешканців Черкаського та Канівського замків, на-
ведених у литовській люстрації 1552 р., варто виділити ще один антропонім, що 
вказує на гідронім Північного Кавказу. Так, серед мешканців Канівського замку зга-
даний “Федко Басанскій” [Архивъ... 1886, 103]. У зв’язку з цим слід навести спо-
стереження Дж. Кокова про поширення серед адигів антропоніма Бахъсэн, 
збереженого досі як прізвище Бахъсэн-хэ (Баксановы). На думку дослідника, ця ро-
дова назва – похідна від назви річки Бахъсэн (Баксан) на Північному Кавказі [Ко-
ков 1974, 148–149].

Що ж до XVII ст., то ситуація дещо змінилася. Так, у “Реєстрі Війська Запороз-
ького 1649 р.”, з одного боку, згадані подібні власні імена: Дахно Пятигорец, Овдей 
Пятигорский, Яков  Пятигорец, Яцько  Пятигорец, Протас  Пятигоренко, Макар 
Пятигорец, Михайло Пятигорский, Иван Пятигорский [Реєстр... 1995, 31,  44,  59, 
139, 140, 182, 225, 229]. Чи були серед згаданих осіб вихідці з Північного Кавказу, 
важко сказати, тому що під Києвом вже в 1596 р. існувало село з назвою П’ятигори, 
яке до цього мала назву Триножин [Київська... 1971, 676]. Проте не виключено, що 
всі ці прізвищеві назви мали прямий стосунок до адигів – вихідців з району північ-
нокавказького П’ятигір’я.

Варто розглянути ці прізвищеві назви XVI – першої половини XVII ст. окремо та 
порівняти їх із семантикою сучасних українських прізвищ, які прямо з ними 
пов’язані своїм походженням. Візьмемо, наприклад, антропоніми з “Реєстру...”, що 
містять прізвисько “Пятигорский”: Овдей  Пятигорский, Михайло  Пятигорский, 
Иван Пятигорский [Реєстр... 1995, 182,  225,  229]. За спостереженнями І. В. Єфи-
менко, ще в XVI ст. письмовими документами були зафіксовані прізвищеві назви, 
що “утворилися морфологічним способом за допомогою прикметникових суфіксів 
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-ск(ий)/-ик(ий)”. “Семантичний зміст розглянутих прізвищевих назв, – зазначає 
далі дослідниця, – характеристика за місцем проживання, за назвою маєтку, яким 
володіла особа, за назвою місцевості, де проживала чи з якої прибула” [Єфименко 
2003, 116]. Останнє для нас становить особливий інтерес. До числа таких назв до-
слідниця віднесла, наприклад: Карачовский (від топоніма Карачев), Светнославский 
(від ойконіма Свентослав), Радогоський (від топоніма Радогоща) тощо [Єфименко 
2003, 116–118].

Аналогічну ситуацію спостерігаємо і серед сучасних українських прізвищ. Так, 
Ю. К. Редько відзначив, що частина українських прикметникових прізвищ із суфік-
сом -ськ- були утворені від топонімів і вказували на місце походження їхніх носіїв, 
а не на назву маєтків, тобто вони не були аристократичними. Дослідник відзначив 
цілу низку таких прізвищ, “утворення яких виявляється лише в зіставленні їх з то-
понімічними назвами”: “Прізвище Андріївський може виводитись від назв населе-
них пунктів: Андрієвичі, Андрієво, Андоіївка, Андріїв, прізвище Бабанський  від 
Бабанів, Бабанівка, Бабанка, Бабанськ... Балучинський від Балучин, Бандрівський – 
Бандрів, Барський – Бар, Бакинський – Бачина, Богуцький – Богута, Борковський – 
Борки, Великопольський – Велике Поле... Верхратський – Верхрата, Дмуховський – 
Дмуховець, Жбадинський – Жбадин, Жиравецький – Жиравка, Завійський – Завій... 
Климанський – Климани, Кобринський – Кобрин, Кобринці, Копистянський – Ко-
писть, Коцюбинський – Коцюбинці, Коцюбинчики, Лозинський – Лозина, Мочуль-
ський – Мочули, Мочулинці... Роздольський – Роздол, Свірський – Свірж... Смико-
ровський – Смикорівка, Смолинський – Смолин, Шегинський – Шегині, Ясниський – 
Ясниська” [Редько 1966, 28].

Отже, в нашому випадку прізвищеві назви на кшталт “Пятигорский” мають вка-
зувати на те, що їхні носії походять або з населеного пункту П’ятигори, або з місце-
вості, що дістала назву “Пятигорье”, тобто з Північного Кавказу. Цікаво, що видавці 
та коментатори “Реєстру Війська Запорозького 1649 р.” вважають, що прізвисько 
“Пятигорский” та схожі на нього, але з іншими словотворчими суфіксами, походять 
від назви населеного пункту “Пятигорє” під Києвом [Реєстр... 1995, 557]. У цій 
назві легко впізнається вже згадане сучасне село П’ятигори [Київська... 1971, 676].

Проте тут можливе й альтернативне пояснення: прізвищева назва “Пятигорский” 
з’явилася в українській Наддніпрянщині тому, що її носії своїм походженням були 
пов’язані з Північним Кавказом, де окрема область поблизу сучасного П’ятигорська 
за часів пізнього Середньовіччя мала аналогічну назву – “Пятигорье” (П’ятигір’я).

Не менший інтерес становлять зафіксовані в “Реєстрі...” антропоніми, що міс-
тять прізвищеву назву “Пятигорец”: Дахно  Пятигорец, Яков  Пятигорец, Яцько 
Пятигорец, Макар Пятигорец [Реєстр... 1995, 31, 59, 139, 182]. За даними І. В. Єфи-
менко, вже у XV ст. письмовими документами були зафіксовані прізвищеві назви, 
що утворилися за допомогою суфікса -ець. За її спостереженнями, протягом XVI ст. 
такі прізвищеві назви набули поширення на території всіх регіонів України [Єфи-
менко 2003, 22–23]. Згодом вони стали прізвищами.

Л. Т. Масенко вважає, що “група прізвищ із суфіксом -ець вказує на вихідців з 
різних міст України: Богуславець, Бориславець, Батуринець, Гайсинець, Канівець, 
Козинець, Мглинець, Полтавець, Уманець, Хоролець, Чигринець та інш.” [Масенко 
1990, 31]. Окрім того, коментатори “Реєстру Війська Запорозького 1649 р.” вва-
жають, що прізвисько “Пятигорец” може походити від назв населених пунктів не 
лише “Пятигорє” під Києвом, а й “села Пятигори у Черкаській обл.” [Реєстр... 1995, 
557]. Відразу зазначимо, що такого села на території Черкаської області не зафіксо-
вано. Цілком можливо, що дослідники мають на увазі розташоване навпроти 
м. Черкас на протилежному лівому березі Дніпра, на берегах р. Сліпород, правій 
притоці Сули, село П’ятигірці. А це вже територія Полтавської області, яка кілька 
десятиліть тому була насправді частиною Черкаської області.
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Походження назви села – П’ятигірці – досить цікаве. Так, В. Ф. Горленко, спи-
раючись на дані литовської люстрації від 1552 р., висловив таке припущення: «Не 
виключено, що “приведені” в 1305 р. Гедиміном п’ятигірські черкеси були підселені 
до своїх одноплемінників у Наддніпрянщині. До речі, правдивість цієї легенди під-
тверджується також топонімікою. Так, на р. Сліпороді, де, як випливає з люстрації, 
була поселена частина “виведених” Гедиміном “п’ятигірських черкас”, існує с. П’я-
тигірці» [Горленко 1982, 105]. До цього додамо, що в люстрації 1552 р. це село ще 
не згадане. А це може означати, що село П’ятигірці мало виникнути після 1552 р.

З огляду на це, з одного боку, можна вважати, що згаданий у “Реєстрі...” антро-
понім “Пятигорец” походить від топоніма П’ятигірці. З другого боку, можливий 
протилежний варіант – назва села П’ятигірці виникла від того, що тут мешкало ба-
гато “п’ятигірців”, які були вихідцями з північнокавказького П’ятигір’я. Цікаво, що 
семантика сучасних українських прізвищ на -ець дозволяє підтримати як першу, 
так і другу версію.

Так, Ю. К. Редько відзначив, що прізвища на -ець могли мати такі значення: 
1) виражати атрибутивність; 2) “вказувати на назву місцевості, звідки походив пер-
ший носій прізвища” [Редько 1966, 125]. Останнє для нас особливо цікаве. В іншій 
своїй роботі Ю. К. Редько також уточнює, що до числа прізвищ, “утворених від 
назв окремих частин української та суміжної з українською території” належить і 
частина прізвищ на -ець, наприклад Волинець [Редько 1968, 37]. На нашу думку, 
деякі українські прізвища на -ець можуть вказувати і на етнічне походження пер-
ших їхніх носіїв. Наприклад, прізвище Ляховець [Редько 1968, 148] може вказувати 
на зв’язок з ляхами (поляками). Хоча й можливий інший варіант: людина була ви-
хідцем із країни “ляхів” – Польщі. Додамо також, що й на сьогодні серед україн-
ських прізвищ ще й досі фігурує антропонім П’ятигірець [Редько 1968, 186].

Й особливий інтерес для нас може становити походження особи, яка зафіксована 
в “Реєстрі…” як “Протас Пятигоренко” [Реєстр... 1995, 140]. Тут ми бачимо вжи-
вання суфікса -енко, що і є основним предметом цього дослідження. За спостере-
женнями І. В. Єфименко, прізвиська із суфіксом -енко вперше фіксуються письмо-
вими джерелами ще в XV ст., в XVI ст. починають поширюватись і вже пізніше 
стають домінуючими на східноукраїнських землях [Єфименко 2003, 56]. Як бачимо, 
“Реєстр…” відображає цей процес, бо там зафіксовано дуже багато прізвищевих 
назв цього типу. На думку Л. Т. Масенко, така велика кількість антропонімів цього 
типу в XVII ст. пояснюється тією обставиною, “що до реєстрів записувались пере-
важно молоді козаки, тоді як їхні батьки мали найменування без суфікса -енко” 
[Масенко 1990, 25].

Як вже зазначалось, Ю. К. Редько відзначив, що прізвища на -енко могли мати 
багато значень. Але ми звернемо увагу лише на одну групу значень, яка може пояс-
нити походження прізвищевої назви “Пятигоренко”. Ю. К. Редько відзначає це так: 
“Четверту групу становлять прізвища, що вказували на національну приналежність 
або віросповідання батька чи на місцевість, звідки походив перший носій прізвища: 
Волощенко (тобто син волоха), Вихристенко (син вихреста), Литвиненко, Німченко, 
Татарченко, Турченко, Шведенко, Жихаренко (той, що походив з с. Жихара на Хар-
ківщині), Миргородченко, Охтирченко, Харковщенко” [Редько 1966, 122]. Аналогіч-
ну ідею дослідник висловлював і в інших своїх роботах [Редько 1968, 37].

Таким чином, маємо підстави вважати, що прізвищева назва “Пятигоренко” 
могла виникнути з двох причин. По-перше, її носій міг походити або з села 
П’ятигори, що на Київщині, або з місцевості П’ятигір’я (Пятигорье) на Північному 
Кавказі. По-друге, батько носія цієї прізвищевої назви міг належати до числа тих, 
кого називали П’ятигірець (Пятигорец). 

Окрім того, в “Реєстрі…” вже були зафіксовані антропоніми нового типу: Сепер 
Черкес, Роман Черкес, Степан Черкес [Реєстр... 1995, 62, 102, 120]. Немає сумнівів, 
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що це вихідці з Північного Кавказу. Як бачимо, в XVII ст. українські черкаси-козаки 
вже почали використовувати для позначення адигів Північного Кавказу, швидше за 
все, османо-турецький варіант етноніма – черкес.

Але, попри все, мусимо визнати, що серед кількох сотень антропонімів “Реєстру 
Війська Запорозького....” ми зустрічаємо лише 10 носіїв прізвищевих назв, які мож-
на пов’язати з Північним Кавказом. Що ж стосується литовської люстрації 1552 р., 
то у відсотковому відношенні таких переселенців із району П’ятигір’я на Північно-
му Кавказі могло бути трохи більше. Якщо порівнювати прізвиська литовської лю-
страції 1552 р. і “Реєстру Війська Запорозького 1649 р.”, то побачимо, що процес 
активного формування зовнішньої форми для майбутніх українських прізвищ роз-
почався не в XVI ст., а в XVII ст. Неможливо уявити, щоб невелика кількість емі-
грантів черкеського походження могла спричинитися до того, що прізвиська із 
суфіксом -ко почали масово поширюватися серед слов’янського населення Серед-
ньої та Нижньої Наддніпрянщини в XVII ст. Здається, що ми маємо справу з більш 
давнім явищем. 

Кілька десятиліть тому О. М. Трубачов присвятив навіть окрему монографію пи-
танням термінології близької спорідненості у слов’ян. Важливо те, що він не від-
значив у слов’янських мовах для позначення сина терміна, близького за формою до 
суфікса -ко, а замість нього виявив лише лексичні одиниці, близькі за формою до 
українського “син” [Трубачев 1959, 48–54]. Окрім того, дослідник з’ясував, що в 
більшості випадків терміни кровної спорідненості в більшості слов’янських мов не 
зникають і походять від загальноіндоєвропейських. Хоча можуть бути і винятки. 
Так, О. М. Трубачов відзначив у висновках: “...винятково складні співвідношення 
усередині слов’янської термінології кровної спорідненості, які виявляються ще 
більш складними при намаганні етимологічно дослідити її, пояснюються, головним 
чином, наявністю в ній низки хронологічних нашарувань, що протягом історії змі-
шалися, витиснули або ж тільки зрушували одне одного в тій чи іншій функції. В 
останньому випадку цікаво, що етимологічне дослідження іноді приводить до то-
тожних значень різних кореневих морфем, наводить неначе на думку про дублю-
вання, про наявність стародавніх синонімів...” [Трубачев 1959, 86]. У такому разі 
варто запитати: що нам заважає віднести до числа цих синонімів українське -ко в 
значенні “син”, яке не зустрічається в інших індоєвропейських мовах? Останній 
фактор дозволяє вважати його зовнішнім запозиченням із неіндоєвропейських мов.

Однак важко собі уявити, щоб слов’яни, оселившись у Північному Причорно-
мор’ї, почали б використовувати паралельно з індоєвропейським “син” кавказьке 
“ко”. Це було б можливим лише при наявності асиміляції значного прошарку насе-
лення кавказького походження з боку індоєвропейської більшості. У зв’язку з цим 
виникає природне запитання: де і коли відбувалися ці процеси? Як ми вже показа-
ли, це не могло статись у Наддніпрянщині за часів пізнього Середньовіччя.

Як вже зазначалося, щодо поширення прізвищ на -енко та -ко В. О. Никонов по-
мітив досить несподівану картину. За його словами, ситуація має такий вигляд: 
“Зона їхнього переважання безпосередньо продовжена по всій східній смузі Біло-
русі. Її окреслили: Ю. К. Редько по Україні та М. В. Бірілло по Білорусі, але ні той, 
ні інший не помітили головного – кордон ареалу -енко іде не по кордону білорусь-
кої та української мов, а з півночі на південь, об’єднуючи східних українців зі схід-
ними білорусами, і відокремлює тих і інших від решти українців та білорусів” 
[Никонов 1988, 113]. Цей висновок може свідчити на користь гіпотези про субстрат. 
Хоча більш імовірною може бути ситуація, відповідно до якої термін ко міг 
з’явитися в одному регіоні і з плином часу розповсюдитись по решті території 
України та Білорусі, набувши функції суфікса в прізвищах. 

Тому великий інтерес можуть становити статистичні дані Ю. К. Редька про по-
ширення суфіксів -енко та -ко на території України, здобуті кілька десятиліть тому. 
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Так, щодо прізвищ на -енк-о дослідник зазначив: “Поширені вони в усіх без винятку 
областях України, але найбільше їх у східній частині УРСР, у тринадцяти областях: 
Київській (25,8 %), Чернігівській (31,1 %), Черкаській (29,3 %), Полтавській (26,5 %), 
Сумській (25 %), Харківській (25,4 %), Донецькій (27,7 %), Луганській (23,3 %), 
Дніпропетровській (22,7 %), Кіровоградській (25,3 %), Запорізькій (21,6 %), Херсон-
ській (26,8 %) і Кримській (27 %). У середньому четверта частина всього україн-
ського населення цих областей має прізвища на -енк-о” [Редько 1966, 195].

Аналогічну картину подають і дані Ю. К. Редька про поширення прізвища на 
-к-о: “Третє місце (після прізвищ на -енко та утворених лексико-семантичним спо-
собом) вони займають у трьох областях: Чернігівській (8 %), Сумській (8 %) і Пол-
тавській (5,7 %). Четверте місце їм належить у Кримській (8,3 %), Запорізькій (5,8 %) 
і Херсонській (5,6 %). На п’ятому місці прізвища на -к-о стоять у Донецькій (4,5 %), 
Черкаській (4,1 %), Дніпропетровській (4 %) і Миколаївській (3,8 %). Шосте місце 
займають у Київській (5,2 %), Вінницькій (5,1 %), Житомирській (3,7 %) і Хмель-
ницькій (3,2 %), а сьоме місце в Харківській (4,2 %), Кіровоградській (3,8 %), Одесь-
кій (5,2 %), Львівській (4,5 %) і Закарпатській (5,2 %) областях. Трохи менше цих 
прізвищ у Чернівецькій (3,1 %), Луганській (2,6 %) та Волинській (2,3 %) областях, 
де вони займають восьме місце, та в Івано-Франківській (3 %), де їм належить 
дев’яте місце. Спостерігається деяка перевага прізвищ на -к-о в центральних облас-
тях. Найменше прізвищ цього типу в Тернопільській та Рівненській обл., де вони 
займають одинадцяте і дванадцяте місця” [Редько 1966, 204].

Таким чином, можна побачити певну закономірність: там, де спостерігаємо най-
більше поширення прізвищ на -енко, також бачимо переважання прізвищ на -ко. На 
нашу думку, це може бути вагомим доказом того, що суфікс -енко своїм походжен-
ням пов’язаний із суфіксом -ко. З другого боку, бачимо, що суфікси цього типу пе-
реважають на територіях Чернігівщини та суміжних з нею областей – Полтавської 
та Сумської. Отже, це дає підстави вести розмову про те, що в минулому суфікси 
-енко та -ко почали поширюватися з території Чернігівщини та суміжних з нею об-
ластей. Варто звернути увагу на те, що на Черкащині ці суфікси не так поширені, 
як на Чернігівщині. А це може бути додатковим доказом того, що суфікс -ко з’я-
вився на Лівобережній Наддніпрянщині задовго до переселення в район Черкас 
адигів у добу пізнього Середньовіччя.

Важливо, що отримані результати певною мірою збігаються з результатами до-
сліджень К. М. Тищенка, проведених ще кілька десятиліть тому. Так, дослідник 
відзначив: «Нагромаджені дані дають підстави говорити про “наявність адиго-
кавказького субстратного пласту в мові, топонімії та культурі населення Східного 
Прикарпаття, Дніпро-Дністерського та Нижньодунайського басейнів” [Кобычев 
1973, 93], а також і Дніпровського Лівобережжя. При цьому в галузі топонімії най-
більший інтерес і надалі становлять топоніми Псло, Ворскла, Субот» [Тищенко 
2006, 90]. Дозволимо собі додати до числа цих давніх реліктів кавказького субстра-
ту також суфікс -ко , що став невід’ємною частиною багатьох українських прізвищ.
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MaritiMe trade research in FiFteenth
and nineteenth centuries VietnaM:
achieVeMents and research issues
to be raised in a Modern approach

FroM ManageMent science*

1. achievements in maritime trade researches
In recent years, researches of marine (maritime history), especially foreign trade ac-

tivities in Vietnam in history have attracted the great attention of Vietnamese scholars. 
On the basis of the exploitation of dimentinal sources of material, a good number of re-
searches are brought to Vietnamese readers, by doing so it helps drawing marine and is-
lands economic picture of medieval Vietnam.

Materials on Vietnam economy have earliest recorded in the Chinese historical sources. 
During the Chinese domination (ten first centuries AD), the fact that North Vietnam was 
not subject under heavy probation of Northern [Han – 漢] feudal empires. The ancient 
Chinese sources such as Tần thư (秦書), Lương thư (梁 書), Hán thư (漢書)... together 
with the late histories of Đường thư (唐書), Tân Đường thư (新唐書), Tống sử (宋史), 
Nguyên sử (元史), Minh sử (明史), Thanh sử (清史)... justify that North Vietnam was the 
potential economic center with cultural exchange hub regionally1.

Otherwise, Vietnamese historical sources have showed clearly sovereignty2, back-
ground, space, sea and islands cultural tradition of the Vietnamese3: motherland and 
country always involve the concept of “Water”; Water is not only a source of life but also 
a sense of origin of the Vietnamese people. “Water Soul” is always sacred, cohesive con-
sciousness leading community aggregation. Harmony and mutual recognition of Water 
power led to behave in tune of consciousness in recognizing universal values “Under 
heaven nothing is soft water but hard material not win anything with water, it is not what 
upset the landscape than water” (Lao Tzu, Tao Te Ching – 道德經) of inhabitants who 
closely linked with water environment and cultural space.

Through historical sources4 and fact, with the position of sea close country, strongly 
fragmented by natural conditions as matter of high mountains ranging from the Asian 
continent and the Northwest – Southeast direction to the East Sea, Vietnam therefore 
would be shaped in the economic and cultural space which was relatively isolated. Also 
due to divided terrain and people mostly gathered in relatively moist valleys, deltas, 
coastal areas and sea-close regions, with Vietnamese people, moving and transportation 
on riverain and sea lines always played an important role. Waterway transport not only 
made the lifeline linking the economic and cultural space of a unified Vietnam, but also 
contributed to turn Vietnam at early time into the outside world.

In the medieval time, together with the development trend of the Asian trade system 
and the world, the European trade companies began their penetration into the Far-East 
economic centers. In the course, traders, missionaries, adventurers and so on came to Dai 
Viet’s [大 越]5 sea and islands, and especially left behind invaluable descriptions such as 
noted by C. Borri, J. B. Tavernier, Samuel Baron, William Dampier, J. Barrow, J. White, 

* This research is funded by Vietnam National University, Hanoi (VNU) under project number 
QG.15.51.
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P. Poivre, A. Richard, Bissaschère... These actually are direct, intuitive and vivid reports 
on Dai Viet for the time being6. Prior to the Nguyen time (19th century), general histories 
such as Khâm Định Việt sử thông giám cương mục (欽定越史通鑑綱目, The Imperial 
Vietnamese Chronicle Schema History), Đại Nam thực lục (大 南 實 錄, Chronicle of 
the Veritable Records of Vietnam)… recorded meticulously on the sea and islands system 
of Vietnam from North to South. In addition, some maps at this period of time also re-
flected the sense of national sovereignty over seas and islands7. Then, after pacifying and 
ruling Vietnam, the French colonial government repeatedly voiced claims in confirming 
Vietnam’s soverienty, and set out positive policies to protect the sovereignty and exploit 
marine resources in the territorial waters of Vietnam8.

There are a good number of researches under various views on tradition, activities, 
trade position in the area of Vietnam. New studies justify and confirm the important posi-
tion of Vietnam in the regionally commercial routes and distribution chain of valued 
commodity. These achievements resulted in workshops and research works have been 
published in more than 10 years9.

Accordingly, in the 11th–14th centuries, Vietnam actively integrated into the regional 
trade system. Dai Viet’s commercial ports became an important gateway connecting 
trade with oversea markets simultaneously received goods from external sources into the 
local markets. That mission of the North commercial ports such as Van Don and some 
market areas in Thanh – Nghe Tinh, basically just replaced the Asian trade system to 
change and external economic center shifting deeper into the hinterland with the ap-
pearance of such river ports as Domea, Pho Hien10... The domestic economic, political, 
cultural and potentials closedly tied to the international trade which was the strength and 
vitality of Dai Viet11.

Prior to the Early Le time (1428–1527), researchers believe that the government espe-
cially under the reign of Le Thanh Tong (r. 1460–97), by the pursuit of phisocrat thought 
and Confucian honoring, created enforcement measures in order to restrict activities of 
non-agricultural economic sectors. Actually, in the historical context at that time, it was a 
strong political institution, highly centralized regime, the central government also at-
tached great importance to trade issues and other policies to ensure the development of 
economics.

Strategically, the Le government at once paid great intention to the territorial opening 
and to monopolize the management of economic activities. Nevertheless, in the context 
of domestic and foreign affairs at the time, the Le dynasty’s economic policy always at-
tached the national security, territorial integrity of enforcing measures in order to protect 
all national economic sovereignty. 

Through historical sources, besides policy of respecting agriculture, Dai Viet also paid 
attention to the consolidation and international relations establishment and roles of eco-
nomic sectors in trade and handicraft aiming to meet needs, lifestyle and stability for the 
country which was on the way of flourished development12. The currency economic attrac-
tion and power under informal flow partly broke down barriers, institution of monarchical 
and bureaucracy Le government which later helped Dai Viet economics, including foreign 
trade reach exceptional growth, rapid integration in the common environmental and re-
gional economic development, and contributed to creat the golden period of the Asian de-
velopment of maritime trade in the 16th–17th centuries (Golden Age of Commerce)13.

Through the external economic activity, the Dai Viet government and traders gained 
knowledge and experience in international trade. Otherwise, based on that realized de-
mand, they also proved great capacity of integrating with regional markets. More impor-
tantly, in the context of European and Asian trade competitiveness, pressured although by 
home political challenges, the Tonkinese and Cochinchinese governments successfully 
handled complex relationships. Those monarchical regimes selected key partners, neu-
tralized international relationships, on the other hand tried to build strong defense forces. 
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Overcoming harsh challenges Thang Long (Tonkin) and Thuan Hoa (Cochinchina) 
governments successfully defensed economic privileges and the national sovereignty14.

Also, the Nguyen lords established the teams of Hoang Sa and Bac Hai... in order to 
organize sea and islands exploitation even reaching out to remote islands in the ocean. 
Giving an impulse to trade and economic resources, the Nguyen Cochinchina govern-
ment and local authorities had increasingly a deeper sense of space marine economy and 
for ensuring national security and sovereignty. After Shirahama Akitaka event at the early 
17th century, besides its significant military, this event justified their capabilities and de-
termination to successfully defend the sea and islands space. At the same time, it also 
created a precedent for other countries about the Dai Viet’s sovereignty over the area of 
waters and islands15. Later, the Nguyen dynasty continued to enforce the sovereignty, ex-
ploitation organization, coordinative determination, mapping, sovereign landmark over 
the marine and islands of Vietnam.

Based on historical fact, according to foreign researchers “to understand Vietnamese 
history, obviously, we have to look towards the sea”, under the Nguyen, through interests 
in ramparts, sea power boats, the first Nguyen emperors were often interested in the ac-
quisition of European techniques. Moreover, the Nguyen conducted technical innovation 
and soon adapted the improvement, whether for renovation of ramparts or for ship-re-
pairs. Westerners in the early 19th century witnessed and appreciated the ability and crea-
tivity of Vietnamese people on the basis of science and technology introduction from 
European engineering. Not only foreign techniques were not denied, but in reality they 
have been widely accepted in the then Vietnam (at least the first half of the 19th century).

Sea and islands system of Vietnam has long been a living environement, integration 
and economic exploitation area among regional cultures16. The study on nature geogra-
phy, geology, geomorphology of the sea and islands of Vietnam has called the intention 
on scholarship. With a big investment, basic data on Vietnam’s one have been published 
in detail. In addition to sea and islands parameters such as area, location, landmarks etc 
mineral resources in water area, marine resources, maritime trade routes and international 
areas... have also been attended by home scholarship17.

Besides Vietnamese researches, the theme of maritime trade of Vietnam soon attracted 
great attention by international scholars. The study offers a variety of new approaches on 
the history of Vietnam, on the other hand to put Vietnam in the regional trade system and 
interaction linking East Asia with Europe through trading system, ports, international 
trade centers ect.

To consider the Southeast Asian context from the 9th century to the 19th century, the 
authors of Southeast Asia in the 11th to 14th Centuries18 believe that until the 14th century, 
Dai Viet society still remained Southeast Asian indigenous cultural factors, even that 
deeper than influences and imprints of Chinese culture. Around first seven centuries AD 
(1st–7th centuries), based on organic growth, endogenous dynamics, the Chinese and In-
dian cultural influences also had an important significance in promoting the cultural de-
velopment and the birth of the Southeast Asian countries. But in the first phase of deve-
lopment, Southeast Asia soon had surpassing growth of some countries. And even in the 
typical forms of development, intermixing between indigenous elements and exogenous 
factors among highly-developed expression and ancient marks impacted profoundly to 
social life, culture, development characteristics and powerful changes in every kingdom 
and the regional entire19.

With a study on Dai Viet in the 15th century especially under the reign of Le Thanh 
Tong, J. K.Whitmore has commented that the economic policy of Hong Duc (1470–1497) 
basically satisfied the masses’ needs and ensured its own economic function in both trade 
and agriculture20.

From the Early Le, the social structure included four sub-classes ans classes: Confu-
cian scholars – peasants – handicraftmen and merchants which established and strictly 
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drawn up in range. Dai Viet society then was strongly influenced by Chinese model. In 
the historical context and political environment, both Vietnam and the entire Southeast 
Asia were strongly influenced by Indian civilization with dominant roles of Brahmanism, 
Buddhism and Hinduism etc. Dai Viet continued to stick with a traditional Southeast 
Asian on the cultural and economic layer and intergrated strongly into the Northeast Asia 
cultural and political environment at the elite level. It enables to recognize the transfor-
mation of Vietnamese society from various approaches: both serving as a bridge connec-
ting Northeast Asia and Southeast Asia, and creating a specially-growing phenomenon 
“dualism” in the region.

As mentioned above, given a view from the area (area studies), foreign scholars pro-
vide readers with a great deal with comparisons and relationship among kingdoms in the 
region21. The history of East Asian development witnessed simultaneously the movement 
of two structural systems or in other words of two development models: “Agricultural 
country” and “Trade country”. Most of the former were formed in continental geographi-
cal area, in central or lower section of a river. The latter were established in islands or 
coastal areas. Historically, both did not exist independently but they in fact had intimate 
links and mutual influences. The former supplied agricultural exporting products to the 
latter, in turn, the latter operated as a function of resource consumption and resupplied 
agricultural products to hand-made products, materials and many other luxury products 
from regional and international markets22.

Prior to the 16th–18th centuries, in the golden period of the Asian system of commerce, 
together with Oriental kingdoms, commercial ports of Vietnam proceeded with the desti-
nation of many merchants around the world. In recognizing world changes of economic 
and political situation, the government Le/Trinh in Tonkin and especially the Nguyen 
Lords in Cochinchina had policies on increase of trade. As a result, during two centuries, 
Dai Viet’s foreign trade gained a flourished development. Many commercial ports, new 
economic centers appeared. Vietnam market not just imported products of regional and 
international trade, as a hub for cargo but also actively exported commercial sources such 
as spices, silk, ceramics... to the exterior. Many products served not only domestic con-
sumers created “internationalized” merchandises, high price on the world market23. Evi-
dently, ceramics, potteries “An Nam” in the restorations of citadels of Sakai, Osaka, Edo 
as well as excavations in Nagasaki with the participation of Vietnam ceramics were dis-
covered a lot in Japan24. Academic researches by such foreign scholars as A. Reid, 
Momoki Shiro, Kikuchi Seiichi, Li Tana, N. Cooke, C. Wheeler... 25 given historical re-
cords and archeological results have proved and justified that.

As described above, with seeing and hearing data of the 16th–19th centuries about Viet-
nam by P. Poivre, J. White, Après de Mannevillette, J. B. Chaigneau..., or notes of Wes-
tern missions to Vietnam by the delegations of J. Barrow, J. Crawfurd, G. Macartney; 
materials of George Taboulet, J. M. Buch, C. Maybon, A.Launay, H. Cucheroumet, Pierre 
Yves Manguin, E.Vo Duc Hanh, Cao Huy Thuan... attempted to examine the interaction 
of Vietnam with the Western countries, the implementation of establishing the sovereign-
ty of Vietnamese monarchical states. By doing so diplomatic economic activities have 
been identified through Western voluminous sources.

2. an approach from management science: theoretical issues
As a peninsula country, the convergence of many communities, crossroad of great cul-

tures and civilizations, Vietnam had the early maritime tradition and thinking, strong 
sense on livelihoods. Thanks to geo-economic and strategic position, economic potentials 
and cultural environment Vietnam soon formed the famous marine culture. That culture 
in the course of development, through trade routes and islands chain, had many intimate 
exchanges with the outside world26.

In regard of natural conditions and ecological environment, Vietnam is a peninsula 
with a natural area of over 33 thousand km2 and more than 3,000 km of coastline, its Index 
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of Sea Coastal Line (ISCL) reaches 10627. With measuring 5 of ISCL28, in comparison to 
four regions of Asia and the world, Southeast Asia is the place of highest region of ISCL. 
The high ISCL and the peninsula and islands area geographicaly become favorable con-
ditions for Southeast Asian countries which enable to establish and expand trade relations 
with the outside world. Along with agricultural institutions, Southeast Asia formed handi-
craft and trade based countries, especially maritime trade.

Looking back the history of medieval Vietnam, the common operational structure of 
management of foreign trade was carried out as follows:

– Foreign merchants were gathered in fixed areas such as in citadel ports, commercial 
ports: Van Don, Hoi Thong... The court enabled to consider and allowed foreign merchant 
ships coming in Thang Long or other important positions.

– The court appointed officials in management of foreign trade activities such as 
Sát hải sứ [察海使], authority bodies such as An phủ ty [安府司], Đề bạc ty [题 帕司], 
Thông mậu trường [通 貿 長]...29

– Mandarins in court and local officials in charge of foreign trade guided and re-
quested traders in their operations according to the regulations of the state and local au-
thorities30. Noticely that management is to ensure that trade was prescribed but in many 
cases, kings/lords or local chiefs directly involved in such a trade network.

Based on the study of organizational management, the author of work Navy in history 
against invaders31 has reviewed the government operations of Cochinchina on four di-
mensions:

– Systematic organization of sea and islands exploitation;
– Organization of patrols, maritime patrol;
– Organization of coastal defense;
– Organizations of tax collection and foreign trade, troubleshooting ships at sea32.
It should be stressed that, the aim of expansion, multilateralisation and diversification 

of external relations through various activities is to explore, manage and protect eco-
nomic resources, strength and guarantee of political and military power. Through trade, 
both East Asian and Western kingdoms sensed in mind the sovereignty of the Annam 
Kingdom (Dai Nam) over marine and islands space thereby providing credent evidences 
for that. The central government sent mandarins, managed and issued directly in many 
cases policies with detailed provisions applying for trade fleets or mission fleets on be-
half of the court.

Overall, the Nguyen Cochinchina’s management and exploitation of economic re-
sources (16th–18th centuries) followed the pattern from upland to low-land or wet areas 
and dry areas, combining coastal economy and commerce with ocean (international) 
shore on the East-West route33. Nguyen Lords exploited resources from mountains 
through the network of “Nguồn”34 which played a key role in goods rotation, or the con-
nection between mountainous area with plains (including plain, coastal, sea, islands).

In the following centuries, that pattern was still remained, moreover the Nguyen 
Lords, Le-Trinh court and Tay Son government gained further dynamic and initiative 
development in attracting foreign traders. Later, the Nguyen court maintained the sea 
and islands management with diverse activities. More specifically it was highly institu-
tionalized and codified in order to confirm the unified and absolute management of the 
centralized government.

In fact, approaches to sea and islands management organization and medieval foreign 
trade of medieval Vietnam have not so far been resulted in systematic researches. With 
sources of material and endogenous approach, researchers sought to draw an economic, 
political and social picture with multidimensional agents, interactive power and needs 
of expanding the expansion in each country. However, studying on this topic as well as 
obtaining general, scientific and objective examination of management organization, 
similarities and dissimilarities in each historical period or regional comparison actually 
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needs for more multi-dimensional approaches and methods, endogenous and exogenous 
combination, modern theories such as system and structure, core and periphery, policy 
science and management science and so on35.

Yet, in modern scholarship, that methodology is conducted on the basis of applying 
the methods of policy science and management science36. Policy is a tool, management 
institution, and management is a means to implement policy. This uses all methods of 
posteriori science37. With the historical events in the past, this approach seeks to broaden 
sociological approach as a tool of examining social contruction (social contructive 
method). The other methods involve textual linguistics research, discourse in linguistics 
(such as diplomatic documents, letters exchanged among kingdoms)...

To evaluate agents, policy effectiveness, besides such methods of assessment as be-
fore-after, cost-benefit..., in terms of historical researches, although there are a good num-
ber of methods on textbook description, historical event explanation etc, analysis of ma-
trix (9 cells), or SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), expected sce-
nario (hypothesis on games), changes of paradigm with its four contents: philosophy, 
viewpoint, criterion, concepts38 and so on should be used to recognize and compare the 
process of making, implementation, effectiveness and assessment of policy, guideline and 
strategy of Vietnamese monarchical states.

Matrix (9 cells) in policy analysis (category)

structure of policy

The application of this method is not only to shed lights on important developmental 
steps, to find connections, interactions between related fields of research but also to clari-
fy regional and inter-regional relations among commercial ports and islands management 
oganizations and production areas, economic centers, commercial port system and do-
mestic and international trade network. The development and relationship of sea oriented 
policy take into consideration analysis of constant changes of trading system as well as 
relations and power interaction between Dai Viet and East Asian countries.

Also in regard to “management organization”, on the basis of theoretical research in 
management science, the concept of paradigm (by Thomas Kuhn), aiming at assessing 
the implementing organization and management, reasonably considering it in accordance 
with social practices and accepted by society in a certain historical period should be con-
sidered one of key theoretical tools. 

In the present-day region and international tendency, with strategic potentials and po-
sition, Vietnam is fully able to integrate into a dynamic region of economic develop-
ment, getting abundant resources but also it leaves behind risks in the preservation and 

sequence
category outputs outcomes impacts

Positives 1 2 3
Negatives 4 5 6
Peripherals 7 8 9

 
Philosophy 

Viewpoint 

Criterion 

Concept Means Objective 
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promotion of traditional cultural values. An approach of macroeconomic policy and 
management is to consider seas and islands management in social policy perspective of 
the states. Policy is considered the most important resource in the sustainable develop-
ment, including marine and islands management resources.

* * *
To conclude, Vietnam’s marine and medieval trade researches have achieved re-

markable results. Towards a general view of marine economy and to reach a comprehen-
sive awareness, besides traditional approaches, it needs to open up further different ap-
proaches, especially modern and multi-disciplinary theories as urgent demands in science 
and practice. Analyzing policy making, effective management of the monarchical states 
in foreign trade and sea and islands management clarifies the management organization 
system, sea-exploited tradition and sea-oriented thinking of the Vietnamese. It also justi-
fies the struggle and establishment of the sovereignty at sea, opening policy in the foreign 
economic activities of Vietnam in history, or roles and impacts of state institutions for 
management activities. It more meaningfully results in the process of strengthening and 
expanding international research cooperation for successfully implementing the Sea 
Strategy of Vietnam at present.

1 Looking back in searching of the root, Vietnamese and foreign scholars meanwhile have 
mentioned a lot about the nation building of Vietnamese. They have justified the strongest tie of 
ancient records with water as it considers a birth of first kingdom. There are legendary stories on 
Lạc Long Quân, King of Lạc region (Nác – Water) married Âu Cơ (Núi-Mountain), gave birth to 
a hundred sons then splitting them into two parts: a half went with Mẹ (mother) up to Núi (Land 
Nation), the rest following Cha (Father) down to Biển (Sea) (Water Nation). In thinking about the 
cosmology of the nation-building dawn, it is not an absolute separation between Núi and Biển, or 
Yin (陰) and Yang (陽) but a division for coordination. Temporarily and relatively separate for a 
mutual agreement “while up to land, while down water to inquire after each other” Vu Quynh. 
Tân Đính Lĩnh Nam Chích Quái (新訂嶺南摘怪, Selection of Strange Tales in Lĩnh Nam). Ha-
noi, 1993. P. 47. Obviously, in the nation-building dawn of time, the Vietnamese history was con-
nected closely with water. It is easy to find water related history in historical stories, private and 
oral histories on this period of time. In his article entitled Wondering around salted fish, Tran 
Quoc Vuong stressed, “Salted fish is Southeast Asian special food… nutrition of the ancient civi-
lization base on mainly animals in water life”. Tran Quoc Vuong. Vietnamese culture: study 
and interpretations. Hanoi, 2000. P. 416.

General speaking, under 1,000 years of Chinese domination, Sino-ways of thinking and met-
hods of compilation deeply engraved in Vietnamese scholarship. At once, Vietnamese history re-
flected in Han [漢] historiography imprinted the Chinese dominated thought. All filled with 
veritable and daily-recorded information.

2 See more: Dinh Kim Phuc (Eds.). hoang sa – truong sa in ancient records. Ho Chi Minh 
City, 2014.

3 Such as researches by the Institute of Southeast Asian Studies. sea with ancient Vietnamese. 
Hanoi, 1996; Tran Quoc Vuong. Vietnamese culture – seeking and pondering. Hanoi, 2000; 
Nguyen Thanh Loi. a perspective of Marine culture. Ho Chi Minh City, 2014.

4 Annals of this period can be referred Đại Việt Sử Ký Toàn Thư (大越史記全書, Complete 
Book of the Historical Records of Đại Việt); Hồng Đức Thiện Chính Thư (洪德善政書, Book 
of Good Government of the Hồng Đức Period); Quốc triều hình luật (國朝刑律, The National 
Penal Law)…

5 Đại Việt (Great Viet) is most used for eight centuries (from the 11th to early 19th centuries), 
except shortly-used names: Đại Ngu – 大虞, or Đàng Trong (Cochinchina), Đàng Ngoài (Tonkin) 
and so on.

6 A part of books’ contents has been translated in Documents on Culture of Thang Long – 
hanoi. Hanoi, 2010.

7 World Atlas by Philippe Vandermaelen (1795–1869) published in 1827 in Brussels; maps of 
Spain, Portugal, England, Holland, France... such by Peter Goss (1666), Blaen (1666), Zhorton 
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(1669), P. du Val (1686), Herman Moll (1732), Anville (1752), Hugle Clifford, A. de Mannevil-
lette (1775), J. Barrow, L. Taberd… See more in: Nguyen Thua Hy. Paracel Islands and the Portu-
guese navigators // Journal of science – Vnu, 1998, No. 3; Nguyen Thua Hy. Hoang Sa – Truong 
Sa Islands in the 17th–18th–19th Centuries through Western Sources // Journal of historical stu-
dies, 2011, No. 9 (425); Tran Duc Anh Son (Ed.). hoang sa – truong sa: data and Viewpoints 
of international scholars. Writers Association publishers, 2014.

8 Nguyen Quang Ngoc. Protection of Sovereignty over East Sea – An Outstanding Performance 
of the Tay Son Dynasty // Journal of Military history, 1995, No 115; Nguyen Nha (Eds.). spe-
cial issue on hoang sa – truong sa. east sea and sovereignty over hoang sa – truong sa 
of Vietnam. Ho Chi Minh, 2014; Tran Duc Anh Son (Eds.). documents about the sovereignty 
over hoang sa islands. Ho Chi Minh, 2014...; Other sources exploited in Chinese annals (Ming 
Shi, Ming Shi-lu, Qing Shi...), Japan (Rekidai hoan...), Thailand (Siam Shi-lu...), partially pub-
lished in English; or in Vietnamese (Ming shi-lu: chinese and Vietnamese relations in 14th–
17th centuries, 3 volumes, Hanoi, 2010; Qing Shi-lu: Qing-Tay Son Relations in Late 18th – 
early 19th century. Hanoi, 2010); exploitation of Chinese historical documents related to the sea 
and islands space of Vietnam (Pham Hoang Quan. hoang sa – truong sa. Findings from chi-
nese historical sources. Ho Chi Minh, 2014).

9 east asia – southeast asia: historical and present issues. Hanoi, 2004; southeast asia – 
tradition and Modernity. Hanoi, 2007; Vietnam in the system of asian commerce in 16th–
17th centuries. Hanoi, 2007; Van don – economic potentials and cultural exchanges. Hanoi, 
2008; Lion and Dragon – Four Centuries of Dutch and Vietnamese Relations. Hanoi, 2008.

10 Do Thi Thuy Lan. commercial port system on the tonkinese river in the 17th–18th cen-
turies. Dissertation. Hanoi, 2013. Nguyen Van Kim. Van don – the international commercial 
port of Vietnam. Hanoi, 2014. In connection with the Sea and Continent, many types of com-
mercial ports, town ports formed can be separated into four basic types: 1. River ports: Thang 
Long (Hanoi), Pho Hien (Hung Yen), Cu Lao Pho (Dong Nai), Saigon (Ho Chi Minh City), Oc Eo 
(An Giang); 2. Estuary Port: Van Ninh (Quang Ninh), Do Me (Domea, Haiphong), Lach Truong 
(Thanh Hoa), Hoi Thong (Nghe An), Thanh Ha (Thua Thien – Hue), Chiem Cang – Hoi An 
(Quang Nam); 3. Sea Port: Ky Anh (Ha Tinh province), Thi Nai – Nuoc Man (Binh Dinh)...; And, 
4. Island Port: Van Don (Quang Ninh), Cu Lao Cham (Quang Nam), Con Dao, Phu Quoc... 
Nguyen Van Kim (Ed.). Vietnamese and the sea. Hanoi, 2011.

11 Nguyen Van Kim. The external position of Thang Long-Dai Viet with South East Asian 
Countries under the Ly-Tran Dynasties // Journal of historical studies, 2010, No. 7 (411).

12 Nguyen Van Kim, Nguyen Manh Dung. Tradition and Trade Activities of the Vietnamese – 
Historical Fact and Understandings // Journal of historical studies, 2007, No. 8 (376) and 
9 (377); Journal of the World of the orient (Ukraine), 2013, No. 4. P. 27–49.

13 Reid, Anthony. southeast asia in the age of commerce. Vol. II. Expansion and crisis. New 
Haven, Yale University Press, 1993.

14 Nguyen Van Kim. East Sea – Issues of Security and Regional Cooperation (A Historical Ap-
proach and View from the Sea Position of Vietnam) // proceedings: asean – 40 Years in ret-
rospect and Looking Forward. VNU-University of Social Sciences and Humanities, Hanoi, 
2007; Duong Van Huy. Foreign Trade Management of Nguyen Lords in the 17th–18th Centuries // 
Nguyen Van Kim (Ed.). Vietnamese and the sea. Hanoi, 2011.

15 Based on letters exchanged between the Nguyen Lords and the Tokugawa Shogunate both 
sides paid great intention to build relationship. More see: Phan Thanh Hai. Letters Exchanged be-
tween the Nguyen Lords and Tokugawa Japan (16th–17th Centuries) // Journal of historical stu-
dies, 2007, No. 7; Phan Thanh Hai. Letters Exchanged between Le – Trinh Government and 
Tokugawa Japan in 17th Century // Journal of historical studies, 2008, No. 1.

16 Institute of Southeast Asian Studies, sea with the ancient Vietnamese, Hanoi, 1996. P. 64–
95. Nguyen Khac Su. Cultural Exchanges in the Prehistoric Time in Northeastern Coastal Vietnam 
through Archaeological Sources and Trinh Nang Chung. Prehistoric Cultural Vestiges in Van Don, 
Quang Ninh: Documents and Understandings // Proceedings Van don commercial port: history, 
economic potentials, and cultural exchanges. Quang Ninh, 2008. P. 461–474 & P. 475–489.

17 Vu Huu San. east sea geography with hoang sa – truong sa. Ho Chi Minh City, 2014. 
In natural sciences, there are so far a good number of Vietnamese researchers in studying on such 
this as Pham Huy Tien (on potentials and roles of the sea and islands of Vietnam), Le Duc An, 
Tran Duc Thanh (on resources and potentials for marine economic development, sea and is-
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lands geology and geomorphology), Le Duc To (on natural resources and environment)... In 
general, these studies just focus on geographical aspects, geomorphology, geology based on 
natural science.

18 Marr, David G., Milner, A. C.  (Ed.). southeast asia in the 11th to 14th centuries. Singa-
pore Press, 1986.

19 Nguyen Van Kim. Ancient Imprints of Southeast Asian Societies // Journal of historical 
studies, 2008, No. 6 (386).

20 Basically, it could be inferred that the stability and prosperous bureaucratic state of Dai Viet 
in 15th century stimulated and supported handicraft production and trade systems as part of Jiao-
zhi-yang (交趾洋) network. In fact, Van Don became mostly a key node in this network to replace 
Thi Nai. John K. Whitmore. The Disappearance of Van-don: Trade and State in Dai Viet Fifteenth 
Century: A Changing Regime? In international conference proceedings a Mini Mediterra-
nean sea: gulf of tongking through history. Guangxi, Nanning (China). 2008, 14–15 May; 
Nguyen Manh Dung. Northeast Region of Vietnam in East Asian Itinerary in 8th–18th Centuries // 
Journal of southeast asian studies. 2009, No. 9 (114). P. 40–53.

21 Trocki, Carl. chinese eighteenth-century pioneering in southeast asia. London – New 
York: MacMillan, 1997; Brook, T. the confusions of pleasure: commerce and culture in 
Ming china. Berkeley, Los Angeles and London 1998; Yone Ishii. the Junk trade from south-
east asia, Institute of SEA. 1998; Wyatt, David K. thailand: a short history (2nd edition). Yale 
University Press, 2003.

22 Nguyen Van Kim. Some Thoughts on Economic Characteristics, Political Institutions and 
Power Structures of Ancient and Medieval Time Southeast Asia Countries // proceedings: re-
search and training of social sciences and humanities in Vietnam – achievements and ex-
periences. Hanoi, 2010.

23 There are many scholars who have further mentioned on the maritime trade history of Viet-
nam in the 17th century on the basis of Western materials such as from Netherlands, France, UK... 
Kleinen, John. Towards a Maritime History of Vietnam: Vietnamese-Dutch Seventeenth-Century 
Confrontations // Gabrowsky Volkert (ed.). unravelling the Myths of southeast asian histo-
riography: essays in honour of the barents Jan terwiell. Bangkok, 2011. P. 276–293; Lieber-
man, Victor. Strange Parallels-Southeast Asia in Global Context, c. 800–1830. Cambridge 
University Press, 2003.

24 pho hien - symposium proceedings. Hai Hung, 1992. On the other hand Vietnamese ce-
ramics also found in more than 30 locations in Southeast Asia and some international commercial 
ports. Aoyagi Yoji. Vietnamese Pottery in Southeast Asian Archipelago // ancient town of hoi 
an. Hanoi, 1991; Japanese scholars’ researches: Kin Seiki, Ojiura Masayoshi, Tsuzuki Shinchiro 
and Tsuyoshi Mori about the discoveries of ceramics, porcelains of Vietnam in Japan. Proceedings 
of the International Workshop. Vietnamese and Japanese relations in 15th–17th century 
through pottery, ceramics exchanges. Hanoi, 1999, brought many new insights about Viet-
namese trade relations in the region.

25 Such as Reid, Anthony. southeast asia in the age of commerce, 2 vols., Yale University 
Press. 1988, 1993; Li Tana. nguyen cochinchina: southern Vietnam in the seventeenth and 
eighteenth century. NY. 1998; Cooke Nola. Southern Regionalism and the composition of the 
ruling elite Nguyen (1802–83) // asian studies review. 1999. Vol. 23, No. 2; Charles Wheeler. 
A Maritime History to Vietnamese Logic? Littoral Society in Hoi An’s Trading World 
c. 1550–1830. – http://www.historycooperative.org/proceedings/seascapes/wheeler.html

26 During the prehistory and proto-history, Vietnam’s northern is the gateway between South 
China and Southeast Asian world. The continuous development on broader geographical region 
mounted in regional trade network in the early trading period (Early Maritime Trade), and espe-
cially the Age of Commerce. The commercial ports of Vietnam played roles as transfer station, the 
destination of many international trade envoys such as Japan, China, Siam, European countries...

27 ISCL is calculated by the calculation of natural area with the division of total length of the 
coastline. Japan’s ISCL is 13, Vietnam – 106.

28 Sakurai Yumio. Another Try to Sketch the Historical Structure of Southeast Asia (through 
Marine and Continental) // Journal of southeast asian studies, 1996, No. 4.

29 Under the Nguyen time, the Ship Control Office, the first specialized organization was es-
tablished. Nguyen Viet, Vu Minh Giang, Nguyen Manh Hung. navy in history against invaders. 
Hanoi, 2012. P. 266.
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30 The Nguyen Lords organized the “International Fair” annually in Hoi An. According to Le 
Quy Don, their management apparatus of foreign trade was pretty tight as many as 12 officers di-
rectly assigned to be supervisors to each specific task whenever foreign merchant ships came into. 
See more: Li Tana. cochinchina. economic and social history in the 17th–18th century. Ho 
Chi Minh City, 1999.

31 Nguyen Viet, Vu Minh Giang, Nguyen Manh Hung. navy in history against invaders. Ha-
noi, 2012. P. 259.

32 See more: Le Tien Cong. Organization of Defense of Marine Area Central Vietnam in the 
Early Nguyen Time // Journal of research and development, 2013, No. 1 (99).

33 See more models proposed by Charles Wheeler. A Maritime History to Vietnamese Logic? 
Littoral Society in Hoi An’s Trading World c. 1550–1830. – http://www.historycooperative.org/
proceedings/seascapes/wheeler.html

34 “Nguồn” played various roles such as market center for merchandise exchanges, security-
controlling station, cultural exchanges place...

35 Theoretically, center-periphery can be referred in Wallerstein I. the Modern World-sys-
tem: capitalist agriculture and the origins of the european World-economy in the six-
teenth century. New York, 1976; Marshall G. a dictionary of sociology. Oxford, 1998; Ngo 
Duc Thinh. “Theory of Core and Periphery” in a Study of Cultural Space // Journal of cultural 
studies, 2007, No. 1.

36 This is a new approach such as system theory, decision theory, game theory, risk manage-
ment, change management... for objects of historical study.

37 “Policy is a set of measures to be institutionalized issued by own managers’ subjects in order 
to orient system in making a certain goal in the strategic development of all system”. Vu Cao 
Dam. policy science. Hanoi, 2011.

38 See: Vu Cao Dam. policy science. Hanoi, 2011.
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С. С. Павленко

Експозиція японських товарів 
при японському імпЕрському консульстві

в одЕсі наприкінці хіх ст.
як ЕлЕмЕнт іміджЕвої політики японії

Новий японський уряд, що прийшов до влади в результаті реставрації Мейдзі на-
прикінці 60-х рр. ХІХ ст., активізував свою діяльність у напрямі ствердження 

власного авторитету на міжнародній арені. Його стратегічною метою був перегляд не-
рівноправних домовленостей, а в перспективі він прагнув увійти до кола провідних то-
гочасних країн. Одним із засобів досягнення поставлених цілей була політика створен-
ня позитивного іміджу країни через презентацію її досягнень. Заходи токійського уряду 
в цьому напрямі відрізнялись від аналогічних дій інших країн своєю комплексністю та 
систематичністю. Консульські установи стали складовими елементами механізму реа-
лізації іміджевої політики. Їхня діяльність у цьому контексті передбачала конкретні за-
ходи. Одним з них була організація експозицій товарів, які наглядно демонстрували 
торговельно-економічні успіхи токійського уряду та японського суспільства. Показо-
вою в цьому відношенні є експозиція, що діяла наприкінці ХІХ ст. при японському ім-
перському консульстві в Одесі. Вона була організована в умовах досить низького рівня 
російсько-японської торгівлі [Dai Nihon gaikoku… 1912] та нагнітанні протиріч у між-
державних взаєминах [История Японии 1998, 183–133]. Мета дослідження полягає в 
тому, щоб через аналіз практики організації експозиції простежити механізм реалізації 
японської іміджевої політики, а також ставлення російського суспільства до Японії в 
цілому та зокрема її продукції.

історіографічна база. Дослідження політики Японії щодо діяльності консульського 
інституту, як правило, здійснюється в межах різних робіт. Саме тому історіографічна 
база дослідження представлена чотирма групами наукових праць. До першої належать 
роботи фонового характеру, присвячені загальним оглядам російсько-японських відно-
син, зовнішньої політики Японії та внутрішньої ситуації в Росії (зокрема в м. Одесі на-
прикінці ХІХ ст.). Ці праці в сукупності дозволяють відтворити тогочасні умови, тобто 
загальний фон та ступінь його впливу на організацію експозиції при японському кон-
сульстві в Одесі. Подібна інформація міститься в колективних роботах “История Япо-
нии” [История Японии 1998], “История Японии. ХХ век” [Молодяков 2007], “Уроки 
одессоведения” [Уроки одессоведения] та інших. Друга група наукової літератури – це 
роботи з теорії та практики іміджевої політики. Зокрема, їхньому аналізу присвячене 
дослідження О. Куланова та В. Молодякова “Россия и Япония: имиджевые войны”, яке 
хронологічно охоплює період від другої половини ХІХ ст. до початку ХХІ ст. [Куланов, 
Молодяков 2007]. Автори розглядають складові елементи іміджевої політики Росії та 
Японії, їхнє місце в міждержавних відносинах та історичному процесі. Третю групу іс-
торіографічної бази складають дослідження предметно присвячені функціонуванню 
консульського інституту, його юридичній та практичній сторонам діяльності. Такий 
характер мають роботи Г. Ф. Мартенса [Martens 1858], А. Рівֹ’є [Ривье 1893], О. О. Ей-
хельмана [Эйхельман 1886] та інших. Зазначені науковці зосереджуються на досліджен-
ні соціально-економічної сфери діяльності установ. Імідж та суміжне в цьому контексті 
поняття реклами залишилися поза їхньою увагою. Про зобов’язання консула боротися 
проти викривлень та неправдивої інформації про свою країну зазначає А. Сабанін. 
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Однак цю тезу автор не розвинув у цілісний аналіз іміджевої діяльності. Низка сучас-
них науковців (зокрема О. Б. Бородіна (Кириченко), А. А. Хисамутдінов), досліджуючи 
діяльність російських консулів у Японії, приділили значну увагу їхній роботі в культур-
ній сфері, розглядаючи цей напрямок діяльності як важливий задля формування в ло-
кальних груп місцевого японського населення позитивного образу Росії, що можна 
інтерпретувати як механізм ствердження авторитету Росії в Японії. Наукова література, 
що стосується безпосередньо діяльності японського консульства в Одесі, складає чет-
верту групу історіографічної бази. Процес створення та діяльності цієї установи за-
лишається малодослідженою проблемою. У сучасній історіографії ми переважно 
зустрічаємося з випадками “згадування” про її існування при розгляді інших історич-
них сюжетів. Зазначена тенденція характерна для робіт Дж. Ленсена [Lensen 1968] та 
Л. Вовчук [Вовчук 2014]. Отже, історіографічна база дослідження містить загальні ві-
домості про іміджеву політику, її місце в історичному процесі та аналіз типових напря-
мів діяльності консульств.

джерела, що дають можливість досягти поставленої мети дослідження, можна 
умовно розділити на три групи. Перша презентує документи, що визначали загальні 
умови діяльності не лише консульства в Одесі, а й інших японських установ подібного 
характеру на російській території. До них, зокрема, належать російсько-японські угоди 
1867-го [Венюков 1869, 432–436] та 1895 рр. [Сборник договоров… 1927, 99–102]. Дру-
га група джерел представлена звітами службовців японського консульства в Одесі – 
О. Ракшеєва [Report from Consul… Part 2] та С. Тодо [Odessa], що містять відомості про 
процес організації та діяльності експозиції. Третя складається з документів, що харак-
теризують ставлення місцевої російської влади до японської виставки, зокрема розпо-
рядження тогочасного одеського градоначальника П. О. Зеленова [ДАОО, ф. 16, оп. 75, 
спр. 203, арк. 1–5]. Зазначена джерельна база дає можливість реконструювати процес 
організації та діяльності експозиції, дослідити ставлення до неї місцевої російської ад-
міністрації та визначити її місце в зовнішньополітичній концепції Японії кінця ХІХ ст.

нові методи ствердження авторитету на міжнародній арені у другій половині 
хіх ст. Після реставрації Мейдзі японський уряд намагався ствердити в очах провід-
них тогочасних держав образ сильної та рівної їм країни. Звичайно, основними метода-
ми досягнення зазначаної мети були внутрішні реформи, які мали стати основою для 
реалізації зовнішньополітичної лінії. Водночас токійський уряд звернувся до вельми 
поширених у наш час, але досить нових на ХІХ ст. заходів. Мова йде про цілеспрямо-
ване формування нового, позитивного та привабливого образу в очах світової спіль-
ноти, який мав бути досягнутий шляхом пропаганди власної національної культури, 
політичних та соціально-економічних здобутків. Очільники Японії прагнули позбутися 
образу відсталої, нецивілізованої країни, сформувавши надійне переконання за кордо-
ном про її прогресивність та здатність відповідати рівню провідних тогочасних країн.

Для цього Японія використовувала різноманітні заходи культурно-інформаційного 
характеру, зокрема міжнародні виставки. Вперше вона продемонструвала себе Заходу в 
1862 р. (Лондон) та 1867 р. (Париж), тобто ще до реставрації Мейдзі. Основною темою 
її експозиції були предмети традиційної культури. Значення цих виставок полягало в 
тому, щоб представити свою країну як самобутню державу Сходу, адже до певного пе-
ріоду в уявленнях європейців Схід переважно ототожнювався з Китаєм. Фактично цими 
заходами Японія заявляла про власне існування.

Надалі вже мейдзійський уряд направив свої експозиції до Відня (1873 р.), Філа-
дельфії (1876 р.), Парижа (1878 та 1900 рр.), Чикаго (1893 р.) та низки інших міст. Япо-
нія приділяла цим акціям велику увагу, що мало конкретне матерільне вираження у 
вигляді їхнього фінансування. Наприклад, на участь у чиказькій виставці було витраче-
но 630 тис. єн, а в паризькій 1900 р. – 1,3 млн. єн. Надалі вони фінансувалися не лише 
урядом, а й місцевою владою та приватними фірмами. Організаційні роботи з питань 
участі у виставках координував спеціально створений відділ при Міністерстві земле-
робства та торгівлі [История Японии 1998, 140–141].
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Беручи участь у цих заходах, Японія прагнула продемонструвати не лише ступінь 
своєї наближеності до західної цивілізації, а й контрастну відмінність від Китаю як від-
сталої країни. Таке протиставлення мало продемонструвати, що з Японією можна вести 
діалог так само, як з іншими цивілізованими країнами. Цим вона підштовхувала сус-
пільну думку західних країн до ідеї необхідності перегляду нерівноправних домовле-
ностей. Достеменно неможливо визначити, наскільки ті заходи принесли бажаний 
результат. Згідно з позицією, зазначеною в “Истории Японии”, виданій за редакцією 
А. Е. Жукова, в цілому ті виставки можна вважати успішними, оскільки цілеспрямована 
японська пропаганда насправді створила психологічну основу для викреслення Японії з 
переліку країн Сходу, які більшість європейців сприймали на той час як колоніальну 
периферію, населену нижчою расою і, відповідно, як об’єкт, а не суб’єкт світової полі-
тики [История Японии 1998, 140–141].

Перегляд нерівноправних домовленостей, що відбувся в середині 90-х рр. ХІХ ст., 
не був кінцевою метою токійського уряду. Нові зовнішньополітичні цілі та прагнення 
розширити обсяги експорту вимагали продовження діяльності в цьому напрямі. Напри-
кінці ХІХ ст. новим явищем зовнішньої політики Японії стала організація експозицій 
при консульствах. Зокрема, вони були створені під егідою установ, що розміщувалися у 
Владивостоці (1878 р. [Васкевич 1906, 3]), Тегу (Корея, 1884 р. [Exhibition of articles…]), 
Антверпені (Бельгія, 1922 р. [Exhibition of catalogs…]) тощо. Таким чином, організація 
експозицій для японського уряду була постійною, а не тимчасовою практикою. 

Центром тогочасного економічного життя Росії була її європейська частина. Однак 
експорт японських товарів у цей регіон був незначним. За відомостями, 1893 р. він 
склав 27 тис. єн, у той час як до азійської частини імперії з Японії було ввезено продук-
ції на суму близько 1 млн. єн [Dai Nihon gaikoku…]. Прагнення Токіо до розширення об-
сягів власного експорту привело до активізації діяльності в європейській частині Росії.

японське імперське консульство в одесі та діяльність о. ракшеєва. Одеса у 
другій половині ХІХ ст. була одним із провідних торговельно-економічних портів Ро-
сійської імперії [Уроки одессоведения]. У місті нараховувалося більше двох десятків 
консульських установ різних країн [Фельдберг 1899, 292]. У лютому – жовтні 1885 р. в 
Одесі перебувала японська місія, що вивчала діяльність порту. Її увага зосереджувалася 
на вартості і кількості перевезеного вантажу та пасажирів, діяльності комерційних під-
приємств, зокрема Російського товариства пароплавства і торгівлі [Roshia kuni “Odes-
sa”…]. Результати діяльності місії підштовхували токійський уряд до думки про до-
цільність відкриття в місті консульської установи. У 1889 р. за імперським наказом 
№ 87 до переліку державних витрат було включено нові консульства – у Ванкувері, 
Бомбеї та Одесі, що й стало юридичною підставою для їхнього відкриття [Gos-
homeigenpon…]. Завершенням створення установи було призначення в 1891 р. на поса-
ду почесного консула Олександра Васильовича Ракшеєва [Lensen 1968, 144]. Його ро-
дина володіла власним торговельним будинком (“В. Ракшеєв & син”), завдяки чому 
консул був обізнаний у питаннях торговельного характеру та мав зв’язки з місцевими 
комерційними колами. До практичного виконання обов’язків він приступив у 1892 р. 
Основною метою функціонування консульства, за переконанням О. Ракшеєва, був 
“…розвиток торгових відносин між Росією та Японією” [Nihon sanbutsu idō...].

Одразу після свого призначення О. Ракшеєв розпочав працювати над питанням за-
лучення доцільних методів для розвитку російсько-японської торгівлі. Одним з них він 
вважав організацію експозиції японських товарів під егідою ввіреної йому установи. 
Аби обґрунтувати доцільність цієї акції перед Токіо, О. Рокшеєв почав розробляти 
проекти організації експозиції та досліджувати проблеми російсько-японської торгівлі.

Консул складав “Проект японської торгівлі”, де зазначав, що “торгівля продукцією 
імперії Японії в Одесі та у всій Південній Росії… у початковому стані… і здається, що 
її не існує взагалі” [Projet d`Expositions Japonaises]. Він зауважував, що японські товари 
потрапляли на Південь Російської імперії не шляхом систематичного імпорту, а внаслідок 
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продажу моряками та іншими співробітниками флоту і тому сприймались як сувеніри 
та предмети розкоші, які мали відповідну вартість. Це, згідно з висновками консула, не 
лише не сприяло розвитку російсько-японської торгівлі, а й, навпаки, шкодило їй. 
Окрім того, для одеських купців було неможливо придбати японські товари безпосе-
редньо із заводу. Акцентуючи увагу на зазначених обставинах, консул доводив доціль-
ність задіяння активних заходів для розвитку міждержавної торгівлі. Метою своєї 
діяльності О. Ракшеєв вважав налагодження безпосередніх торговельних зв’язків між 
російськими купцями та японськими торговельними будинками. Він був переконаний, 
що для цього “необхідно залучити японських виробників для участі в пересувних ви-
ставках своєї продукції під керівництвом японського консульства в Одесі” [Projet 
d`Expositions Japonaises].

Таким чином, у “Проекті…” консул вказує на перші необхідні організаційні кроки зі 
створення експозиції та обґрунтовує її доцільність: 1) МЗС Японії мало через газети за-
пропонувати торговельно-промисловим колам взяти участь в акції; 2) під його егідою у 
встановлений термін мав відбутися збір різноманітних товарів з визначенням їхньої 
вартості в золотих франках та умов опту; 3) товари мали бути відправлені до Одеси 
[Projet d`Expositions Japonaises]. У зазначених пропозиціях явно простежується слабка 
обізнаність О. Ракшеєва у структурі японського адміністративно-бюрократичного апа-
рату. МЗС, якому він відводив роль головного організатора, не було компетентним у та-
ких питаннях. Ці обов’язки покладалися на Міністерство землеробства і торгівлі.

Оскільки японська сторона жодним чином не відреагувала на ці пропозиції, О. Рак-
шеєв складає ще один, більш детальний план під назвою “Проект Японської виставки в 
Одесі”, відправивши його до МЗС Японії у своєму звіті від 12 березня 1893 р. Нова 
програма частково повторювала ідеї, зазначені у “Проекті японської торгівлі”, однак 
мала й суттєві відмінності. У новому документі консул визначив алгоритм власних дій 
після отримання товарів для виставки. Через газети він мав запросити для огляду екс-
позиції усіх бажаючих. Потенційні клієнти через консула могли зробити замовлення, а 
останній мав передати їх для виконання токійській стороні. Консульству відводилась 
роль посередника між японськими виробниками та російськими купцями для “спро-
щення відносин з настільки віддаленою країною, як Японська імперія, та для захисту 
матеріальних інтересів як покупців, так і виробників і більш зручного розрахунку за 
товари” [Проект Японської виставки в Одесі]. Окрім того, сама Одеса не була кінцевим 
пунктом виставки, надалі вона мала б експонуватися в Києві, Москві, Санкт-Петербурзі 
та Варшаві.

У своїх проектах консул звертав увагу і на дрібні організаційні питання. “Найкра-
щий сезон для відкриття виставки буде восени чи взимку”, – зазначав О. Ракшеєв. Він 
вважав доцільним “пообіцяти нагороди голові адміністрації для місцевих безкоштов-
них потреб” [Проект Японської виставки в Одесі]. Також консул повідомляв, що одесь-
кий градоначальник П. О. Зеленов вже “схвалив… проект” і експозиція могла розмісти-
тися в Муніципальній адміністрації на умовах безкоштовної оренди [Projet d`Expositions 
Japonaises].

Зазначене вказує на активну діяльність О. Ракшеєва, спрямовану на організацію екс-
позиції товарів японської промисловості в Одесі, що навіть певною мірою випереджа-
ло наміри Токіо в цьому питанні. За умов розпочатої в 1894 р. японсько-китайської 
війни питання організації виставок для японських чиновників набуло другорядного 
значення. На початку 1895 р. О. Ракшеєв спробував поновити ідею створення експози-
ції. Він вступає в діалог з Одеським відділом Імператорського російського технічного 
товариства, одним з напрямів діяльності якого була організація різноманітних виставок. 
Товариство дало згоду на розміщення японської продукції в його приміщенні з 15 трав-
ня по 1 жовтня 1895 р., але за умови, що виставка матиме культурно-просвітницький, а 
не комерційний характер [Gaikoku ni oite…]. Цей проект, аналогічно до попереднього, 
не був прийнятий японським урядом.
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відкриття виставки японських товарів в одесі. У середині 90-х рр. ХІХ ст. відбу-
ваються кардинальні зміни на далекосхідній арені міжнародних відносин. Тогочасний 
російський сходознавець П. Васкевич зазначав, що після японсько-китайської війни 
увесь світ звернув увагу на Японію [Васкевич 1906, 1]. Окрім того, укладений у 1894 р. 
новий трактат про торгівлю і мореплавство між Токіо та Лондоном активізував пере-
гляд нерівноправних домовленостей і з іншими країнами [Молодяков 2007, 12]. Зрештою, 
в 1895 р. японський уряд підписав нову конвенцію з Російською імперією, яка набувала 
чинності з 1899 р. [Сборник договоров… 1927, 99–102]. Ці домовленості створили 
сприятливі умови для розвитку японського експорту. Аби отримати від угод якомога 
більше вигод, необхідно було налагодити зв’язки між комерційними колами західних 
країн та японськими виробниками. Для цього токійський уряд вирішив вдатися до вже 
апробованого методу – створення експозиції своїх товарів.

У межах Міністерства землеробства і торгівлі Японії був організований збір зразків 
товарів. Першочерговою метою експозиції для японської сторони було ознайомлення 
російських торговельних фірм із предметами японського виробництва.

Відкриття експозиції японських товарів у м. Одесі відбувається в 1897 р. [Одесская 
хроника 1900, 2]. Її фінансування здійснювалося японським урядом. Створення та об-
слуговування експозиції виявилося вельми витратною справою. На 1 листопада 1897 р. 
загальні витрати на її організацію та діяльність склали 298 крб. 49 коп., при цьому 
96 крб. було сплачено як мито [Part of Odessa Consulate]. З огляду на такі видатки токій-
ський уряд очікував відповідних результатів.

Ініціативи О. Ракшеєва у своїй переважній більшості залишилися поза увагою япон-
ської сторони. Місцем діяльності експозиції стало приміщення консульства, що розта-
шовувалося на розі вулиць Ніжинської та Дворянської в будинку № 44. Виставка була 
доступна для огляду щоденно з 13-ї до 16-ї години, окрім святкових днів. Вона мала 
ознайомчий характер, даючи можливість не лише особисто впевнитися в якості япон-
ських виробів, а й дізнатися про їхню ціну, розмір морського фрахту та інших витрат, 
пов’язаних із транспортуванням виробів з Японії [Report from Consul… Part 2]. Консул 
зазначав, що товари “мають значні переваги перед європейськими через їхню крайню 
дешевизну та високу якість” [Gaikoku ni oite…].

Оскільки значна кількість потенційних клієнтів мешкали за межами Одеси, консул 
мав обґрунтувати доцільність відвідування експозиції. З цією метою влітку 1897 р. 
О. Ракшеєв звернувся у друкарню Г. М. Левінсона, де на його замовлення був виготов-
лений прейскурант із переліком товарів, що експонувалися, їхньою вартістю та витра-
тами на транспортування. Його консул надсилав разом з листом-запрошенням потен-
ційним відвідувачам. Згідно зі змістом прейскуранта, на виставці було представлено 
близько 40 видів товарів, зокрема чай, очищений рис, бамбук, меблі, посуд, шкатулки, 
ширми, ліхтарі, папір, олівці, корзини, канати, літографічні верстати, шовк, різноманіт-
ні текстильні вироби та багато іншого. З наведеного стає очевидним, що до переліку 
товарів входили як предмети розкоші, так і повсякденного вжитку, вироби ручної робо-
ти та промислові товари. Це демонструє характер тогочасного японського експорту, 
який був пов’язаний із традиційним виробництвом, а промислова складова лише роз-
починала своє зростання. Слід зазначити, що транспортування товарів значно збільшу-
вало їхню вартість. Наприклад, пара антимонієвих ваз мали собівартість 30 копійок, а 
після їхньої доставки в Росію вони коштували 1,7 карбованців. Чайний сервіз на 12 осіб 
з 15 предметів збільшувався у вартості з 2,5 до 3,75 крб. Це було пов’язано з тим, що 
до 1899 р. діяли старі митні тарифи, відповідно до яких японські товари оподатковува-
лися як предмети розкоші, і тому навіть корзина для хліба змінювала свою вартість 
удвічі – з 10 до 20 коп. [Report from Consul… Part 2].

Створення експозиції дозволило О. Ракшеєву реалізовувати раніше заплановані 
проекти з розвитку російсько-японської торгівлі. З огляду на це консул не мав наміру 
обмежувати свою діяльність демонстрацією наявних експонатів.
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Комерційний аспект діяльності виставки. Першочерговим завданням для япон-
ської сторони була саме демонстрація експонатів, у той час як О. Ракшеєв прагнув, аби 
консульство зайняло більш вагоме місце в організації російсько-японської торгівлі. Бу-
дучи першим консулом Японії в Одесі, він усвідомлював, що на заваді розвитку япон-
ського експорту в Росії стояла не лише проблема надто високого мита та фрахту, а й 
відсутність зв’язків між виробниками в Японії та російськими комерсантами. За таких 
обставин він розробив алгоритм дій, згідно з яким консульство мало сприяти їхньому 
встановленню. Виставка була ключовим елементом, який мав рекламувати продукцію 
Японії та саме консульство з метою пошуку клієнтів. Потенційний покупець складав 
перелік товарів, які він прагнув придбати, та вказував їхню приблизну вартість, орієн-
туючись на інформацію з прейскуранта. Далі, аби уникнути помилок, консул у листі-
відповіді повторював замовлений асортимент та визначав його остаточну ціну. Отри-
мавши листа, клієнт мав вислати консулові половину вартості товарів як задаток. Лише 
після цього О. Ракшеєв надсилав замовлення до Японії [Report from Consul… Part 2]. 
Якщо замовлення приймалося, японська сторона мала відповісти в телеграмі: “Одесса, 
Ракшееву, согласны”. Після отримання позитивної відповіді консул мав відповісти: 
“Исполнить” [Order of samples…]. Суттєвим недоліком такої схеми було те, що О. Рак-
шеєв отримував частину коштів раніше, ніж відповідь про можливість виконання за-
мовлення. Вочевидь, таким чином він прагнув забезпечити, аби японська сторона на-
певно взялася за його виконання. Увесь процес, навіть при найшвидшому виконанні, 
міг затягнутися на термін більше року. Отримання замовлення в міністерстві, прийнят-
тя рішення стосовно його виконання, збір товарів та їхня доставка були вельми трива-
лими процесами. За підрахунком самого ж консула, після прийняття замовлення мало 
бути виконане в термін 4–5 місяців [Report from Consul… Part 2], що фактично було не-
можливо, особливо враховуючи кустарний характер виробництва більшості товарів на 
численних дрібних японських підприємствах.

Згідно з міркуваннями О. Ракшеєва, далі замовлення мали бути вислані на його ім’я, 
оскільки “російська митниця вимагала, аби товар був оглянутий упродовж одного тиж-
ня після прибуття товарів до Одеси, інакше накладався великий штраф” [Report from 
Consul… Part 1]. Після отримання виробів замовник мав сплатити консулу їхню вар-
тість з урахуванням задатку, фрахту та страхування. Слід зазначити, що ця система не 
мала попереднього досвіду апробації і ґрунтувалась на ідеях та припущеннях консула.

Упродовж літа – осені 1897 р. О. Ракшеєв прийняв серію замовлень від російських 
підприємців. Найпоширенішими групами товарів були вироби текстильної промисло-
вості, предмети інтер’єру та побуту [Report from Consul… Part 2]. Фактично вони були 
розраховані на подальший продаж для заможних верств населення як предмети розко-
ші. Якщо розглядати ці суми з позиції міждержавної торгівлі, то вони були незначними. 
Однак слід враховувати, що для багатьох комерсантів це була свого роду “пробна” за-
купівля, за допомогою якої вони прагнули переконатися в тому, наскільки точно буде 
виконане замовлення, чи насправді якість товарів відповідає зразкам, чи не зіпсується 
товар під час транспортування тощо. У цілому консулові вдалося отримати задатків на 
суму близько 1,3 тис. крб. від 11 замовників. Про це він неодноразово звітував до Токіо. 
Хоча О. Ракшеєв, зрештою, не отримував підтвердження з Японії про готовність вико-
нати замовлення, однак заперечення також не були надіслані.

Перелік замовників

№ Замовники
Місце 

проживання 
замовника

Дата 
замовлення

Вартість 
замовлення

(в єнах)

Задаток
(у єнах)

1 Бергман В. Петербург 16.10.1897 39,29 8/10 25
2 Бурдецька Ю. П. – 11.11.1897 81,1 81,1
3 Іванов Н. І. Київ 25.10.1897 167,79 80
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4 Іванцов Д. С. – серпень 1897 119,58 6/10 60
5 Ландрат К. П. Петербург 18.09.1897 328,96 9/10 200
6 Мавро-Кордато П. – – – 100
7 Полінов А. П. Одеса 14.10.1897 864,98 450
8 Поповський Я. В. Миколаїв 29.09.1897 132,15 60
9 Самінський І. М. Кишинів 15.09.1897 332,44 125
10 Товариство “Оборот” Петербург 29.11.1897 86,17 50
11 Ятовцев С. М. Ялта 7.10.1897 151,34 76

загальна сума – – 2305,8 3/10 1307,1

У звітах О. Ракшеєва також міститься інформація про оформлення угоди з торго-
вельним будинком “В. Ракшеєв & син” на суму 1483,49 8/10 єн і що 700 єн було надано 
як задаток [Report from Consul… Part 1]. Однак надалі в паперах установи відсутні під-
твердження цієї угоди. Окрім цього, О. Ракшеєв вів переговори про можливість оформ-
лення замовлень ще з низкою осіб (зокрема з Рашковським, Бурлаком [Report from 
Consul… Part 2] та А. Є. Воронковським [Order of samples…]).

О. Ракшеєв мав низку особистих мотивів для активної консульської діяльності. В 
одному зі звітів він пропонував японським чиновникам організувати виставку росій-
ських товарів у Японії, а головним організатором цієї акції мав стати торговельний бу-
динок “В. Ракшеєв & син” [Nihon sanbutsu idō…]. Ця ж комерційна структура прагнула 
замовити велику партію японських товарів для подальшої їхньої реалізації. Окрім того, 
приміщення японського консульства, де розміщувалася експозиція, належало родині 
Ракшеєвих [Фельдберг 1899, 33], і плата за його оренду, зрештою, була їхнім сімейним 
прибутком. Таким чином, О. Ракшеєв поєднував власні інтереси зі службовими.

доля експозиції. Функціонування виставки фактично було можливим завдяки кон-
сульській діяльності О. Ракшеєва. Його обізнаність з місцевими традиціями, звичаями, 
наявність зв’язків з комерційними колами та місцевою адміністрацією дозволяли реалі-
зувати намічені цілі організації виставки. 

9 березня 1898 р. один із замовників Д. Іванцов звернувся до Одеського градона-
чальства з проханням надати допомогу чи інформацію про особу, уповноважену у 
справах японського консульства в Одесі. Приводом для занепокоєння стала смерть 
О. Ракшеєва. Ще в лютому перед токійськими чиновниками постало питання не лише 
подальшої долі експозиції, а й узагалі доцільності продовження діяльності японського 
консульства в Одесі. 2 лютого 1898 р. японський Надзвичайний та Уповноважений По-
сланець у Петербурзі Т. Хаясі звернувся з подібним запитом до Т. Ніссі – міністра за-
кордонних справ Японії. У відповіді був чіткий наказ повернути задатки. Таким чином, 
з цього моменту розпочинається процес згортання діяльності експозиції.

Т. Хаясі намагався дістати більш детальні інструкції від свого керівництва стосовно 
подальшої долі експозиції. Зрештою, ціла низка обставин змушувала японців прийти 
до висновку про необхідність її закриття. У своїй телеграмі від 9 квітня 1898 р. Т. Хаясі 
повідомляє в Токіо, що продовження існування комерційного музею за теперішньою 
адресою неможливе, оскільки за оренду приміщення необхідно виплатити 500 крб. 
боргу, що на той час було великою сумою [Part of Odessa Consulate…].

З огляду на це Т. Ніссі у своїй телеграмі до Петербурга від 18 квітня 1898 р. дав роз-
порядження закрити виставку [Gaikoku ni oite…]. Наявність експонатів та замовлень 
змушувала японців проявити певну активність у вирішенні цих питань. За умов відсут-
ності нової кандидатури на посаду консула відбулось тимчасове згортання діяльності 
установи. Сіро Тодо, який раніше (з 1897 р.) був секретарем консульства в Одесі, в 
1898 р. призначений уповноваженим у справах зазначеної установи. Він мав вирішува-
ти наявні проблеми радикальними методами.

Всю провину за невиконані замовлення він поклав на О. Ракшеєва. Японська сторо-
на наголошувала, що консул брав задатки “без інструкції і без дозволу з боку японського 
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уряду. Як тільки японський уряд дізнався, що таким чином він діє самовільно, то не-
гайно вислав йому інструкцію, що жодна японська урядова установа не може взяти на 
себе відповідальність за подібні комерційні угоди” [Report from Consul… Part 2]. Такі 
звинувачення про перебільшення повноважень консулом слід визнати справедливими 
лише частково. Як вже зазначалося, О. Ракшеєв брав задатки раніше, ніж отримував 
підтвердження про можливість виконання замовлень. Тобто колишній консул отриму-
вав кошти, не маючи жодних гарантій. Окрім того, хоча діяльність експозицій при 
японських консульських установах було досить поширеним явищем, однак укладання 
комерційних угод з консулом раніше не практикувалося. З другого боку, О. Ракшеєв по-
стійно інформував своє керівництво про взяті зобов’язання, а тому перекладати прови-
ну цілком на нього недоречно. Таким чином, можна припустити, що японська сторона 
стосовно дій О. Ракшеєва зайняла вичікувальну позицію з метою отримання відомос-
тей про попит на її продукцію на Півдні Російської імперії та, ймовірно, накопичити 
замовлень на достатню суму для їхнього виконання, однак смерть консула унеможли-
вила подальше продовження наміченого курсу.

Достеменно відомо, що кошти були повернуті підприємцям Д. С. Іванцову, Я. В. По-
повському, Ю. П. Будрецькій та С. М. Ятовцеву [Report from Consul… Part 2], хоча, 
швидше за все, усі особи змогли їх отримати назад, оскільки японська сторона прагну-
ла нівелювати негативне враження. Таким чином, із двох своїх функцій – комерційної 
та рекламної – експозиція змогла виконати лише останню. 

Із введенням у дію нового російсько-японського трактату про торгівлю і морепла-
вання відбувається значне збільшення обсягів японської торгівлі. Якщо в 1895 р. екс-
порт до європейської Росії склав 121 тис. єн, то на 1899 р. – 665 тис. єн [Dai Nihon gai-
koku… 1912]. Хоча в порівнянні з обсягами торгівлі Японії з Великобританією, 
Францією чи Німеччиною ці показники були незначними, але тенденція їхнього зрос-
тання явно простежується. Таким чином, відбувся процес налагодження відносин між 
японськими виробниками та російськими комерсантами, що мало певний непрямий 
взаємозв’язок з діяльністю японської експозиції в Одесі.

С. Тодо мав вирішити питання подальшої долі експонатів. Повернення їх на батьків-
щину, так само як і перевезення до іншого консульства, потребувало коштів. За таких 
обставин було прийнято рішення передати їх місцевому музею, що певною мірою до-
зволило зберегти рекламне значення експозиції.

У грудні 1899 р. С. Тодо надсилає листа одеському градоначальнику П. О. Зеленову, 
де йшлося про таке: “Імперський японський міністр іноземних справ віконт С. Аокі на-
казав мені, щоб я від імені японського Міністерства землеробства та торгівлі подарував 
місту Одесі усі ті зразки японських виробів, що були виставлені в колишньому музеї 
при японському консульстві… аби відповідну їхню частину було розміщено в Музеї 
витончених мистецтв, а іншу – продано й отримані кошти використано для благодійних 
справ” [ДАОО, ф. 16, оп. 75, спр. 203, арк. 1]. П. О. Зеленов підтримав таку японську 
ініціативу та виніс її на розгляд Одеського міського громадського управління. 

Попередньо усі експонати були оглянуті спеціальною комісією за участю проф. 
О. А. Павловського, художників К. К. Костанді та Б. В. Едуардса. За результатом їхньої 
оцінки були відібрані речі, що “становили інтерес у художньому сенсі в кількості 
373 предмети, на суму по вартості Японії у 720 крб., а насправді набагато більше, на-
приклад, витончений посуд, бронза, вази, шкатулки, меблі… встановлені в особливій 
кімнаті і складуть у музеї мистецький японський відділ. Навіть після цього все ще за-
лишилося багато речей, кошторис яких склав близько 600 карбованців. То були пред-
мети домашнього побуту та вжитку, наприклад чай, рис… дитячі іграшки… не мають 
жодної цінності в художньому сенсі…” [ДАОО, ф. 16, оп. 75, спр. 203, арк. 3]. Ці речі 
було вирішено або продати на аукціоні, або розіграти в лотерею. Отримані кошти намі-
чено «перетворити на недоторканний фонд, назвати його “Японським”... аби на відсот-
ки з них можна було утримувати в міській богадільні одне ліжко...» [ДАОО, ф. 16, 
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оп. 75, спр. 203, арк. 3]. Запланований аукціон мав відбутися у квітні 1900 р., у день 
святкування Пасхи, при Музеї витончених мистецтв [Одесская хроника 1900, 2]. До-
стеменних відомостей про те, чи були реалізовані плани, ми не знайшли. Але проект 
таких дій був прийнятий Одеською міською громадською управою ще 20 грудня 1899 р. 
[ДАОО, ф. 16, оп. 75, спр. 203, арк. 5].

Таким чином, усі бажаючі надалі змогли побачити експонати, відвідуючи Музей 
витончених мистецтв Одеси. У 1909 р. згідно з рішенням Міської управи експозиція 
була передана в Педагогічний музей [ДАОО, ф. 367, оп. 1, спр. 18, арк. 1 зв.]. Коли в 
1920-х рр. зазначена установа припинила своє існування, експонати були втрачені 
[ЦДАВО, ф. 166, оп. 4, спр. 191, арк. 92].

Наприкінці ХІХ ст. для більшої частини російського суспільства Японія залишалась 
віддаленою, таємничою та маловідомою країною. З огляду на це експозиція товарів 
при імперському консульстві в Одесі кінця ХІХ ст. мала не лише рекламувати власне 
японські вироби, а й, зрештою, ствердити в російському суспільстві уявлення про 
іншу, цивілізовану та сучасну Японію. О. Ракшеєв як безпосередній ініціатор та вико-
навець цієї мети оцінював цілі та перспективи діяльності виставки глобальніше. На 
його думку, експозиція повинна була мати більш прагматичний характер, сприяти роз-
витку російсько-японської торгівлі. З огляду на це консул вдався до ініціатив (укладен-
ня угод-замовлень), від виконання яких незадоволений його надмірною активністю то-
кійський уряд відмовився. Хоча, організовуючи експозицію, О. Ракшеєв мав на меті й 
низку власних інтересів фінансового характеру, його активна консульська діяльність 
збігалася з намірами та іміджевою політикою токійського уряду на Півдні Російської 
імперії. Зрештою, діяльність експозиції хоча й не досягла повного виконання всіх за-
планованих завдань, але позитивно вплинула на стан російсько-японської торгівлі та 
процес взаємопізнання обох країн та їхніх суспільств. Подальше експонування япон-
ських товарів в Одеському музеї витончених мистецтв значною мірою сприяло вико-
нанню первинного завдання, яке саме токійська влада покладала на експозицію, орга-
нізовану О. Ракшеєвим.
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МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Н. С. Васькив

ТУРкМЕнскАя ЛИТЕРАТУРА
В УкРАИнскИх ИздАнИях*

Туркменская литература долгое время оставалась для украинского читателя terra 
incognita. Если русскоязычный читатель имел возможность познакомиться с об-

разцами классической туркменской литературы еще до Октябрьского переворота, а 
с произведениями туркменской советской литературы – с 30-х годов прошлого века, 
то первые переводы на украинский язык появились в 1953 году. Почему именно в 
этом году – есть объяснение: накануне 300-летия так называемого воссоединения 
Украины с Россией на Переяславской раде 1654 г. запускались всевозможные пропа-
гандистские проекты, среди них и хорошо финансируемые переводы на украинский 
язык произведений народов СССР как средство укрепления союзного единства. Не-
смотря на откровенно идеологическую подоплеку такого переводческого проекта, 
он имел несомненный позитивный эффект, так как давал возможность расширить 
межкультурные связи, открыть для украинского читателя ранее не известные имена 
выдающихся мастеров литературы и их лучшие произведения. С этой целью за не-
сколько лет до юбилея создавались отдельные переводческие группы по каждой 
республике. Состояли эти группы преимущественно из известных писателей, зна-
чительно реже в их состав входили профессиональные переводчики, которых тогда 
в Украине было очень мало. Впрочем, едва ли не лучшими переводчиками были как 
раз известные писатели.

Можно предположить, что группу писателей, которые переводили произведения 
туркменских литераторов, возглавлял Леонид Первомайский – известный поэт, дра-
матург и прозаик, а также один из лучших украинских переводчиков всех времен, в 
том числе и с тюркских языков. Кроме того, до и после войны он неоднократно бы-
вал в республиках Средней Азии, в частности и в Туркмении. Именно из-под его 
пера в уже упоминаемом 1953 году вышел перевод широкого эпического полотна 
Берды Кербабаева – романа “Вирішальний крок” (“Решающий шаг”) [Кербабаєв 
1953]. Именно с этого перевода обозначился основной недостаток подобных изда-
ний туркменской литературы в Украине, значительно проигрывая переводам на 
русский язык: переводчики не владели совсем (или владели в недостаточной мере) 
туркменским языком, поэтому ретранслировали тексты на украинский через по-
средство русского языка, с русских изданий, т. е. переводили уже однажды переве-
денное. Это касается всех без исключения изданий, о которых речь пойдет дальше. 
Касается это и перевода романа Б. Кербабаева, сделанного Л. Первомайским. Надо 
отдать должное: и Леонид Первомайский, и остальные переводчики 50-х годов 
честно указывали, с каких русских изданий они переводили. Эту традицию поддер-
живали и большинство переводчиков последующих десятилетий. Хотя не все. Не-
которые хитрили и указывали: “переклад з туркменської” – не называя издания-
оригинала, а ведь туркменским языком они не владели или владели очень слабо.

* Первісно стаття готувалася для видання в Башкирії, де й був опублікований її скороче-
ний варіант (Туркменская литература в украинских изданиях / Н. С. Васькив // Проблемы 
востоковедения (Уфа). – 2014. – № 4. – С. 80–86), тому була написана російською мовою.
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Леонид Первомайский не случайно избрал для перевода именно этот роман 
классика туркменской литературы. Во-первых, тема революционных преобразований 
была очень популярна во всех республиках Союза, ее усиленно пропагандировали 
идеологи разных уровней. Значит, “Решающий шаг” был “идеологически выдер-
жанным”. Во-вторых, под видимой идеологической выдержанностью скрывалось 
воссоздание запутанных перипетий утверждения советской власти в Туркмениста-
не, сложных взаимосвязей борьбы за национальное и социальное освобождение, 
что было очень близким и для украинского читателя.

В издании не было предисловия или послесловия, но после текста произведения 
подавалась краткая информация без указания автора о туркменском писателе [Бер-
ди Кербабаєв 1953], в которой сообщалась биография, приводился перечень произ-
ведений, а также информация об общественно-политической деятельности Берды 
Кербабаева. Важным для указанного издания был коротенький текст на отдельной 
странице о том, что «Постановлением Совета Министров СССР Берды Мурадови-
чу Кербабаеву за роман “Рещающий шаг” присуждена Сталинская премия второй 
степени за 1947 г.» [Берди Кербабаєв 1953, 2]. Стоит отметить, что роман Б. Керба-
баева был единственным из трех изданий 1953 года, вышедшим в твердом перепле-
те (возможно, это объясняется тем, что он значительно больше по объему по 
сравнению с остальными). 

С легкой руки Л. Первомайского Кербабаев стал самым издаваемым в Украине 
туркменским писателем. Роман “Решающий шаг” получил хорошие отзывы в 
украинской читательской, писательской, партийной среде, поэтому еще дважды 
переиздавался в Украине – в 1972 и 1983 годах (все в добротных твердых перепле-
тах). В книге 1972 года появилась обширная вступительная статья Хангулы Тангры-
бердыева “Караванбаши туркменской советской литературы”, в которой детально 
характеризовался жизненный и творческий путь туркменского классика, а также в 
подробностях анализировались идейно-художественные особенности романа “Ре-
шающий шаг” [Тангрибердиєв 1972].

Кроме того, в 1953 году вышли две небольшие по объему книги – переводы тур-
кменских произведений, также через посредство русскоязычных изданий и также в 
Государственном издательстве художественной литературы. Первая из книг – три 
рассказа Нурмурата Сарыханова “Книга”, “Последняя кибитка” и “Белый дом”, а 
название ей дал второй из рассказов [Сариханов 1953]. Переводчиком стал уже из-
вестный на то время прозаик-фронтовик Юрий Мокриев. Как и в издании романа 
Б. Кербабаева, здесь тоже была биографическая справка о писателе [Нурмурат Са-
риханов 1953]. Рассказы “Последняя кибитка” и “Белый дом” по тематике перекли-
кались с “Решающим шагом”, значит, были близки и украинскому читателю: в них 
повествовалось о преобразованиях в жизни туркмен в первое послереволюционное 
десятилетие. В отличие от романа Кербабаева, эти рассказы воспроизводили от-
дельные эпизоды из жизни умудренного опытом, но ретроградного приверженца 
адата старого Комека-аги и его жены Огульгерек-едже, которые, тем не менее, по-
степенно вовлекаются в новую жизнь – перебираются из кочевой кибитки в новый 
“белый дом”. Противостояние старого и нового, постепенный переход к новому 
нашли свое отражение в иллюстрации на титуле обложки: в традиционное туркмен-
ское селение, к его жителям в национальной одежде, приехал грузовик как символ 
прогресса.

Рассказ “Книга” выдерживает интригу до конца: необразованный туркмен за 
проданную верблюдицу вдруг покупает старинную рукопись, не умея ее читать. 
Уже после революции рассказчик, увидев эту книгу, неимоверно увлекся ею, две 
недели переписывал ее. И только в конце рассказа мы узнаем, что эта рукопись дей-
ствительно бесценна – в ней записаны произведения великого Махтумкули (Маг-
тымгулы).
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На мягкой обложке второй книги – украинского издания, наверное, самой попу-
лярной пьесы Гусейна Мухтарова “Честь семьи (Семья Аллана)” [Мухтаров 1953] – 
нет иллюстрации, но она обрамлена традиционным узором текинского ковра. 
Перевел пьесу на украинский язык известный еще с конца 1920-х годов прозаик 
Александр Копыленко, как и Л. Первомайский, классик украинской литературы 
ХХ века. Переводчика и читателей привлекла история семьи, которая активно 
включилась в строительство новой Туркмении, но культивировала гуманистические 
идеалы адата. Это небольшое издание имело свое продолжение в украинской лите-
ратуре: перипетии классического произведения отечественной драматургии – пьеса 
Алексея Коломийца “Дикий Ангел”, постановка которой была удостоена Государ-
ственной премии СССР в 1980 году, – удивительно похожи с перипетиями драмы 
Гусейна Мухтарова.

К юбилею 1954 года была опубликована во все том же издательстве, что и преды-
дущие произведения, повесть Берды Кербабаева “Айсолтын из страны белого золо-
та” [Кербабаєв 1954]. В конце книги прилагалась биографическая справка о писате-
ле, опять же без указания автора, которая была дословным повторением справки из 
уже упоминаемого издания романа Кербабаева “Решающий шаг”. Перевел книгу на 
украинский язык известный на то время (но почти не известный никому сейчас) 
переводчик с русского языка Григорий Кулинич. От этого издания начинается тра-
диция переводить туркменскую прозу профессиональными работниками этого не-
простого дела. Мягкую обложку книги украшает силуэт молодой красивой тур-
кменки в национальной одежде на фоне озаренного солнцем хлопкового поля.

Почему опять издавалось произведение уже печатавшегося в Украине автора, 
сразу станет понятно после чтения второй страницы, на которой традиционно со-
общалось, что за эту повесть писатель был удостоен Сталинской премии третьей 
степени за 1950 год. Кроме того, украинскому читателю и официозу были близки 
основные коллизии повести: героиня произведения имела реального прототипа – 
Героя Социалистического Труда Айсолтын Рахмонову, известного хлопковода. Также 
читателей не могло не привлечь то, что речь шла не только о трудовых свершениях 
Айсолтын, но и о внутреннем мире гордой и нежной женщины, отстаивающей свое 
равноправие и свою любовь. Показательно, что приблизительно в то же время была 
опубликована повесть классика украинской литературы Олеся Гончара “Микита 
Братусь” (1951), прототипом главного героя которой был известный садовод Ми-
хаил Сидоренко. Между двумя произведениями недвусмысленно прослеживалось 
типологическое сходство.

После юбилейных мероприятий интерес украинских издательств к туркменской 
литературе значительно охладел. Но в 50-е годы все-таки увидел свет еще один пе-
ревод туркменского произведения. Имеется в виду роман Аты Каушутова “У под-
ножия Копет-Дага”, увидевший свет в 1957 году в твердом уже переплете и снова в 
Государственном издательстве художественной литературы [Каушутов 1957]. Роман 
о жизни послевоенного колхоза в духе теории бесконфликтности был привычным 
для советской, в том числе и украинской, литературы того времени, поэтому поня-
тен выбор именно этого произведения А. Каушутова для перевода (который осу-
ществил с русского языка П. П. Нельговский). Роман “У подножия Копет-Дага” 
завершал публиковавшиеся в 50-е годы переводы произведений, представлявших 
старшее, первое, поколение туркменской советской литературы. 

Новый всплеск интереса к туркменской литературе произошел под конец 60-х го-
дов. С одной стороны, единение советских литератур переходило от формальных 
отношений к непосредственному общению писателей, проведению недель, декад 
республиканских культур в других республиках, к личному ознакомлению с твор-
чеством писателей. Во-вторых, “хрущевская оттепель” так или иначе охватила все 
литературы народов СССР, в частности и туркменскую, поэтому использовалась 
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возможность подкрепить идеи так называемого шестидесятничества в украинском 
общественном сознании произведениями писателей из других республик. Все пере-
воды с туркменского 60-х годов выходят теперь уже в издательстве “Днипро”. 

Именно такими знаковыми для десятилетия произведениями стали романы Бер-
ды Кербабаева “Небит-Даг” и “Чудом рожденный”. Первый из названных романов 
[Кербабаєв 1968] для поверхностного взгляда может показаться образцом уже из-
битого на тот момент производственного романа. И действительно, писатель вос-
производит создание нового города нефтяников Небит-Дага – реального гиганта 
туркменской промышленности, в котором он провел бок о бок с его тружениками 
целых три года. Но едва ли не главная роль в произведении отводится ранее запре-
щенной проблеме – проблеме человечности руководителя, который должен осозна-
вать себя не слугой вышестоящего начальства и господином для подчиненных, а 
слугой народа, солью родной земли. Извечные гуманистические идеалы, носителем 
которых является старшее поколение, дают возможность решить эту проблему.

Авторизованный перевод романа по русскому изданию стал результатом усилий 
Анны Игнатенко, лично знакомой с писателем, и Мирославы Лещенко. Именно 
А. Игнатенко стала автором предисловия “Только вперед!” [Ігнатенко 1968], в кото-
ром развернуто изложила биографию писателя, его становление как поэта, путь к 
прозе, создателем, зачинателем которой в туркменской литературе стал Б. Керба-
баев. Коллизии в противостоянии юного писателя с учителем-муллой автор преди-
словия сравнивает с подобными коллизиями в отношениях Тараса Шевченко и его 
дьяка-учителя. Отдельно переводчица останавливается на глубоком анализе рома-
нов “Решающий шаг” и “Небит-Даг”. Завершается же предисловие восьмистишием 
туркменского писателя, переведенным А. Игнатенко на украинский язык. Особое 
внимание автор предисловия обратила на сравнение Кербабаевым писательского 
труда с ковродельческим искусством: фальшь хотя бы в одном слове бросается в 
глаза точно так же, как и один неверный узелок среди миллиона в ковре. Этот ро-
ман издан в хорошем твердом переплете, со стилизованными в туркменских тради-
циях силуэтами.

Роман “Чудом рожденный” также стал результатом переводческого труда Анны 
Игнатенко [Кербабаєв 1969]. Вышел он в серии “Романы и повести” – украинском 
аналоге всесоюзной “Роман-газеты”. В отличие от общесоюзной серии, книги ук-
раинской печатались в обычном книжном формате, но также не отличались особы-
ми типографскими изысками – это была обыкновенная склейка на два-три чтения, 
после чего начинала рассыпаться. Такая печать оправдывалась, зато, оперативно-
стью издания: если между предыдущими публикациями переводов и оригиналами 
могли пройти годы, иногда больше десятка-полтора лет, то “Чудом рожденный” пе-
реводился, что называется, с колес. Ведь еще в предисловии к предыдущему роману, 
в 1968 г., А. Игнатенко указывала, что Б. Кербабаев завершает работу над романом 
об Атабаеве. А уже в следующем году вышел украинский перевод этого произведе-
ния. С одной стороны, “Чудом рожденный” мог считаться идеологически “правиль-
ным” романом, так как речь шла о вожде пролетарской революции в Туркменистане. 
С другой – для украинского читателя он был ценен тем, что в нем повествовалось о 
настоящем народном вожде, которого репрессировали, а украинские реалии 60-х ха-
рактеризовались широкой волной частичной реабилитации собственных деятелей 
политики, культуры, искусства. Чаще всего это были лучшие сыновья украинского 
народа. Образ такого лучшего сына туркменского народа, не признававшего ради его 
блага никакой демагогии, воплощен в “чудом рожденном” Кайгисизе Атабаеве.

Еще одно издание 1960-х годов – сборник двух повестей Наримана Джумаева 
“Тихая невестка” и “Год жизни” с общим названием по первой из них [Джумаєв 
1968]. В конце книги дается краткая справка “Об авторе” [Про автора 1968], тради-
ционно – анонимная. В обеих повестях поднимается уже привычная и для туркменс-
кой, и для украинской литературы проблема эмансипации женщины, ее равноправного 



Туркменская литература в украинских изданиях

The World of the Orient, 2015, № 3                                                                                          41

вхождения в жизнь не только семьи, но и общества в разнообразных его сферах. 
Одновременно, утверждается в повестях Джумаева, женщина не должна терять 
своей женственности. Парадоксально: в отличие от других восточных стран, жен-
щина в Туркменистане никогда не была абсолютно бесправной, так или иначе при-
нимала активное участие во всех делах семьи и рода, но, возможно, это стало 
основной причиной того, что туркменские писатели (по абсолютному преимуще-
ству – мужчины) так широко и глубоко ведут разговор о проблемах гендерного рав-
ноправия и сотрудничества. Не могло не привлекать украинского читателя и то, что 
повести Джумаева были своеобразными любовными поэмами, тонко, тактично пе-
редавали все незабываемые нюансы высокого чувства. Но и не идеализировали от-
ношения, воссоздавали всю их сложность, которую никак нельзя уложить в фор-
мальные нормы адата или новой морали. Особенно это касается “Тихой невестки”, 
в которой чувствуются незримые параллели с “Джамилей” Чингиза Айтматова.

В 70–80-е годы партийное руководство и спецслужбы создают большой неглас-
ный список непечатаемых писателей и запрещенных тем. Но издавать переводы 
многим из табуированных авторов разрешалось. Не очень вникали партфункционе-
ры и в тексты переводимых произведений из литератур народов СССР, так как в 
целом такие переводы вполне вписывались в утвержденные идеологические догмы. 
Это давало возможность печатать те произведения авторов из других республик, в 
которых поднимались запрещенные для украинских писателей темы и проблемы. 

А начинались переводы 70-х с непрезентабельного издания комедии классика 
туркменской драматургии Гусейна Мухтарова “Чертово племя” [Мухтаров 1971]. В 
плане полиграфии это самое примитивное издание: перепечатанные на ризографе 
страницы формата А4; текст набирался на печатной машинке с двойным интерва-
лом, часто встречаются исправления в тексте букв сверху над неправильными и 
т. д. Обложка мягкая, чуть-чуть плотнее от страниц основного текста, слабая склей-
ка страниц. Тираж тоже небольшой – всего 500 экземпляров. Объяснение такому 
невысокому уровню оформления издания можно найти в том, что печаталось оно 
без издательства, по заказу Главного управления театров и музыкальных заведений 
Министерства культуры УССР. Очевидно, пьеса Г. Мухтарова должна была исполь-
зоваться “для внутреннего потребления”, т. е. в театрах для расширения репертуа-
ра. Для любого читателя, в том числе и украинского, проблемы межличностных и 
семейных отношений всегда близки. Если сюда добавить динамику, напряженность 
внешнего и внутреннего сюжета, то этим можно объяснить обращение театральной 
общественности и переводчика Алексея Корниенко к этой пьесе. Больше к отдель-
ным изданиям драматургии Туркменистана украинские переводчики не прибегали, 
хотя еще одна пьеса Г. Мухтарова увидела свет в Украине. С одной стороны, драма 
не самое сильное направление в туркменской литературе, с другой – можно отме-
тить “зацикленность” украинских переводчиков, да еще через посредство русского 
языка, почти исключительно на эпических произведениях.

Так, в 1976 году выходит очередной роман Б. Кербабаева “Капля воды – крупица 
золота” [Кербабаєв 1976]. Перевела его на украинский язык Мирослава Лещенко, 
которая не впервые обращается к ретрансляции текстов туркменского классика. 
Изображение на твердой обложке старого туркмена, который подносит к лицу в 
пригоршнях бесценную воду, дает понять, что это произведение о строителях Кара-
кумского канала. Но не только. Традиционно для Кербабаева решается много проб-
лем межличностных взаимоотношений, вскрываются недостатки общественного 
строя, воспевается героизм человека-труженика.

Знакомство украинского читателя с представителями старшего поколения тур-
кменских прозаиков завершается в 1981 году изданием объемного романа Беки 
Сейтакова “Братья” [Сейтаков 1981], который можно бы назвать эпопеей. Произве-
дение было завершено еще в начале 60-х годов, но именно в 70–80-е возрастет спрос 
на большие по объему тексты, в которых воспроизводится жизнь многих персонажей 
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на протяжении длительного времени, эпохальные события, чаще всего – времен 
гражданской и Второй мировой воен. Способствовали печатанию Беки Сейтакова и 
факты его активного участия в развитии украинско-туркменских литературных свя-
зей. Писатель переводил на родной язык стихотворения Тараса Шевченко, также в 
его переводе на туркменский язык вышел роман Олеся Гончара “Знаменосцы”. Ре-
волюционная тематика отразилась в силуэтах всадников с винтовками, изображен-
ных на твердой обложке книги. Переводили книгу два автора – Лидия Чубасова и 
Юрий Герасименко, для которого это был не единственный перевод с туркменско-
го. Издание сопровождалось предисловием туркменского автора Джоры Аллакова, 
которому не составило труда профессионально изложить биографию Сейтакова, 
проанализировать его творчество, сосредоточившись, понятно, на особенностях ро-
мана “Братья” [Аллаков 1981].

Однако в 70–80-е к украинскому читателю приходят также произведения писате-
лей-туркмен младшего поколения. Первой ласточкой стало издание в 1975 г. книги 
двух произведений Бердыназара Худайназарова “Люди песков” [Худайназаров 1975]. 
Изображение на первой странице твердой обложки плачущей женщины и старого 
туркмена с письмом-треугольником в руках готовит читателя к тому, что в романе 
“Люди песков” речь будет идти о тяжелых буднях военных лет в каракумских пе-
сках. Автор предисловия “Новое открытие Каракумов” [Бєлов 1975] Юрий Белов 
был лично знаком с Худайназаровым, его творчеством и миропониманием, поэтому 
он акцентирует внимание на огромной любви писателя ко вроде бы однообразным 
пескам родного Туркменистана, на его умении поэтического описания пустыни в 
разные времена года и суток, органического единения человека и родной природы. 
О проблематике повести “Сормово-27” читателя информирует изображение экска-
ватора и земснаряда на последней странице обложки: в произведении повествуется 
о прокладывании канала, а “Сормово-27” – это мощнейший земснаряд. Перевел ро-
ман и повесть с русского на украинский уже известный нам Юрий Герасименко.

Еще одна эпопея в двух томах в духе “Решающего шага” Б. Кербабаева и “Бра-
тьев” Б. Сейтакова, – о перипетиях дореволюционных и послереволюционных лет, 
о романтике “переустройства” старого мира, о военных сражениях, – только еще 
больше по объему, вышла в 1982 и 1984 годах [Дер’яєв 1982; 1984]. Автором “Судь-
бы” был туркменский писатель младшего поколения Хыдыр Дерьяев, перевел кни-
гу на украинский Аполлинарий Мацевич. Очевидно, Мацевич был и автором (хотя 
это нигде не указано) пояснительного словаря – одинакового и внушительного для 
обоих томов.

Несморя на то что 70-е годы называют эпохой застоя, в деле знакомства украин-
ского читателя с туркменской литературой можно отметить целый ряд инноваций и 
оригинальных явлений. Во-первых, к издательству “Днипро” добавляется еще 
одно – “Молодь”, республиканское комсомольское издательство, а также издатель-
ство республиканского Союза писателей “Радянський письменник”. Название пер-
вого из них указывает на то, что в нем издавали прежде всего произведения 
молодых авторов, хотя возрастное деление часто было условным. Во-вторых, с 70-х 
начинают издавать переводы туркменских стихотворений, что требовало значитель-
ного переводческого мастерства, поэтому к изданиям привлекали известных, ма-
ститых поэтов. В-третьих, часто туркменские произведения выходили в созданных 
тогда сериях “Сокровищница братских литератур” и “Братство”, т. е. дело перевода 
было поставлено на организованные, системные рельсы.

Первой книгой туркменских стихов на украинском языке стало издание сборника 
Анны Ковусова “Материнские руки” в 1976 году [Ковусов 1976]. Автор предисловия 
“Певец пустыни и весны” [Сингаївський 1976], видный украинский поэт, создатель 
текста известной песни “Чорнобривці”, Мыкола Сынгаивский был лично знаком с 
А. Ковусовым, поэтому предисловие вышло таким предметным и проникновенным. 
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Именно из предисловия мы узнаем о том, что туркменский поэт “кровно” связан с 
Украиной: здесь он воевал, был тяжело ранен, а затем его выходила украинская 
женщина, вторая мать для Ковусова. Именно поэтому сборник и назван “Материн-
ские руки” – по стихотворению, посвященному этой женщине, уже покойной в год 
издания книги. Туркменский поэт дружил с украинским поэтом, тоже фронтовиком, 
Платоном Воронько, посвятив ему стихотворение с соответствующим названием – 
“Платону Воронько”.

Неудивительно, что Анна Ковусов посвятил Украине целый цикл стихотворений, 
часть из которых была переведена и в сборнике: “Под Винницей”, “Лукашевка” 
(название села, где поэта ранили и где его выходили), “Возле братской могилы”, 
“Украине”, “Тяжело вперед продвигаться было...”, “Возле приемника”, “Мой побра-
тим”, “Село в долине”, “Перед памятником Т. Г. Шевченко в Ашхабаде” (памятник 
только-только был открыт в столице Туркмении). А еще были стихотворения, не 
переведенные на украинский язык: “Днепр”, “Киевские огни” и “Материнские 
руки”, давшие название сборнику, но так и не вышедшие на украинском. Всего пе-
реведено было 72 стихотворения Анны Ковусова, а также его поэма “Мой аул” (пе-
реводчик – Г. Коваль). К переводам лирических стихотворений привлекли лучших 
украинских поэтов – классиков и перспективную молодежь: Мыколу Сынгаивско-
го, Дмитра Павлычко, Романа Лубкивского, Павла Мовчана, Платона Воронько, 
Станислава Тельнюка. Также участвовал в издании сборника известный поэт и пе-
реводчик Абрам Кацнельсон, талантливый переводчик Валерий Бойченко. 

Особо следует отметить двух украинских поэтов. Павло Мовчан был лично зна-
ком с реалиями Туркмении, где он работал геологом, укрываясь от преследований. 
А Владимир Забаштанский, в юности трагически потерявший глаза и руки, на про-
тяжении всей своей творческой жизни был тесно связан с туркменской литерату-
рой. Именно он станет автором перевода 25 стихотворений Керима Курбаннепесова 
из 78-ми в сборнике за 1981 год “Стихотворения” [Курбаннепесов 1981]. В издании 
принимали участие также известные поэты Борис Олийнык (6 стихотворений), 
Петро Засенко (5), Виктор Терен (2), Дмитро Онкович (1), профессиональные пере-
водчики Степан Литвин (3), Валерий Бойченко (5), Мыкола Братан (3), Владимир 
Коломиец (4), Татьяна Майданович (2). И, конечно же, Александр Шугай, который 
осуществил перевод 11 стихотворений Курбаннепесова и поэмы “Дед Таймаз”. 
А. Шугай был лично знаком с туркменским поэтом, не раз бывал в Туркменской ССР, 
именно он был инициатором перевода его произведений на украинский язык и авто-
ром предисловия “Углубленный в жизнь” [Шугай 1981], в котором он акцентирует 
внимание на фронтовых связях поэта-туркмена с Украиной, на его особой любви к 
украинским песням. Также анализируется поэма “Дед Таймаз”, которую переводчик 
ставит в широкий контекст подобных произведений других советских литератур, не 
упоминая, к сожалению, о туркменских ее истоках – об эпосе о деде Коркуте.

Еще одно новшество 70-х – создание антологий, в том числе и туркменской ли-
тературы. Первой среди них стала в 1977 году антология молодой поэзии Туркме-
нистана “Зеленые барханы” [Зелені бархани… 1977], издание которой было тоже 
инициировано Александром Шугаем. Но сам он на себя не взял смелость быть со-
ставителем антологии или автором предисловия. И кажется вполне оправданным, 
что поручено это было тем, кто досконально знал современную туркменскую поэ-
зию, – самим туркменам. Автором предисловия “Саженцы набирают рост” [Ху-
дайназаров 1977], в котором украинский читатель кратко знакомится с “табелем о 
рангах” поэтов Туркмении 70-х годов, с переводами на туркменский стихов Т. Шев-
ченко и И. Франко, узнает о памятнике Шевченко в Ашхабаде и библиотеке имени 
Махтумкули в Киеве, стал уже известный украинскому читателю Бердыназар Ху-
дайназаров, а составителем – один из авторов антологии Аннаберды Агабаев. Всего 
же в книге представлены 33 туркменских поэта, среди них такие известные, как 
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Курбанназар Эзизов, Байрам Джутдыев, Италмаз Нурыев и другие. Нельзя не отме-
тить и тот факт, что в антологии также широко представлена “женская” поэзия Тур-
кменистана – 6 авторов, и среди них Биби Ораздурдыева и Бибизара Хатызова.

В переводах вышли от двух до десяти стихотворений каждого изо всех туркмен-
ских поэтов. Преимущественно у них был “свой” переводчик, но в нескольких слу-
чаях переводчиков было два, один раз – три. Также по большей части “мужскую” 
поэзию переводили мужчины, “женскую”, соответственно, – женщины, но, опять же, 
не всегда. К переводам было решено привлечь только поэтов с именем: хорошо уже 
знакомых Владимира Забаштанского, Мыколу Сынгаивского, а также Ивана Драча, 
Владимира Затулывитра, Ганну Чубач, Тамару Коломиец, Наталью Кащук, Владими-
ра Лучука, Петра Перебыйноса, Бориса Чипа, Петра Засенко, Дмитра Чередниченко, 
Олеся Лупия. Исключение составлял один профессиональный переводчик – автор 
идеи издания антологии Александр Шугай. Строилась антология по унифицирован-
ному принципу: давалась краткая биографическая справка о каждом туркменском 
поэте приблизительно на полстраницы, после этого печатались переводы.

Следует также упомянуть своеобразную антологию туркменского искусства – 
“репертуарный сборник” “Голоса Туркмении”, напечатанный для коллективов ху-
дожественной самодеятельности в соответствующем издательстве – “Мыстецтво” 
[Голоси Туркменії 1978]. Этот сборник давал широкое представление о современ-
ной туркменской культуре – поэзии, песне, драматургии, хореографии. Можно было 
использовать как отдельные произведения в композициях о дружбе народов СССР, 
так и провести целый вечер, посвященный исключительно Туркмении. О его значи-
мости и профессиональности свидетельствовало уже то, что руководителем редак-
ционной коллегии был известный композитор-классик Александр Белаш. Кроме 
перевода большого количества стихов и песен, в книге представлен текст очеред-
ной драмы Гусейна Мухтарова “Красавица” в переводе известного украинского 
писателя-юмориста Олега Чорногуза (с. 78–120), а также постановка и запись на-
родного танца “Натыляр” (с. 121–137) и туркменского бального танца в постановке 
М. Ахундова (с. 138–148).

Но вернемся к чисто литературным антологиям. Следующим шагом стал сбор-
ник “Туркменский советский рассказ” [Туркменське радянське оповідання 1984], 
вышедший в 1984 году без предисловия или послесловия. Составителем антологии 
стал уже известный украинскому читателю Джора Аллаков, автор предисловия к 
переводу романа Б. Сейтакова “Братья”. В сборник вошли лучшие образцы тур-
кменской “малой прозы”, созданные представителями разных поколений: Берды 
Кербабаевым, Атой Каушутовым, Беки Сейтаковым, Нурмурадом Сарыхановым, 
Курбандурды Курбансахатовым, Тиркишем Джумагельдыевым, Нариманом Джу-
маевым – всего 33 автора, и среди них одна женщина – Сона Язова. В издании при-
нимали участие 11 переводчиков. Не было никакого указания, с какого языка и по 
каким изданиям переводились рассказы туркменских авторов, но можно предполо-
жить, что традиционно – по русским текстам. Кажется, только один переводчик, 
Григорий Халимоненко, мог быть знаком с туркменским языком и, соответственно, 
сверять свой перевод с оригиналами.

Завершала череду антологий туркменской литературы книга “Современная тур-
кменская повесть” [Сучасна туркменська повість 1986], составителем которой стал 
к тому времени уже хорошо известный в Украине как автор повестей и рассказов 
Тиркиш Джумагельдыев. От предыдущей антологии эта отличалась по строению 
разве тем, что всего на одну страницу были даны краткие биографические справки о 
пяти туркменских авторах повестей (с. 334). Каждый из авторов представлен одной 
повестью: историческим вымыслом о жизни Махтумкули “Приглашение” пера 
Курбандурды Курбансахатова; повествованием Бердыназара Худайназарова “Глаза 
следопыта” о противостоянии скотоводов природной стихии, “тяжелому снегу”, в 
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Каракумах; “Спором” Тиркиша Джумагельдыева о сложных перипетиях и антино-
миях социального и национального на туркменских просторах в годы гражданской 
войны и двумя произведениями о проблемах простого туркменского труженика-совре-
менника – “Наследник” Анны Пайтык и “Мой дом – пустыня” Алаберды Хаидова.

Тиркиш Джумагельдыев, который не довольствуется изображением внешних 
сторон жизни, отражает всю сложность человеческих отношений, драматизм, а 
иногда и трагичность морально-этического выбора, чистоту молодых чувств и под-
лость, предательство, вообще становится в 80-е годы самым популярным туркмен-
ским писателем в украинских изданиях. Кроме рассказов и повести в указанных 
выше антологиях, его сборники повестей дважды выходили в этот период: в 
1982 году в переводе “сроднившегося”’ с туркменской литературой Владимира За-
баштанского были напечатаны повести “Земля помнит все”, “Калым” и “Свет го-
рел до утра” под общим названием по первой из них [Джумагельдиєв 1982] и в 
1990 году – роман “Побег” и повесть “Настырный” с общим названием по роману 
[Джумагельдиєв 1990]. Образ “чудака”, прозванного Настырным из-за его постоян-
ной настроенности жить как положено, “по-человечески”, и требующего этого от 
остальных, невзирая на должности и звания, пользовался любовью у “перестроеч-
ного” читателя, что объясняет причину издания книги в непростой 1990 год. “Не-
простые” времена отразились на полиграфии книги: она вышла в мягкой обложке, 
в “карманном” формате. 

Как видим, украинское переводчество никак не может похвастать таким боль-
шим количеством изданий туркменской литературы, как в переводах на русский 
язык, но дает возможность отечественному читателю достаточно полно ознако-
миться с основными свершениями туркменской литературы ХХ века. Прежде всего 
это касается прозы, предстающей перед украинским читателем во всем многообра-
зии жанров, тем, проблем, национального колорита. Значительно менее представ-
лена туркменская лирика, а также драматургия. Едва ли не главная проблема для 
украинско-туркменских связей – отсутствие переводов классической дореволюци-
онной литературы. 

Первой и единственной ласточкой, не делающей погоды, стало издание в 
1983 году стихотворений Махтумкули (Магтымгулы) [Махтумкулі 1983] в перево-
дах известного украинского поэта, лауреата Национальной премии им. Т. Г. Шев-
ченко Павла Мовчана, работавшего некоторое время в Туркменистане геологом и 
поэтому хорошо знавшего культуру, быт, нравы этого экзотического и одновремен-
но близкого края. Всего П. Мовчан перевел 117 произведений Махтумкули, к сожа-
лению, не из оригинала, а по подстрочнику. Тем не менее переводчику удалось 
очень точно, не хуже, а может быть, и лучше русских переводов, воспроизвести со-
держание стихов классика туркменской литературы, а по большей части – и фор-
мальное совершенство произведений Махтумкули. Поскольку было очень трудно 
найти украинского ученого или литератора, который был бы досконально знаком 
с творчеством великого туркмена, то Павло Мовчан сам написал развернутое пре-
дисловие [Мовчан 1983], в котором дал широкое представление о личности Мах-
тумкули, о сложной эпохе, в которую он жил, и, конечно, об основных мотивах, 
проблемах его творчества – от любви к родному краю и незабываемой Менгли до 
суфийских влияний и символики.

После 1991 года нарушились не только политические и экономические связи на 
постсоветском пространстве (они как раз очень скоро по большей части были вос-
становлены), но и культурные. Если говорить о переводах с туркменского языка на 
украинский, то эти межкультурные связи можно считать почти совсем не восста-
новленными до сих пор. За это время разве что выходили в 2000-х переиздания 
сборника Махтумкули в переводах П. Мовчана без каких-либо изменений и допол-
нений. Исключением является последнее издание за 2014 год, в котором в преди-
словие писатель внес некоторые изменения, прежде всего устранил неточности 
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относительно даты рождения Махтумкули, некоторую “советскую”, обязательную 
ранее, заидеологизированность в интерпретации творчества великого туркменско-
го поэта. Кажется, пришла пора возродить благородное дело ознакомления ук-
раинского читателя с сокровищницей туркменской литературы. Первым важным 
свершением в этом деле стала книга переводов народного героического эпоса, 
классической и современной туркменской лирики, которую подготовил к изданию 
Алексей Кононенко.

Самым большим вкладом 2014 года в украинское магтымгулыведение и украин-
скую туркменологию, несомненно, стала книга “Великий поет великого народу” 
[Великий поет… 2014], составителем и переводчиком которой стал Алексей Анато-
лиевич Кононенко – известный украинский поэт, прозаик, переводчик, журналист, 
сценарист и режиссер, который на протяжении многих лет имеет тесные культурные 
связи с Канадой, Беларусью, Грузией, Азербайджаном, а также Туркменистаном. 
Значение книги трудно переоценить. Можно утверждать, что она была необходима 
для украинского читателя издавна. Не только и даже не столько как весомый источ-
ник для ознакомления с жизненным и творческим путем Магтымгулы Пырагы, а 
прежде всего – как хрестоматия истории туркменской литературы, которая дает 
базу для дальнейшего изучения и исследования литературы туркменского народа.

Издание “Великий поет великого народу” нельзя назвать идеальным. Так, пере-
водчик не указывает, по каким источникам он интерпретирует произведения, в 
частности это касается огузского героического эпоса “Героглы” и “Книги моего 
деда Коркута”. Но составитель-переводчик впервые представляет на украинском 
объемные фрагменты (по нескольку авторских листов) этих выдающихся памятни-
ков тюрок-огузов. Приведение в содержании рядом с “Книгой моего деда Коркута” 
обозначения “В. В. Бартольд” дает основание считать, что перевод тюркского эпоса 
осуществлялся с русского языка, то есть не из оригинала, но у широкого украин-
ского читателя наконец появляется возможность первого знакомства с жемчужина-
ми героического эпоса огузов.

Также для читателя стали доступными произведения классической туркменской 
литературы: Магтымгулы (38 стихотворений в переводе Алексея Кононенко и 
одно – в переводе Оксаны Боженко), по одному стихотворению Кемине, Зелили, 
племянника Пырагы, Кятиби, Молланепеса, Мятаджи и Мискинклыча (все – в пе-
реводе А. Кононенко). Отдельно стоит отметить смелость составителя, которого не 
испугали трудности интерпретации лирики Довлетмамеда Азади – отца Магтымгу-
лы. И пусть “Притча о шахах” занимает всего четыре страницы, даже она дает воз-
можность хотя бы частично проникнуть в художественный мир Азади.

В украинских переводах за предыдущих полстолетия вышли в печати немало 
произведений туркменской советской литературы, в том числе и лирических. Но 
переводы лирики Б. Кербабаева, Б. Худайназарова, К. Курбаннепесова, О. Аннаева, 
А. Алланазарова, А. Атабаева и других туркменских поэтов советской и постсовет-
ской эпохи никак не кажутся лишними, существенно расширяя границы знакомства 
украинского читательского круга с лучшими образцами туркменской поэзии ХХ–
ХХІ веков. Особенно если учесть, что перед текстами стихов представлены корот-
кие биографические справки о туркменских художниках слова.

Для человека, который впервые встречается с произведениями незнакомой ли-
тературы, очень важно самостоятельно сориентироваться относительно их особен-
ностей, места и роли в истории национальной и мировой литературы. Поэтому 
А. Кононенко не ограничился только художественными текстами, дополняя их 
справочными материалами и научно-публицистическими работами. Так, после 
объемной подборки дореволюционной, советской и современной лирики в украин-
ских переводах представлена информационно насыщенная “Историческая справ-
ка” о прошлом и настоящем Туркменистана (с. 121–134), «Этимология названия 
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“туркмены”» (с. 135–137), туркменская “летопись” Абу-л-гази “Родословная тур-
кмен” (с. 138–186), которая становится своеобразным вступлением к произведени-
ям героического эпоса.

Но больше всего научно-справочного материала предоставляется для глубокого 
ознакомления с биографией и творчеством Магтымгулы Пырагы, его значением для 
туркменского народа и мировой культуры. Открывается подборка проникновенной 
статьей президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова “Махтумкули – 
духовный целитель человеческой души” (с. 5–8), в которой речь идет об общетур-
кменском и мировом величии поэта. После нее идет основательное изложение 
биографии, идейного содержания и формальных особенностей поэзии Магтымгу-
лы. Составитель осознает, что лучше всего это могут сделать соотечественники поэ-
та, поэтому вводит в книгу короткий литературный портрет Аннагурбана Аширова 
“Махтумкули Фраги” (с. 9–20). Только после этого А. Кононенко представляет соб-
ственный материал, в котором приводит оценку наследия Магтымгулы со стороны 
выдающихся деятелей искусства и исследователей творчества поэта, а также по-
дает компактную информацию о суфизме и его влиянии на лирику Пырагы, так как 
А. Аширов почти не затрагивает этой проблематики. Но и это еще не все. На по-
следних страницах книги составитель дает перевод работы одного из “первоот-
крывателей” Магтымгулы для европейцев Арминия Вамбери “Путешествие в 
Центральную Азию” (с. 187–202), правда, не уточняет, по какому источнику пере-
водится текст (надо думать, по изданию 1886 года все на том же русском языке).

Книга “Великий поет великого народу” стала, с одной стороны, достойным под-
ведением итогов того, что сделали украинские переводчики и издатели в деле попу-
ляризации туркменской литературы в Украине, а с другой – началом нового этапа 
системного, на научной основе, исследования и переводов произведений туркмен-
ских писателей для украинского читателя.
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Ю. І. Петрова

Мовні особливості
арабо-християнської літератури

осМанської епохи

Епоха османського панування на Близькому Сходу тривалий час сприймалася як 
період глибокого занепаду арабо-християнської культури і літератури. Однак 

завдяки ґрунтовним дослідженням останніх років і залученню до наукового обігу 
значного корпусу рукописних та архівних матеріалів картина дедалі більше прояс-
нюється. Видається, що інтелектуальне життя близькосхідних християн тієї епохи 
не було застійним – навпаки, вони виступали активними учасниками важливих куль-
турних процесів, про що свідчить доволі багата рукописна спадщина, яка дійшла до 
нас. Під османською епохою в цій публікації ми матимемо на увазі період XVI–
XVIII ст., не враховуючи XIX століття, коли рукописна традиція почала поступатися 
друкарській продукції, що сприяло поступовому нівелюванню типових для руко-
писів рис і стандартизації арабської літературної мови. Період XVI – першої пол. 
ХІХ ст. можна вважати окремою віхою в історії арабської мови, і матеріал арабо-
християнської (та загалом немусульманської) рукописної спадщини розгортає перед 
дослідниками цікаву картину арабської диглосії і мовних контактів тих часів.

Становище близькосхідних християн в османський період значно відрізняєть-
ся від ситуації в попередню мамлюцьку епоху, яка тривала близько трьох століть 
(з кінця XIII ст.). Їй передувала епоха хрестових походів, котра стала переломним 
моментом в історії Близького Сходу: якщо в ХІ ст. християни ще складали полови-
ну населення Сирії й Палестини, то протягом двох століть вони перетворилися на 
пригнічені етноконфесійні меншини [Панченко 2012, 72]. Однак за часів багато-
національної і поліконфесійної Османської імперії завдяки більшій, ніж в епоху 
мамлюків, віротерпимості влади і системі міллетів християни дістали певну свобо-
ду у внутрішньому житті своїх спільнот. Це сприяло відродженню літературної 
творчості арабською мовою в їхньому середовищі, чого практично не було в мам-
люцький період [Noble, Treiger 2014, 32].

Крім того, в османський період близькосхідні християни та їхні церковні струк-
тури вперше за довгі століття опинилися в межах однієї держави. Політична ста-
більність сприяла, з одного боку, активізації їхніх взаємовідносин, з другого – по-
жвавленню зв’язків із зовнішнім світом. Протягом перших століть перебування 
Сирії у складі Османської імперії в середовищі близькосхідних православних (а це 
була на той час основна християнська конфесія) слідом за демографічним вибухом 
відбувся культурний підйом, який продемонстрував силу їхньої ідентичності та 
культурної традиції. Звісно, найважливішу роль у культурному відродженні в арабо-
мовному православному середовищі відіграли історичні зв’язки з греками. Цен-
тром арабо-православного відродження XVII ст., яке прийнято називати “мелькіт-
ський ренесанс”, стало місто Алеппо – на той час економічний центр Сирії, третє 
за розміром місто імперії, яке мало 35-тисячну християнську громаду і процвітало 
в період XVI – першої пол. XVIII ст. [Панченко 1998, 34; 2012, 124]. Дослідники 
пояснюють цей культурний підйом у середовищі “периферійної” (порівняно з гре-
комовною) арабо-православної спільноти її тісним зв’язком із грецькою культурою 
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і прагненням подолати ізоляцію в поствізантійському просторі. З кінця XVI ст. роз-
почалися подорожі ієрархів Антіохійської церкви за матеріальною допомогою до 
Росії [Панченко 2013, 326–327] через територію Молдавії, Валахії та України, що 
значно розширило кругозір арабомовних християн.

Біля витоків арабо-православного культурного відродження на початку XVII ст. 
стояв митрополит Алеппо Мелетій Карма (згодом патріарх Антіохійський Євфи-
мій ІІ) (1572–1635), який усвідомив ізольованість арабомовних християн у межах 
православного світу і спрямував зусилля на її подолання, в тому числі шляхом ство-
рення нових якісних перекладів богослужбової літератури на арабську мову на базі 
стандартних грецьких друкованих видань [Панченко 2008, 425–426]. Найвидатні-
шим із його учнів був його наступник на Алеппській кафедрі, а згодом Антіохій-
ський патріарх Макарій ІІІ аз-За‘ім (бл. 1600–1672). У сер. XVII ст. Макарію дове-
лося здійснити тривалу подорож до Москви через Константинополь, Дунайські 
князівства та козацьку Україну заради збору милостині для Антіохійської церкви, 
яка зубожіла через борги. Сам Макарій не дістав систематичної освіти і все життя 
намагався надолужити упущене, займаючись освіченням своєї пастви. Він залишив 
багато записів на різні теми, об’єднаних у рукописних збірках [Serikoff 2014, 237–
238]. Але в літературній творчості патріарха перевершив його син архідиякон Пав-
ло Алепський (1627–1669), який залишив по собі чи не найкращий твір арабо-
християнської літератури – щоденник згаданої подорожі до Москви 1652–1659 рр. 
Це найдовша і найоригінальніша пам’ятка арабо-християнської літератури осман-
ської доби, враховуючи те, що більшість творів того часу були компіляціями та 
перекладами. Як зазначає І. Ю. Крачковський, твір Павла Алепського не був пов’я-
заний з мусульманською традицією жанру “ріхля” (опис подорожей), з якою араби-
християни навряд чи були знайомі, а отже, автору не доводилося спиратися на пев-
ні літературні зразки [Крачковский 1957, 264].

Павло Алепський дістав більш систематичну освіту, ніж його батько, мав певний 
літературний смак і здібність до іноземних мов. Автограф його твору не зберігся. 
За списками рукопису його книги, які дійшли до нас, можна судити про рівень осві-
ти арабомовної християнської еліти тієї епохи, інтелектуальні потреби православ-
них арабів і про те, щó саме вони хотіли донести до своїх одноплемінників і які 
мовні засоби для цього використовували.

Тривалий культурний занепад попередніх епох і взаємна конфесійна ізоляція не 
могли не залишити відбитків на арабській письмовій мові. Християни не мали мож-
ливості вивчати мову Корану, яка відкривала шлях до класичної книжної освіченості, 
і, як правило, послуговувалися напівлітературним койне своєї епохи. А. Ю. Крим-
ський наводить у цьому контексті арабське прислів’я, яке було в ужитку серед сирій-
ських мусульман; у ньому згадуються три нібито абсолютно неможливі речі, а саме: 
sakret  il-’islām w-naḥw  in-naṣārā w-ġinā  l-yahūd (“пияцтво мусульман, [правильна] 
граматика християн і [милозвучний] спів іудеїв”1) [Крымский 1971, 105].

Мова творів арабомовних авторів-немусульман почала зазнавати помітного 
впливу з боку діалектного мовлення з ХІІІ ст. Як вважають дослідники, на цей період 
класична арабська мова з її граматичними канонами вже перетворилася винятково 
на письмову форму мови, якою володіли лише мусульманські вчені, і така ситуація, 
за невеликим винятком, зберігалася до ХІХ ст. [Holes 1995, 34]. Тому використання 
діалектизмів стало типовою рисою немусульманських арабомовних рукописних 
традицій. Діалектне мовлення на письмі перетиналося зі структурами класичної 
арабської мови, створюючи таким чином мовний варіант, який прийнято називати 
“середньоарабською мовою”. У більш конкретних випадках йдеться про мусуль-
манську / християнську / іудейську середньоарабську мову – залежно від того, в 
якому середовищі створювалися тексти. Термін “Middle Arabic”, введений зарубіж-
ними арабістами (І. Фюкк, І. Блау, В. Фішер), прийнято вживати стосовно саме цих 
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рукописних текстів, які належать до різноманітних жанрів (приватне листування, 
історичні хроніки, релігійні та медичні трактати, подорожні нотатки, юридичні до-
кументи і т. п.).

Автор присвяченого пізній середньоарабській мові дослідження В. В. Лебедєв 
визначає цей мовний варіант як “розмовну мову арабів-городян епохи середньовіч-
чя, яка являє собою якісно нове мовне явище порівняно з класичною мовою” [Ле-
бедев 1977, 13]. У цій публікації дослідник акцентує увагу саме на діалектному 
впливі у формуванні середньоарабської мови, не враховуючи дуже важливий вплив 
з другого боку – гіперкорекцію (див. про це нижче). До того ж у письмових текстах, 
у яких використовувалася середньоарабська мова, представлена не власне розмовна 
мова городян, а саме змішані форми, тому цей мовний варіант і називається “се-
редньою” мовою – середньою не за історичною хронологією, а за типологічними 
ознаками. Наразі в зарубіжних академічних колах склався підхід до визначення се-
редньоарабської мови (Middle Arabic) як змішаної форми письмової мови незалеж-
но від хронологічних меж, тоді як змішані усні форми прийнято називати “Mixed 
Arabic” [den Heijer 2012, 8, 22].

Першість у дослідженні змішаних мовних форм, представлених у середньовіч-
них арабських джерелах, належить відомому семітологу І. Блау, який виділяє такі 
варіанти:

1) класична арабська мова з домішкою середньоарабських елементів (Classical 
Arabic with Middle Arabic admixture);

2) “напівкласична” середньоарабська мова (semi-classical Middle Arabic);
3) середньоарабська мова з незначним впливом класичної норми (classicized 

Middle Arabic) [Blau 1966, 50–51].
Згідно з класифікацією В. В. Лебедєва, ці мовні рівні представлені в літератур-

них пам’ятках таким чином:
1) тексти літературною мовою з деякими діалектизмами;
2) пам’ятки середньоарабською мовою, яка зазнала істотного впливу літератур-

ної мови;
3) пам’ятки середньоарабською мовою, які зазнали незначної літературної об-

робки [Лебедев 1977, 14].
В історії середньоарабської мови виокремлюють ранній (до Х ст.) та пізній (ХІ–

ХІХ ст. або, за іншими даними, ХІІІ–ХІХ ст.) періоди [Grand’Henry 2006, 383; Лебе-
дев 1977, 20]. З часом мова арабо-християнських рукописів все більше віддалялася 
від класичної норми [Versteegh 1997, 125]. В османський період, коли серед арабо-
мовних християн пожвавилася літературна творчість, виявляються результати цих 
процесів і тогочасні письмові пам’ятки демонструють особливості міських койне, з 
якими пов’язані сучасні арабські міські діалекти. Звісно, письмова творчість була 
прерогативою винятково міського населення – оскільки неосвічені селяни й бедуї-
ни не могли брати в ній участі, тому саме мовлення городян відіграло ключову роль 
у формуванні, з одного боку, арабської літературної норми, з другого – регіональ-
них усних койне.

Яскравим прикладом контрасту між ранньою і пізньою формами християнської 
середньоарабської мови може бути православний богослужбовий Псалтир, перепи-
саний у середині XVII ст. [Факсимильное издание…  2005]2. Переклад псалмів ся-
гає першої половини ХІ ст. і виконаний дияконом ‘Абдаллахом Ібн аль-Фадлом 
аль-Антакі, знаним богословом і перекладачем Біблії на арабську мову. Перепи-
сувачем книги в XVII ст. був відомий діяч з оточення патріарха Макарія ІІІ, пере-
кладач, каліграф та іконописець Юсуф аль-Мусаввір, який брав активну участь у 
культурному відродженні православних арабів.

Аналіз текстів псалмів свідчить, що діалектний вплив тут незначний і стосуєть-
ся передусім орфографії (слід зазначити, що орфографічні відхилення від класичної 
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норми – це найтиповіша риса християнської середньоарабської мови, яку можна 
спостерігати як у написах на іконах перших століть після арабського завоювання, 
так і в друкованих літургічних текстах ХІХ ст.). У текстах псалмів зустрічаються 
такі основні орфографічні тенденції, характерні для християнської середньоараб-
ської мови:

1) опущення гамзи: موامرة замість مؤامرة “зібрання” (Пс 1: 5), ملجاي замість ملجإي 
“моя твердиня” (Пс 90: 2), الخبثا замість الخبثاء “злостиві” (Пс 93: 16);

2) різнобій у передачі міжзубних і зубних приголосних: دبيحة замість ذبيحة “жерт-
ва” (Пс 4: 6), الكدب замість الكذب “неправда” (Пс 5: 7), اوثار замість اوتار “струни” 
(Пс 91: 4);

3) написання ض замість      ضالل замість ظالل “сінь” (Пс 22: 4).
Водночас у текстах молитов після кафізм3, які, за даними дослідників, були до-

дані до арабського перекладу псалмів у пізніший період, приблизно у XIII–XIV ст. 
(принаймні цим періодом датований найстаріший наявний список рукопису, який 
містить ці додаткові молитви) [Арабская Псалтырь… 2005, 79], можна побачити 
більш помітний вплив діалектних особливостей, зокрема у сфері морфології й син-
таксису. Наприклад:

кафізма 3 الي رآافتك التجيت
حين تريد نفسي تفرق من رباطات الجسد

я прибіг до Твоєї милості
коли душа буде звільнятися від тілесних пут

кафізма 6 الي متى بتدومي يا نفسي في محبة الخطيه доки, душе моя, перебуватимеш у гріхах?

кафізма 7 ما اقدر احتمل كثرة شدة الموج не можу витримати бурі [своїх гріхів]

кафізма 11 بيسيل مني رجا خالصي
اخطيت يا رب

втрачаю надію на спасіння
згрішив я, Господи

кафізма 12 وان كنا ما منصنع ما قد امرتنا به хоч ми й не робили те, що Ти нам велів

кафізма 13 بنوح علي افعالي السمجه оплакую діяння мої нечестиві

кафізма 14

لماذا انتي يا نفسي متهاونه بتتعبدي للخطيه 
ولماذا انتي مريضه ما بتلتجي الي الطبيب

وامام كرسيك يقفون البشر

чому, душе моя, живеш безтурботно, служачи 
гріху? Чому в недузі не звертаєшся до Лікаря?

перед Престолом Твоїм постануть люди

кафізма 17 فاألن هو دا الوقت بيقصر، والزمان بيمضي، 
واالنقضآء بيدني

і ось час скорочується й минає, і кінець набли-
жається

На цих прикладах можна спостерігати такі особливості християнської середньо-
арабської мови Середньовіччя:

– імперфект дієслова з преформативом b-  (найтиповіша граматична риса): بنوح 
“оплакую”, بيمضي “минає”. Особливо цікавим є відтворення на письмі асиміляції 
преформатива у формі І особи множини згідно із сучасною фонетичною нормою 
сирійського (зокрема дамаського) діалекту: منصنع  ,”ми не робили“ (‘ma mniṣna) ما 
що свідчить про наявність цього явища щонайменш у XVII ст. або навіть раніше 
(якщо це не є виправленням переписувача в бік “діалектизації”);

– відсутність подекуди частки кон’юнктива أن перед імперфектом, що також є ти-
повою рисою сучасних арабських діалектів: ما اقدر احتمل “не можу витримати”;

– реалізація закінчень гамзованого дієслова за типом недостатніх: التجيت “я при-
біг”, اخطيت “я згрішив”;

– узгодження присудка-дієслова з підметом згідно з діалектною нормою (форма 
множини у препозиції): يقفون البشر “постануть люди”.

Типові орфографічні особливості теж широко представлені в текстах цих моли-
тов, як-от:

– відтворення на письмі довгого голосного ī у формах займенників і дієслів ж. р. 
(зокрема у звертаннях до Богородиці): انتي “Ти”, اليكي “до Тебе”, ولدتي “Ти народила”; 

:ظ
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те ж саме стосується словоформ ч. р. недостатнього дієслова: اعفي عني “прости мені” 
(звернення до Христа);

– гіперкоректне відтворення гамзи: الي رآافتك “до Твоєї милості”;
– міжзубні приголосні замість зубних і навпаки: ثيارات “потоки”, ادنبت “я згрішив”, 

.”Діво“ يا عدري
Виходячи з вищенаведеної класифікації рівнів середньоарабської мови, можна 

вважати, що тексти псалмів належать до першого рівня (з найменшим діалектним 
впливом), а тексти молитов після кафізм – до другого рівня, тобто створені більш 
змішаним мовним варіантом (помітний діалектний вплив на рівні граматики). 
Оскільки це тексти сакральні, то в них мав би бути представлений такий мовний 
варіант, який відповідає найвищому стилістичному рівню. Отже, широке функціо-
нування діалектизмів у середньовічних християнських сакральних текстах вказує 
на вільне поводження їхніх перекладачів із класичними нормами арабської мови. 
Не можна однозначно стверджувати, що лише неграмотність була причиною таких 
явищ, адже поряд із діалектними та “койнеїзованими” формами в одних і тих самих 
текстах зустрічаються і правильні з точки зору класичної арабської мови узгоджен-
ня. Скоріше за все, напівлітературне койне Середньовіччя сприймалося християн-
ськими авторами та переписувачами як повноцінна літературна мова, придатна для 
запису сакральних текстів. Інакше переписувач Псалтиря Юсуф аль-Мусаввір ціл-
ком міг би виправити діалектні форми на більш коректні з точки зору класичної 
граматики, що часто намагалися робити переписувачі рукописів.

Щодо мови найвидатнішої пам’ятки арабо-християнської літератури османської 
епохи “Подорож Макарія”, то її слід віднести до другого рівня в наведеній класифі-
кації. Хоча перший дослідник, який зіставляв і досліджував три основні рукописні 
списки пам’ятки (паризький, лондонський та петербурзький), – румунський арабіст 
В. Раду, – охарактеризував мову Павла Алепського як “діалект Алеппо, з численни-
ми граматичними і синтаксичними помилками” [Voyage... 1930, 15].

Втім, більш коректне визначення мовного варіанта, застосованого Павлом Алеп-
ським, склалося в російській арабістиці. Зокрема, І. Ю. Крачковський зазначав, що 
Павло намагався писати літературною мовою, хоча й не володів достатньою мірою 
літературним койне, але його мова цілком відповідає нормі, яка склалася в арабо-
християнській духовній літературі тієї епохи. Хоча, коли виклад ставав емоційні-
шим, автор часто переходив на більш розмовний варіант, застосовуючи діалектні 
граматичні форми [Крачковский 1957, 266–267].

Г. З. Пумпян, яка присвятила своє дослідження діалектизмам у “Подорожі Мака-
рія”, робить висновок, що мову пам’ятки можна визначити як літературну, яка за-
знала значного впливу середньоарабської мови, тобто середньовічних арабських 
діалектів [Пумпян 1981, 18].

Наведемо основні особливості, якими характеризується мова щоденника Павла 
Алепського, за результатами нашого зіставлення чотирьох списків його рукопису 
(паризького, лондонського, петербурзького та київського)4. Підкреслимо, що специ-
фіка християнської середньоарабської мови визначається не лише діалектизмами, а 
й не менш сильним впливом з іншого боку – так званою гіперкорекцією. Отже, у 
списках рукопису Павла Алепського можна виділити такі явища:

1. Діалектизми

діалектна норма 
в орфографії

مدكور
هدا

згаданий
цей

моделі узгодження, типові 
для норми розмовного койне

وخرجوا الكهنه الكثيرين
وقبابها عاليات مرتفعات رفاع ممشوقات

вийшло багато священиків
її куполи високі, величні, 

витончені та стрункі
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суто діалектні морфологія
і синтаксис

بيقولوا المصليين
الفول والحمص والعدس ما بيعرفوهم

півчі виголошують
їм невідомі боби, хумус та 

сочевиця

діалектна лексика

رهجة
دنق
قمچة
ما في
جاب

сяяння
він змерз

батіг
немає

він приніс

Крім власне діалектизмів, в арабо-християнських рукописах зустрічаються ви-
падки порушення граматичного узгодження на кшталт بحر االسود (замість البحر األسود) 
“Чорне море”; في هذه بالد القزق (замість في بالد القزق هذه) “у цій країні козаків”;احد االكابر الدوله  
(замість الدولة أكابر  الكبار والمدن ;”один із державних сановників“ (أحد   замість) في ضياع 
والمدن الكبار  الضياع   у великих селах та містах”. Таких прикладів доволі багато у“ (في 
списках рукопису “Подорожі Макарія”; часте вживання конструкцій типу بحر االسود 
“Чорне море” (status constructus замість узгодженого означення) наштовхує на дум-
ку, що навряд чи це просто помилки переписувача.

На рівні орфографії особливості християнської середньоарабської мови прояв-
ляються залежно від особистих уподобань переписувачів. Зокрема, орфографія па-
ризького рукопису Arabe  6016  свідчить про намагання переписувача якомога 
пильніше дотримуватися відтворення гамзи, мадди тощо (що спричинило появу 
численних гіперкорекцій), тоді як у решті списків цього не спостерігається. Водно-
час у всіх списках рукопису існує різнобій у передачі міжзубних приголосних s і z: 
у паризькому рукописі вони часто передаються через зубні відповідники, тоді як в 
інших списках (у т. ч. лондонському, який є копією з паризького) можуть бути вико-
ристані правильні для літературної мови варіанти.

Аналіз морфології та синтаксичних конструкцій свідчить, що основою мови 
Павла Алепського є “спрощена” літературна мова з помітним діалектним впливом. 
Автор орієнтується на синтаксичну норму християнського літературного койне, 
для якого не характерні класичні узгодження в роді і числі. Наприклад, у фразі 
-та інші цариці, які плели ін“ وغيرها من الملكات الذين كانوا يعاملون علي ازواجهم الملوك ويقتلونهم
триги проти своїх царствених чоловіків і умертвляли їх” замість форми ж. р. мно-
жини використовується форма ч. р.; у словосполученні اكابر كثير “багато сановників” 
прийменник كثير не узгоджується в числі; у словоформах قديسينهم “їхні святі” та اثنينهم 
“обидва вони” “нун” закінчення двоїни не відпадає; у реченні الكثيرين الكهنه   وخرجوا 
“вийшло багато священиків” дієслово у препозиції до іменника стоїть у формі 
множини згідно з діалектною нормою, а у формі множини узгодженого означення 
використано закінчення -īn замість -ūn (типова риса міських койне). Використання 
преформатива імперфекта b- не підлягає певним закономірностям – діалектні фор-
ми чергуються з літературними; іноді переписувачі виправляють морфологію згідно 
з літературною нормою (це, зокрема, характерно для переписувача петербурзького 
рукопису).

Діалектна лексика містить як загальноарабські діалектизми Леванту, як-от ما في 
“немає”, جاب “він приніс”, اجا “він прийшов”, ايش “що?”, كم у значенні “декілька”, 
зворот يا  чи то..., чи то”, так і іноді специфічні лексеми північносирійського“ يا... 
діалекту: رهجة  “сяяння”, قمچة “батіг” (цей тюркізм зафіксований у словнику сирій-
ського діалекту з поміткою “Алеппо” [Эль-Массарани, Сегаль 1978, 407]). 

2. Гіперкорекція

зайві гамза і мадда
كبرؤوت
المسمآء
جآاوا

гордість
називаний (ч. р.)
вони прибули
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міжзубні приголосні замість 
зубних

مكثوب
امثلى
بثمامها

лист
він наповнився
повністю

недоречний “танвін фатхи”

ما بقي احداً
 بتحريراً

يسكنها راهباً

нікого не залишилося
точно
у ній живе монах

помилкова граматична “кла-
сицизація”

من المصكوفيون
استدعونه

بتاجان البطركان في صحنان فضه

від московитів
вони запросили його
з двома патріаршими митрами на 
двох срібних блюдах

Гіперкорекція виникає внаслідок намагання автора застосовувати більш пре-
стижний мовний варіант і уникати недопустимих на письмі форм [Hary 2007, 275]. 
Але автори-немусульмани, які не розрізнювали тонкощів арабської граматики, час-
то поширювали певні правила літературної мови на ті сфери, де вони не діють (це 
проявляється передусім на рівні орфографії та морфології). Цей феномен є типовим 
для арабо-християнських рукописів, автори яких намагалися продемонструвати 
лінгвістичну компетенцію і при цьому часто могли “перестаратися” у виборі кла-
сичних форм.

На рівні орфографії це явище спостерігається в написанні зайвих гамзи і мадди 
 جاؤوا замість جآاوا ,”називаний“ المسمى замість المسمآء ,”гордість“ كبروت замість كبرؤوت)
“вони прийшли”) (як зазначалося, це типова риса паризького рукопису Arabe 6016), 
міжзубних приголосних замість зубних (مكثوب замість مكتوب “написаний”, امثلى за-
мість امتأل “наповнився”, هذايا замість هدايا “подарунки” і т. п.).

У морфології найбільш помітними є такі явища гіперкорекції, як: а) поява зна-
хідного відмінка там, де має бути називний або родовий (ًعن امرا “про [якусь] спра-
ву”); б) застосування форми називного відмінка закінчень правильної множини ч. р. 
(-ūn) і двоїни (-ān) у словоформах у непрямому відмінку (من المصكوفيون “від москови-
тів”); в) використання дійсного способу (“нун” у формі множини) дієслова там, де 
має бути кон’юнктив (ليباركون “аби вони благословили”).

Як відомо, класичний варіант цих форм зник в арабських діалектах, оскільки 
усні койне нівелювали специфічні риси класичної мови і ввібрали до своєї структу-
ри лише найчастіше вживані граматичні форми (як-от закінчення непрямого від-
мінка правильної множини  -īn та двоїни -ayn). На матеріалі арабо-християнських 
рукописів можна простежити, як автори і переписувачі протягом тривалого часу 
стояли перед проблемою вибору класичних або розмовних форм, у яких випадках 
вони віддавали перевагу тій чи іншій формі, як пізніші переписувачі коригували 
своїх попередників – у бік “класицизації” та вибору більш коректних граматичних 
форм (як у петербурзькому рукописі “Подорожі Макарія”) або навпаки (як у випад-
ку з київським списком рукопису).

Порівняймо кілька прикладів вдалого граматичного коригування в петербурзько-
му рукописі В 1230 (це незалежна від паризького рукопису редакція) і виправлень у 
бік “діалектизації” в київському рукописі з архіву проф. О. Пріцака (протографом 
до якого є петербурзький):

приклади виправлення гіперкорекції

паризький рукопис петербурзький рукопис переклад

والبو العروس
احضرت البناوون االستادون

ارسلوا استدعونه
ان ال يحكوا الحداً

والبي العروس
احضرت البنايين االستادين

ارسلوا استدعوه
ان ال يحكوا الحٍد

і для батька нареченої
вона привезла умілих зодчих
вони послали запросити його
щоб вони нікому не казали
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приклади “діалектизації”
петербурзький рукопис київський рукопис переклад

 ال يعرفوهم
 فهذه االربعون يوماً

في زمان ابي هذا الملك
امامك

ما بيعرفوهم
فهذه االربعين يوم

في زمان ابو هذا الملك
قدامك

вони не знають їх
ці сорок днів
при батькові нинішнього царя
перед тобою

Цікаво, що в багатьох випадках правки переписувачів, спрямовані на “спрощен-
ня” мови, виявлялися вдалими з точки зору класичної граматики. Зокрема, таким 
чином у пізнішій скороченій редакції “Подорожі Макарія” (київському списку) було 
усунуто низку гіперкорекцій, наприклад: سنين  сто“ مايه وعشرة سنون замість مايه وعشرة 
десять років”, قبل تاريخه بسنتين замість قبل تاريخه بسنتان “два роки тому” та ін.

3. Гібридні форми

в орфографії
ثالتة

األتنان
كتيراً

три
два
дуже; багато

у граматиці

بيعطونه
وبه عشرون كنيسه وديرين

قامت الرعايا جميعهم وهزموه
ما بيمكن ان يخرجوا لبرا

вони дають йому
у ньому 20 церков і 2 монастирі
всі піддані повстали і вигнали його
вони не можуть вийти назовні

В арабо-християнських рукописах доволі часто зустрічаються змішані форми, в 
яких поєднуються класична і діалектна норми. Наприклад, у слові آواليك “ті” мадда є 
проявом гіперкорекції, а літера ي замість гамзи – відтворення типової діалектної 
фонетичної риси; у словоформі ًكتيرا “дуже” зубний приголосний t замість інтерден-
тального s – типова діалектна риса, а “танвін” – риса класичної морфології; так само 
у слові االتنان “два” на фонетичному рівні спостерігаємо типове для діалекту явище 
(перехід s у t), а на морфологічному – класичне закінчення називного відмінка -ān.

На граматичному рівні гібридні форми утворюються найчастіше шляхом приєд-
нання діалектного преформатива імперфекта b- до класичної словоформи, як-от 
-вони хрестять” (це явище типове лише для арабо-християнських рукопи“ بيعّمدون
сів; такі форми є штучними і наразі не вживаються в усних койне). Інші приклади: 
وديرين كنيسه  عشرون   у ньому 20 церков і два монастирі” (перший з однорідних“ وبه 
іменників у називному відмінку (класичне узгодження), другий – у непрямому 
(за нормою койне); تدكار نياحة ... اوالده االثنان المدفونين “поминання... двох його синів, по-
хованих...” (аналітичне вираження двоїни, різні відмінки при узгодженні з одним і 
тим самим іменником); كانوا الكاهن والشماس ... يبدلوا ويخرجون “священик і диякон… обла-
чалися і виходили” (койнеїзована (без “нуна”) і класична (з “нуном”) форми закін-
чення дієслова); الكثيرين األنكچاريه   їх несли багато стрільців” (дієслово“ تحملها 
узгоджується з іменником у формі множини як з неістотою за формою однини ж. р. 
(койнеїзована форма), тоді як прикметник із закінченням -īn узгоджується як з істо-
тою); у фразі ما بيمكن ان يخرجوا لبرا “вони не можуть вийти назовні” бачимо суміш суто 
класичних (частка أن перед кон’юнктивом) і суто діалектних конструкцій.

Зазначені тенденції і явища співіснують протягом всього тексту, і середньоараб-
ська мова як специфічний мовний варіант постає з їхньої комбінації. Поряд із діа-
лектизмами зустрічаються гіперкорекції, типові для немусульманських рукописів, і 
комбінація таких форм надає мові штучного характеру. Тому, на наш погляд, не 
можна вважати християнську середньоарабську мову міською розмовною мовою 
Середньовіччя або лише “діалектизованим” ідіомом. Поєднання діалектних рис із 
гіперкорекціями утворюють особливий історичний варіант середньої арабської 
мови письмових текстів, який широко функціонував упродовж тривалого періоду 
передусім у немусульманському середовищі.
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Характерною особливістю рукописних текстів середньоарабською мовою є ши-
рока варіативність та непередбаченість представлених у них мовних форм і кон-
струкцій, орфографічних явищ тощо. Класичний і діалектний варіанти часто 
зустрічаються поряд у межах однієї фрази, словосполучення або навіть слова (як у 
наведених вище прикладах ثالته і ًكتيرا). Варіативність форм в арабо-християнських 
рукописах залежала, з одного боку, від рівня освіти автора / переписувача і середо-
вища, для якого створювався текст, з другого – мовним “почуттям” і особистими 
уподобаннями, а також, не в останню чергу, певним психологічним настроєм (зга-
даймо, що Павло Алепський часто переходив на більш розмовний варіант при емо-
ційному викладі). Нерідко в межах одного тексту одного автора переважають то 
класичні форми, то діалектні.

Окремо слід згадати про лексичні особливості арабської мови османської епохи, 
зокрема її християнського варіанта. Останній є надзвичайно багатим на іншомовну 
лексику, передусім грецизми та тюркізми. Багато з них наразі належать до розряду 
історизмів: صوباشي (тур. subaşı) “субаши” (начальник поліції), سباتار (від гр. σπαθάριος 
“спафарій”) “спетар” (титул головнокомандувача в Дунайських князівствах) – 
або мають арабські еквіваленти: آجيا تريادا (гр. Αγία Τριάδα) “Свята Трійця”, طرابازا 
(гр. τράπεζα) “трапеза”, منيموسينون (гр. μνημόσυνον) “поминання”. У галузі адміні-
стративної і військової термінології домінують османські терміни тих часів, у сфері 
християнської термінології – грецизми, які відігравали роль “інтернаціоналізмів” 
у православному поствізантійському світі. У щоденнику Павла Алепського окрему 
цікаву для нас категорію запозиченої лексики становлять слов’янізми, які на той 
час були абсолютно екзотичними словами для близькосхідного реципієнта.

Запозичена лексика в рукописі павла алепського

походження написання у паризькому 
рукописі

Мовою 
оригіналу переклад

Грецизми

طرابازا
 أرخن

اوكيانوس
غراماتيكوس
بروطوباباس
الباتاريكون

منثية
ليطانيا

اسبيرينون

τράπεζα
άρχων

ωκεανός
γραμματικός
πρωτόπαπας
Πατερικόν
μανδύας
λιτανεία

Εσπερινός

трапеза
архонт
океан (Атлантичний)
писар
протопіп
патерик
мантія
хресна хода
вечірня

Тюркізми

االنكچاريّه
بوغاز

يوزباشي
االي
اغة

 سنجق

yeniçeri
boğaz

yüzbaşı
alay
ağa

sancak

яничари (тобто стрільці)
протока; прохід
сотник
процесія
ага
прапор (тобто корогва)

Слов’янізми

الويوضه
الختمان
بيصاري
الغونياطي

الصوتنيكس
كنازي

فورستي
باريفوجيكوس

воєвода
гетьман
писар
уніати
сотник
князь
верста

рос. переводчик

Слов’янізми (як і решту запозиченої лексики) в рукописі Павла Алепського мож-
на поділити на дві групи:
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1) безеквівалентні екзотизми (ті, що позначали специфічні реалії країн, які відві-
дав мандрівник): القزق “козаки”, الختمان “гетьман”, الزلط “злотий”;

2) слов’янізми, які мали паралель у мові-реципієнті – арабській або турецькій / 
грецькій (лексику яких автор широко використовував): بيصاري “писар”, فيشنا “ви-
шня”, يرماروكا “ярмарок”.

В обох випадках автор, маючи лінгвістичний хист, подає іншомовну лексику до-
сить коректно, пояснюючи для читача значення нового слова через загальновідомий 
еквівалент або описово.

Значний вплив грецької мови на християнську середньоарабську виявляється не 
лише у сфері лексики, а й у морфології. Зокрема, в багатьох іншомовних словах, у 
т. ч. слов’янізмах, які містяться в рукописі, поряд з оригінальною основою зустрі-
чаємо грецькі формотворчі морфеми. Наприклад, слово “підводи” Павло наводить 
винятково у формі فودفودس із новогрецьким закінченням множини -ες, ім’я князя 
Володимира, слова на кшталт “сотник” і “переводчик” в арабській транслітерації 
завжди супроводжує грецьким закінченням ч. р. -ος (فالديميرس / باريفوجيكوس/ صوتنيكس), 
а назву міста Архангельськ передає як االرخانكالوس з таким самим закінченням, від-
творюючи грецьку форму слова “Архангел” (Αρχάγγελος).

Іншомовний вплив на середньоарабську мову спостерігається і на рівні орфогра-
фії. Зокрема, у списках рукопису Павла Алепського можна подекуди зустріти 
османські / перські графеми پ та چ для позначення запозичених фонем p та č. Од-
нак у цьому явищі існує різнобій, оскільки переписувачі часто віддавали перевагу 
арабізованому варіанту. Наприклад, тюркізм “яничари” (маються на увазі російські 
стрільці) в паризькому рукописі передається одним і тим самим переписувачем то 
як الينكچارية, то як الينكجارية, у петербурзькому (інша редакція) – систематично через 
оригінальний варіант الينكچارية, а у списку з останнього (київському рукописі) його 
змінено на варіант االنكشارية. Інші приклади лексем із запозиченими фонемами:

паризький рукопис петербурзький рукопис переклад
چولوفيطا / جولوفيطا چولوفيطا чолобитна

دير الچودابي/ دير الجودابي دير الچودابي Чудов монастир
سباتاري سپاثاري спафарій (гр. σπαθάριος)

پناير ярмарок (гр. πανηγύρι “свято”)

Через індивідуальний характер варіативності в рукописних текстах деякі дослід-
ники (як-от К. Ферстеєх) скептично ставляться до актуальності середньоарабської 
мови манускриптів для діахронічного дослідження арабських діалектів та рекон-
струкції історії арабської мови [Versteegh 1997, 117], тоді як інші вбачають у мові 
середньовічних рукописів попередника сучасних змішаних форм арабської мови і 
наголошують на необхідності виявлення якомога більшої кількості типологічно 
схожих рис між ними [Feodorov 2003, 82]. Дехто вказує на наявність певної норми, 
котра начебто простежується в текстах середньою мовою, завдяки якій із часом 
розвинулися стабілізовані на сьогодні риси арабської літературної мови5 [Lentin 
2007, 216–217]. Аналіз мовних особливостей згаданих нами рукописів свідчить, що 
більшість діалектизмів та синтаксичних конструкцій, типових для християнської 
середньоарабської мови, представлені і в сучасних арабських міських койне.

Отже, мова арабо-християнських рукописів османського періоду з її надзвичай-
ним розмаїттям змішаних форм, діалектної, архаїчної і запозиченої лексики містить 
багатий лінгвістичний матеріал, який може пролити світло на низку аспектів історії 
становлення сучасної арабської літературної мови, співвідношення класичної мови 
й діалектів, мовних контактів на Близькому Сході і т. п. Тому перспективою подаль-
шого лінгвістичного дослідження рукопису Павла Алепського та інших арабо-хрис-
тиянських літературних пам’яток османського періоду може бути, з одного боку, 
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виявлення ролі середньоарабської мови у становленні сучасних арабських койне з 
їхньою тенденцією до скорочення числа парадигм і уніфікації граматичних форм, а 
з другого – аналіз її впливу на становлення синтаксису і стилістики сучасної араб-
ської літературної мови.

1 Така думка панувала на Близькому Сході, доки власне арабомовні християни Лівану не 
виступили ініціаторами літературного відродження ХІХ століття, яке відіграло ключову 
роль у становленні сучасного варіанта арабської літературної мови. Сам А. Ю. Кримський 
іронічно додає, що з часом християни та іудеї почали вкладати у зміст згаданого вислову 
абсолютно протилежне тлумачення [Крымский 1971, 106].

2 Висловлюю щиру вдячність М. І. Сєрікову (Бібліотека Уеллком, Лондон), який лю-
б’язно надіслав мені примірник цього унікального факсимільного видання.

3 Терміном “кафізма” у слов’янській традиції називається розділ Псалтиря, загальна 
кількість яких 20. В арабському рукописі відображено грецьку традицію: кафізмою (كاتسما, 
гр. κάθισμα) називаються тропарі після псалмів наприкінці кожного розділу.

4 Дослідження списків рукопису здійснюється в межах міжнародного академічного 
проекту з підготовки повного критичного видання тексту “Подорожі патріарха Макарія” за 
участю румунських, українських та російських дослідників під керівництвом Іоани Феодо-
ров (Інститут досліджень Південно-Східної Європи Румунської академії).

5 Останнім часом середньоарабська мова привертає все більше уваги, про що свідчить 
створення у 2004 р. Міжнародної асоціації з дослідження cередньоарабської мови (Interna-
tional Association for the Study of Middle and Mixed Arabic), яка на сьогодні провела чотири 
міжнародні конференції (у 2004, 2007, 2010 та 2013 рр.) [детальніше див.: den Heijer 2012].
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САКРАЛЬНІ ТЕКСТИ СХОДУ

D. Shestopalets
 

ConstruCting the Will of god: 
the interpretations of al-Mā’idah: 33–34

in Medieval and Modern QuraniC exegesis

From the early days of Islam the Quran has been perceived by the majority of its fol-
lowers as the main source of everything that guides individual and collective beha-

vior of the believers. The origin of this view can be traced to the practice of the prophet 
Muhammad himself who from time to time resorted to the authority of revelation in order 
to resolve various situations of both his personal life and the relations within the early 
Muslim community. 

It is not at all surprising then that in later periods the view had emerged that the 
Quran should contain a norm or at least a general principle for the solution of all convo-
luted issues of building a new society. The ideal of living in full accordance with the 
will of Allah also prompted many scholars to delve even deeper than some clearly stated 
rules in search of other recommendations for organizing daily life of the Muslims. This 
process has resulted in appearance of a body of norms that are only generally based on a 
Quranic verse or supported by it. 

As I have argued elsewhere [Shestopalets 2014; Шестопалець 2013], this effect was 
achieved through the elaborate procedures and discursive strategies of argumentation, 
which involved active reinterpretation of the texts of the Quran and Sunnah. At the same 
time, the basis for this was principally laid down by early Muslim scholars during the 
first three centuries of Islam. Later generations of both exegetes and jurists merely re-
stated, elaborated and legitimized the norms without an attempt to challenge the views 
and provide a different interpretation. It is rather clear that the unchangeable character of 
the norms that are considered to be prescribed by God himself (especially hudud) was 
crucial for sustaining the status of the whole system of Islamic law as divinely sanctioned 
order. No need to argue that this idea of divineness is what supplies the sharia with its 
status of absolute legitimacy while other rational and textual arguments serve as a dres-
sing for the whole system.

The verses al-Mā’idah: 33–34, as it will be shown, can be seen as a good illustration 
of how the norms of Islamic law are constructed within the framework of the interpreta-
tion of the sacred texts. In this paper, I will solely use the materials of tafsir treatises, 
which for the most part present and repeat already well-developed tradition of analyzing 
these verses. 

As it is fully accepted in the Sunni tradition, al-Mā’idah: 33 belongs to the category 
of hudūd which establish a clear-cut punishment for certain criminal offences, such as 
stealing and adultery. These particular ayahs in their turn, in view of Muslim jurists, regu-
late the punishment for highway robbery:

َ َوَرُسولَُه َوَيْسَعْوَن ِفي اْلَْرِض  إِنهََّما َجَزاُء الهَِّذيَن يَُحاِربُوَن للاهَّ
ِمْن  َوأَْرُجلُُهْم  أَْيِديِهْم  َع  تَُقطهَّ أَْو  يَُصلهَّبُوا  أَْو  يَُقتهَّلُوا  أَْن  َفَساًدا 
ْنَيا َولَُهْم  ِخَلٍف أَْو يُْنَفْوا ِمَن اْلَْرِض َذلَِك لَُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّ

ِفي اْلَِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم 
(33)

Those who wage war against God and His Messenger and 
strive to spread corruption in the land should be punished 
by death, crucifixion, the amputation of an alternate hand 
and foot, or banishment from the land: a disgrace for 
them in this world, and then a terrible punishment in the 
Hereafter, 
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 َ أَنهَّ للاهَّ َفاْعلَُموا  َتْقِدُروا َعلَْيِهْم  أَْن  َقْبِل  ِمْن  َتابُوا  الهَِّذيَن  إِلهَّ   
َغُفوٌر َرِحيٌم )34(

unless they repent before you overpower them – in that 
case bear in mind that God is forgiving and merciful1. 

The first aspect that draws the attention of the scholar in interpretations of these verses 
is rather scarce information on the reasons behind their origins. Despite its significance 
as supposedly prescribing a hadd punishment, the opinions of the scholars on the subject 
of the historical background, or causes of revelation, are rather diverse. What is even 
more important, those views do not seem to be substantiated by the solid evidence from 
the narratives of the Sunna. Among other things, this may point to the fact that attention 
to this ayah in the early period of the formation of Islam was not sufficient enough for the 
production of a wide range of stories. 

The narratives on al-Mā’idah: 33–34 found in the voluminous treatise of al-Tabari 
“Jāmiʻ al- bayān ʻan ta’wīl’ āy al-Qur’ān” obviously present mere variations of the hadith 
from the authoritative collections of al-Bukhari and Muslim [al-Bukhari, IV, 254–255; 
Muslim, V, 145–148]. The only stumbling block for the mufassirs in them was determi-
ning the religious affiliation of the nemesis of the early Muslim community mentioned in 
the ayah. While some of the narratives attribute the appearance of this verse to the con-
flict of the prophet Muhammad with ahl al-kitāb )Jews or Christians) or mushrikūn )poly-
theists(, others seem to link this ayah to the case of the converted Arab tribes ‘urayna 
 This latter narrative, which has gained most support and dominates .(عكل) or ‘ukil (عرينة)
the discussion, in one of its numerous versions is presented in the collection of al-Bukhari 
as follows:

«Narrated Anas bin Malik: A group of eight men from the tribe of ‘Ukil came to the 
Prophet and then they found the climate of Medina unsuitable for them. So, they said, 
“O Allah’s Apostle! Provide us with some milk”. Allah’s Apostle said, “I recommend 
that you should join the herd of camels”. So they went and drank the urine and the milk 
of the camels till they became healthy and fat. Then they killed the shepherd and drove 
away the camels, and they became unbelievers after they were Muslims. When the 
Prophet was informed by a call for help, he sent some men in their pursuit, and before 
the sun rose high, they were brought, and he had their hands and feet cut off. Then he 
ordered for nails which were heated and passed over their eyes, and they were left in 
the Harra (i. e. rocky land in Medina(. They asked for water, and nobody provided 
them with water till they died (Abu Qilaba, a sub-narrator said, “They committed mur-
der and theft and fought against Allah and His Apostle, and spread evil in the land”(» 
[al-Bukhari, IV, 254–255].

The first thing that could be mentioned in connection with this narrative is that the 
ayah was sent because of a relatively minor episode in the life of early Muslim commu-
nity, especially if compared to the episodes of struggle for dominance with the Meccan 
elites. Another evident point is that the prophet Muhammad is represented in the story as 
a rather merciless and revengeful person who is not averse of using cruel tortures for 
those who cast doubt on his authority. 

It is interesting to note that the demonstrative brutality of this punishment was evident 
already for the medieval interpreters. None of them, of course, dared to openly state that 
the punishment did not match the crime. Yet, the indirect evidence of such attitude can 
be seen in the specific approach to the interpretation of this verse taken by the majority 
of mufassirs [al-Tabari, IV, 150–195; al-Qurtubi, III, 456; Ibn al-Kathir, II, 194–212; 
al-Razi, II, 219–233; Ibn Atiyya, II, 492]. 

As the abovementioned story has it, the Prophet Muhammad did not just kill, crucify 
and dismember the participants of the rebellious group, but he also blinded them. For 
the later Muslim scholar, it was unclear why the Prophet would do this to his enemies if 
the ayah in the Quran did not mention such type of execution. In order to resolve this 
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puzzling question, they came to the conclusion that the ayah was in fact sent a) after 
Muhammad had already dealt with the rebels and b) as a reproach (itab) to him for the 
gratuitous cruelty and harshness [al-Tabari, IV, 155]. Thus, in the concurring view of the 
exegetes, not mentioning the punishment of blinding in al-Mā’idah: 33 was a manifes-
tation of Allah’s mercy and his way of softening the punishment [al-Tabari, IV, 155; 
al-Razi, II, 220]. 

Another issue which is of special importance for this analysis is the understanding of 
the nature of the crime mentioned in the verse. In contrast to al-Mā’idah: 38 and al-Nūr: 2, 
al-Mā’idah: 33 does not provide a clear cut definition of the offence giving only a general 
formulation. On the one hand, it is evident that it speaks of a form of rebellion against the 
power of the Prophet awarded by Allah himself or an act that undermines the authority of 
Muhammad (“wage war against God and His Messenger”). On the other hand, however, 
the second part of this formula (“strive to spread corruption in the land”) leaves a vast 
space for interpretations as the key term here, fasād, involves many, if not all, different 
forms of disorderly and anti-social behavior.

Despite the relative clarity of the first part of the ayah, the interpreters quite surpri-
singly were very reluctant to see it as prescribing punishment for apostasy (irtadd or rid-
dah) or political rebellion against the Muslim authorities [al-Tabari, IV, 164; al-Razi, II, 
220–221]. Instead, from the medieval period the understanding of the whole verse, in-
cluding the terms fasād and muhārabah (derived from the verb hāraba), was narrowed by 
the scholars to various kinds of robbery as the main form of conflict with the state power 
and non-obedience to them [al-Tabari, IV, 160; al-Qurtubi, III, 458; Ibn al-Kathir, II, 195; 
al-Razi, II, 222; Ibn Atiyya, II, 495].

It remains unclear why jurists and exegetes were so insistent in their attempt to make 
this verse the hadd punishment for this particular offence. It does not seem to be logical, as 
from an outside observer perspective, the verse contains no explicit reference to robbery. 

It seems that the most common source for this interpretation was the narratives about 
the Prophet’s conflict with the tribe of ‘urayna. All the available versions do speak about 
the people’s rebellion against the Prophet, yet the conclusion about robbery per se does 
not clearly follow from them either. In general, the interpretation of this verse is rather 
scarcely supported by the text from the Sunna: exegetes use very little of such materials 
and almost without resorting to the classical collections of hadith. Moreover, it is evident 
that Muslim scholars had no clear understanding of the historical origins of this verse 
having to rely on different versions none of which has enough credibility. 

As it has been mentioned above, in this interpretation, the mufassirs were completely 
dependent on the founding fathers of Islamic jurisprudence; they never questioned the 
validity of such definition, but simply repeated the views of authorities. Certainly, such 
an approach is not specific to dealing with this particular verse. 

Yet another feature of al-Mā’idah: 33 is that in comparison to other hadd verses, this 
one contains not just one type of punishment, but a whole variety of forms of execution 
including crucifixion and amputation of limbs. In addition to this, the verse establishes 
such form as “banishment from the land” which is typically understood as exile. It is ob-
vious that this vast set of severe penalties is provided to send a message about the inad-
missibility of the rebellion against the authority of the prophet Muhammad. 

However, here, as in many other places, jurists and exegetes had to face the issue of the 
lack of clarity regarding the procedures of implementation of this spectrum of punishments, 
which vary from mere “killing” to a slow and painful execution to a forced expulsion from 
homeland. One view of Muslim scholars, which has not received a widespread support, 
was that the seriousness of the crime calls for all these forms of execution to be performed 
at the same time [al-Tabari, IV, 187; al-Qurtubi, III, 464; Ibn al-Kathir, II, 202; Ibn Atiyya, 
II, 498]. Other group of legal authorities – as some mufassirs outline in their treatises – in-
sists that the range of punishments is arbitrary; thus, the imam as the ruler of the Muslim 
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population is completely entitled to make his own choice as to which punishment to pick 
[al-Tabari, IV, 160; al-Qurtubi, III, 458; Ibn al-Kathir, II, 195; al-Razi, II, 222]. 

In contrast to these views, as with the punishment for stealing in al-Mā’idah: 38, the 
majority of jurists preferred to see this list as an instruction to assess the amount of da-
mage inflicted to individuals and their property in each separate case [al-Tabari, IV, 166; 
al-Qurtubi, III, 460; Ibn al-Kathir, II, 195; al-Razi, II, 224]. For instance, it is agreed that 
the worst case scenario of highway robbery (which constitutes “spreading the disorder”) 
is when a gang kills someone during the attack and take away the property of the victim. 
In this situation, according to Muslim jurists, they deserve what appears to be the most 
severe punishment on the list, namely crucifixion. In the cases of robbery without mur-
dering someone Muslim jurists establish the option, which is close in spirit to the punish-
ment for theft – cutting off a hand and a leg from the opposite sides of the body [al-Tabari, 
IV, 184; al-Qurtubi, III, 461; Ibn al-Kathir, II, 198; al-Razi, II, 224]. In case the robber 
kills someone but does not take any property of the victims, he is bound to be just killed 
in a quick and efficient way – in contrast to the cruel and unusual punishments mentioned 
above.

Finally, the option of “banishment from the land” which in this list appears to be 
rather soft is established for those who were “scaring people on highways” without taking 
any of their property or murdering anyone [al-Tabari, IV, 185; al-Qurtubi, III, 462; Ibn al-
Kathir, II, 195; al-Razi, II, 224; Ibn al-Jawzi, II, 378–379]. Although this type of behavior 
and its presumed purposes remains rather unclear to the contemporary reader, it might 
be assumed that it is reserved for the cases when robbers did not have time to commit a 
serious crime during the attack or were forced to retreat because of the resistance. 

In this context, “banishment from land” as a penalty seems to have been also puz-
zling for the medieval Muslim scholars themselves. They tried to conceptualize it in 
different ways which would explain its substantial social benefits. However, the fact 
that this type of lenient punishment was inconsistent with the general level of harshness 
in the verse may have prompted some exegetes to see it not as signifying exile per se 
but as an euphemism for death penalty, i. e. banishment from the face of the Earth. This 
evidently makes the final form of punishment more consistent with others mentioned in 
the verse. 

In a milder version, though, the jurists presume that there is a necessity to pursue 
the offenders until they are caught or chased out of their homeland [al-Tabari, IV, 193; 
al-Qurtubi, III, 466]. Others preferred to adopt a more evident view that a robber should 
be expatriated from his native city or even from dar al-islam altogether [Ibn al-Kathir, II, 
199; al-Razi, II, 227; Ibn al-Jawzi, II, 380]. Another interesting interpretation of nafy 
shifts the focus of punishment to denying the offender his personal freedom of move-
ment – it suggests that “banishment from land” means putting him in prison (sijn) until 
his complete repentance [al-Tabari, IV, 193; al-Qurtubi, III, 466]. Yet, a more balanced 
conclusion about this type of punishment offered by al-Tabari offers combination of ba-
nishment of the offender from his native land with putting him into jail in the foreign 
land to which he is sent [al-Tabari, IV, 193]. 

Similar difficulties for Muslim scholars in figuring out procedural details can be at-
tested in the way of execution through crucifixion which sometimes is viewed as not just 
hanging the robber but also ripping his stomach open [al-Tabari, IV, 211; al-Qurtubi, III, 
473; Ibn al-Kathir, II, 199; al-Razi, II, 226]. 

It must be noted that al-Mā’idah: 33 in one particular aspect bears similarity to other 
verses that prescribe punishments for various forms of social misbehavior. As al-Nūr: 4 
and al-Mā’idah: 38, it is followed by an ayah that talks about the possibility of lifting the 
punishment in case of criminal’s repentance. In al-Nisa: 16, such an option is included in 
the verse itself. On the other hand, the verse al-Nūr: 2 which establishes the penalty for 
adultery does not allow an individual any clearly defined subterfuge to avoid lashing. 
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Al-Nisa’: 16 َوأَْصلََحا  َتاَبا  َفإِْن  َفآَُذوُهَما  ِمْنُكْم  َيْأِتَياِنَها  َواللهََّذاِن 
اًبا َرِحيًما  َ َكاَن َتوهَّ َفأَْعِرُضوا َعْنُهَما إِنهَّ للاهَّ

If two men commit a lewd act, punish them both; 
if they repent and mend their ways, leave them 
alone – God is always ready to accept repentance, 
He is full of mercy. 

Al-Mā’idah: 
38–39

ِبَما  َجَزاًء  أَْيِدَيُهَما  َفاْقَطُعوا  اِرَقُة  َوالسهَّ اِرُق  َوالسهَّ
ُ َعِزيٌز َحِكيٌم (38) ِ َوللاهَّ َكَسَبا َنَكاًل ِمَن للاهَّ

َيتُوُب   َ للاهَّ َفإِنهَّ  َوأَْصلََح  ُظْلِمِه  َبْعِد  ِمْن  َتاَب  َفَمْن 
َ َغُفوٌر َرِحيٌم(39) َعلَْيِه إِنهَّ للاهَّ

38. Cut off the hands of thieves, whether they are 
man or woman, as punishment for what they have 
done – a deterrent from God: God is almighty and 
wise. 
39. But if anyone repents after his wrong-doing and 
makes amends, God will accept his repentance: 
God is most forgiving, most merciful.

al-Nūr: 4–5

ِبأَْرَبَعِة  َيْأتُوا  لَْم  ثُمهَّ  اْلُمْحَصَناِت  َيْرُموَن  َوالهَِّذيَن 
لَُهْم  َتْقَبلُوا  َوَل  َجْلَدًة  َثَماِنيَن  َفاْجلُِدوُهْم  ُشَهَداَء 

َشَهاَدًة أََبًدا َوأُولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن (4)
 َ َفإِنهَّ للاهَّ َوأَْصلَُحوا  َذلَِك  َبْعِد  ِمْن  َتابُوا  الهَِّذيَن  إِلهَّ   

َغُفوٌر َرِحيٌم (5)

4. As for those who accuse chaste women of 
fornication, and then fail to provide four witnesses, 
strike them eighty times, and reject their testimony 
ever afterwards: they are the lawbreakers,
5. except for those who repent later and make 
amends – God is most forgiving and merciful.

Although this question requires a separate examination, one immediately notices that 
in interpreting of these verses Muslim exegetes are somewhat reluctant to include repen-
tance as a real factor that cancels punishment for the offender. This is completely under-
standable since that would inevitably entail the abuse of the system on the part of 
criminals who might get away with their crimes by pretending to honestly repent for 
them. 

For instance, as I have shown in a different paper [Shestopalets 2014], Muslim jurists 
have given a lot of space to the discussion of this issue in connection to the penalty for 
theft. They seem to be almost unanimous in the view that the corporal punishment for 
stealing (cutting off a limb) is not cancelled even if the thief does repent. Instead, Muslim 
scholars opt for the view that repentance lifts the punishment for the offender in the after-
life [Шестопалець 2013, 14]. In this case, the interpreters are clearly aware of the fact 
that the wording of the verse presents only a general formula without giving any clear 
guidance. However, it might be assumed that they prefer the stricter version of interpreta-
tion (inevitable punishment) which to them looked more beneficial for maintaining the 
public order in the Muslim societies in any specific situation. 

In contrast to al-Mā’idah: 39, the formulation of the earlier verse al-Mā’idah: 34 is 
much more precise which leaves the interpreters less space for maneuver: 

 َ أَنهَّ للاهَّ َفاْعلَُموا  َعلَْيِهْم  َتْقِدُروا  أَْن  َقْبِل  ِمْن  َتابُوا  الهَِّذيَن  إِلهَّ 
َغُفوٌر َرِحيٌم (34)

unless they repent before you overpower them – in that 
case bear in mind that God is forgiving and merciful. 

The appearance of a specific condition for exoneration in the verse (“before you over-
power them”) has left Muslim exegetes no other choice but to consider it as a command 
to cancel the corporal punishment for the offender in this world. Some scholars put addi-
tional stress on this difference and even try to rationalize it by juxtaposing the seriousness 
of the crimes of stealing and robbery [al-Tabari, IV, 204; al-Qurtubi, III, 471; Ibn al-Kathir, 
II, 199; al-Razi, II, 229; Ibn al-Jawzi, II, 380].

Thus, this aspect clearly demonstrates again how the prescriptions of the sacred text 
are manipulated to adjust their general wording to the necessities of the social reality. 

The contemporary tafsir treatises do not go further than the well-trodden path of the 
predecessors. In dealing with this verse modern mufassirs, even those preoccupied with 
the task of reviving or reforming Islam, simply reiterate the early medieval juridical in-
junctions while trying to decorate these conservative views with some modern day legiti-
mations. 
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For S. Qutb, al-Mā’idah: 33, as any other ayah similar to it, cannot be considered as 
applicable outside the true Islamic state. He carefully restates the whole schema of dar 
al-harb and dar al-silm stressing that the criterion for this division is in the role and the 
status of the sharia in society. In other words, dar al-silm is seen as the territory where 
the sharia has the supremacy above every aspect of social, political and personal life 
of individuals [Qutb 1968, 873–874]. In contrast to this sharia-based social order, dar 
al-harb is where Islamic law is not practiced even though the power may belong to the 
Muslim ruling elites [Qutb 1968, 873–874]. 

In this context, S. Qutb pays much more attention than any other exegete to the mea-
ning of al-hiraba as the rebellion against Allah and the prophet Muhammad. For in-
stance, he argues that only those Muslim sultans who rule by the law of sharia can claim 
the authority of representing the heritage of the Prophet [Qutb 1968, 879]. Thus, the 
verse al-Mā’idah: 33 does not guarantee protection to Muslim governments, which do 
not represent a truly Islamic social order guided by the sharia. Following this Qutb un-
derscores that there have been Muslim rulers, who have abused this norm with the pur-
pose of securing their illegitimate position [Qutb 1968, 879]. 

In his turn, another influential tafsir author of the XX century Abul Ala Maududi prac-
tically ignores interpretation of this verse, perhaps considering it as requiring no special 
treatment. Yet, similarly to Qutb and many other commentators he finds it necessary to 
underscore the undisputable continuity between the prophet Muhammad and the truly Is-
lamic government, which would base its power and authority on the sharia [Maududi, 
449–450]. Thus, in this way the verse is employed to serve for the protection of the idea 
of Islamic social order or, to be precise, for securing its unquestionable status not just by 
means of symbolic submission to Allah but under the threat of corporal penalty. 

In contrast to Qutb and Maududi, Muhammad Shafi deals with the issues of this verse 
more extensively taking some space to explain types of punishment in the sharia as well 
as legal particularities of their interplay in the case of highway robbery. In general, in 
his interpretation he simply repeats already well-developed legal approach to this issue. 
However, as many other mufassirs, he appears to be uncomfortable with the option for 
criminals to avoid punishment, which is presented in al-Mā’idah: 34. As reluctant to ad-
mit it as any other exegete, Shafi nonetheless resorts to justification of such leniency as 
necessary and wise. For instance, Shafi argues that this provision is a real way to anni-
hilate the gang of rebels/robbers at lesser cost, especially if they cannot be defeated by 
force [Shafi, III, 139]. Also he stresses that given the harshness and severity of the pu-
nishment, it was God’s intention to allow more space to legitimately escape from it 
[Shafi, III, 139].

In addition to these arguments, the mufassir also emphasizes that killing is an ex-
treme option of dealing with the offender. Thus, according to the spirit of Islamic law, it 
should happen as rarely as possible even to downright criminals. This principle is even 
more important because there might be the necessity to execute the whole group for a 
severe offence of just one its member who, for instance, killed a victim during the crime 
[Shafi, III, 139].

However, the main issue that draws attention of a scholar of contemporary Quranic 
exegesis is the complete absence of justifications for the harshness of the forms of execu-
tions mentioned in the verse or legitimation of their applicability in a modern context. In 
contrast, the justification of the harshness and severity constitutes a very significant part 
of the modern interpretations of other punishment verses of the Quran such as where 
adultery and theft are discussed (al-Nūr: 2 and al-Mā’idah: 38 respectively). 

These preliminary remarks on the verses al-Mā’idah: 33–34 demonstrate again that 
even some seemingly clear legal norms in the sharia often come as the result of the con-
structive work of the Muslim scholars who are originally faced with rather general and 
vague statements of the will of God in the Quran.
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Even though the wording of the ayah itself might seem obvious and unequivocal, it is 
still nowhere near enough for it to become a legal norm in itself. Usually, many aspects 
of it demand either clarification or additional set of rules to adapt it to the complexity of 
the real-life situations. This latter part usually provokes significant disagreement among 
religious specialists, who often express opinions that cannot be reconciled due to their 
polarity. In the case of Islamic law, this gives a good answer to the question of why taqlid 
(or a blind following the authorities) is such an essential principle of exegesis even in the 
modern context when the early jurists’ views are more of an impediment than help. To 
put it even more boldly, if that classic corpus of knowledge which was formed by al-salaf 
al-salih is called into question, the whole system of law may fall apart and it would re-
quire a disproportionate amount of efforts to achieve even basic consensus on many and 
many purely legal or ritual questions. 

Thus, it is quite understandable why modern interpreters of the Quran are so much re-
luctant to adopt a reformist stance and disturb the balance by reconsidering even the 
smallest or most pressing issues. In other words, the solidified tradition of the interpreta-
tion of the Quran holds together not by the belief in the will of God or by the rational rea-
soning as such, but by the necessity to preserve authority of the sacred texts and their 
early commentators. The same principle applies to the question of al-Mā’idah: 33 which 
seems rather clear in its statement of God’s will. All of the approaches to its interpretation 
regardless of their level of rationalization point to the fact that there is a huge gap between 
even the clearest presentation of the will of God and its practical implementation. 

However, with this particular verse one encounters even more complex situation. 
From a pure historical point of view, it is understandable that the stories about the Prophet 
and the tribe of ‘urayna could be a later invention in the tradition introduced to explain 
the appearance of the verse or its historical embeddedness. The hadith on this verse was 
meant to connect the ayah to the life of Muhammad and thus confirm its practical signifi-
cance. Yet, at the same time al-Tabari and other mufassirs obviously accepted that in re-
solving the conflict with the tribe and in dealing with his enemies the Prophet was acting 
of his own accord – without the sanction of Allah. In other words, if al-Mā’idah: 33 was 
sent post factum after the whole issue had happened, the range of cruel punishments in it 
was the result of Muhammad’s creative thinking, which only later was “reconfirmed” in 
the verse of the Quran. At the same time it also should be taken into consideration that 
this verse was, in the eyes of many exegetes, sent by Allah as a reproach to the Prophet 
for the severity of tortures he had chosen.

Looking at the big picture, it becomes obvious that this approach reflects a perpetual 
effort of Muslim scholars not just to make sense of the text which originated in a certain 
period of time and under certain cluster of circumstances, but also to invest it with a sys-
tem of meanings and ideas which would prove its status as a universal and unquestion-
able will of God. 

1 The translation of Abdel Haleem: Abdel Haleem M. A. The Qur’an. – Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 2004.
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Дзеркало золотоорДинської Доби
з переДмістя києва

До фондів Боярського краєзнавчого музею надійшло середньовічне металеве 
дзеркало, виявлене в околицях с. Плесецького на Київщині спеціалізованою 

пошуковою групою “Корчагінець” Українського благодійного фонду пошуку “Па-
м’ять” у ході її статутної діяльності. Представлений виріб діаметром 100 мм за-
втовшки 1 мм складається з двох фрагментів, його центральна і бічна частини втра-
чені. Предмет має оздоблений зсередини насічками бортик висотою 3 мм, вільний 
центр і орнаментальну композицію у двох розділених валикоподібним виступом 
концентричних колах. Зовнішнє містить зображення спрямованих проти годинни-
кової стрілки трьох пар хижих тварин і птахів у русі та рослинних пагонів, внут-
рішнє – аналогічно направлених двох пар хижих тварин з елементами рослинного 
орнаменту (рис. 1). Г. О. Федоров-Давидов при розгляді виробів з таким сюжетом 
акцентував на наявності стилістичного зв’язку руху тварин і розміщення пагонів в 
обох зонах, що створює враження нерозчленованості декору [Федоров-Давыдов 
1976, 164, 166–181, рис. 126]. Знахідка належить до досить поширених за середньо-
вічної доби в середовищі передусім кочових народів металевих дзеркал і репрезен-
тує особливу категорію декоративно-прикладного мистецтва Євразії.

За спостереженнями Г. Ф. Полякової, спроби класифікувати такі вироби за фор-
мою і декором ускладнені різноманітністю їхніх орнаментальних композицій; вирі-
шити проблему можна шляхом виділення в першу чергу такої суттєвої деталі, як 
особливості їхнього бортика. Аналогічні знахідці з Боярського музею вироби до-
слідницею віднесені до типу В-II-8 “із зонально розташованим орнаментом у вигля-
ді тварин, що біжать по колу на фоні пагонів рослин” відділу II “дзеркала з високим 
вертикальним бортиком” [Полякова 1977, 78–82; Город Болгар… 1996, 223]. Запро-
понований Г. Ф. Поляковою підхід з поділом предметів на види чи типи за формою 
і розмірами і типи чи відділи за характером орнаментальної композиції на звороті, 
яка вказує на походження виробу чи його прототипу, практикували й інші дослідни-
ки [Федоров-Давыдов 1966, 78–84; Иванов, Кригер 1988, 19,  20; Плетнева 1989, 
100; Недашковский 2000, 50–64], а наявність бортика врахована і при розгляді дзер-
кал степового населення доби раннього заліза [Кузнецова 1987а, 35 и след.; 1987б, 
18 и след.]. Л. Ф. Недашковський та О. І. Ракушин віднесли такі дзеркала до типу 7 
відділу А “з вузьким і високим бортиком”; діаметр подібних до виробу з Боярсько-
го музею речей з ототожненого із золотоординським містом Укек Увецького городи-
ща в Поволжі – 9,5 см і 10,8 см, а зображення на їхньому внутрішньому полі трак-
товане як фігури собак і зайців в одному випадку і левів (що ближче до знахідки з 
Боярського музею) в іншому, на зовнішньому – як важкопомітна композиція, скла-
дена з переплетених пагонів рослин і тіл тварин під час стрімкого бігу [Недашков-
ский, Ракушин 1998б, v34, 49, рис. 1: 9; Недашковский 2000, v49, рис. 9: 9, 11]. Вод-
ночас з огляду на стан знахідок і символічність зображення ідентифікація тварин 
на цих виробах проблематична і питання їхнього визначення залишається дискусій-
ним. Так, К. О. Руденко виділив такі речі в тип М-I відділу М золотоординських 

пам’ятки сХіДноГо поХоДЖення
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дзеркал, яким властиві високий край і сюжет з чотирма тваринами в центральному 
колі, і вбачав у зображенні на них “собакоподібних морських коней” [Руденко 2004, 
118, 139, рис. 4: 12].

Дзеркала з вертикальним бортиком, на думку фахівців, з’явились у Східній Єв-
ропі уже сформованими, їхнє походження пов’язане із Середньою Азією або Іра-
ном, де знайдені найбільш ранні екземпляри виробів такої форми [Пугаченкова 
1961, 153 и след.; Город Болгар… 1996, 238]. У народів Середньої Азії й Сибіру у 
XIII–XIV ст. такі предмети, що належали винятково до жіночого туалету, за спосте-
реженням В. А. Могильникова, всі довозилися з Китаю або виготовлялися за ім-
портними, причому значно ранішими, зразками. На звороті одного такого виробу 
наявне рельєфне стилізоване зображення тварин у двох концентричних колах, серед 
яких у зовнішньому можна розрізнити собаку, коня, черепаху і мишу [Степи Евра-
зии… 1981, 199]. Предмету з Боярського музею типологічно близька виготовлена з 
посрібленої бронзи знахідка з числа старожитностей кочовиків Казахстану і Серед-
ньої Азії XI–XIV ст. Виробу властиве менш виразне зображення, а внутрішнє коло 
займають, імовірно, згадані вище собакоподібні морські коні в гонитві один за од-
ним. По центру дзеркала розташована петля, в яку вставлені два кільця діаметром 
3 см зі срібного дроту з нанизаними на них кістяними дисками [Степи Евразии… 
1981, 245, табл. 72:  101]. У знахідці з кургану 3 розташованого на півдні Воро-
незької області могильника Висока Гора фахівці теж вбачають ливарну репліку 
привізних дзеркал з нечітким рисунком тварин і відносять її до відділу О “із зобра-
женням собак і зайців, що біжать” [Каримова 2013, 69, 202, 204, рис. 29: 15; 31: 11; 
42: 1 цв. вкл.]. Водночас сюжет із собаками й зайцями, наведений Л. Ф. Недашков-
ським і О. І. Ракушиним, де собаки, що переслідують зайців, розташовані попарно, 
має дещо інший рисунок; інакший вигляд мають і вироби з чотирма хижими твари-
нами, що рухаються проти годинникової стрілки [Недашковский, Ракушин 1998а, 
88, 89, 93, 107, рис. 3: 5, 7]. Порівняно з названим значно кращий стан у бронзового 
експоната VIII ст. з Китаю, який зберігається в Метрополітен-музеї і належить до 
періоду династії Тан [The Metropolitan…]. Вироби “із зображенням тварин і вино-
граду” відомі і серед датованих танською добою китайських бронзових дзеркал 
VIII–IX ст. в колекції Державного Ермітажу [Лубо-Лесниченко 1971, 47–51], а ви-
падково виявлена в Хакасії знахідка VII–VIII ст. експонується в Мінусинському 
краєзнавчому музеї. Предмет з високим вузьким бортиком по краю круглий, розмі-
ром 79×79 мм, із шишечкою-петлею в центрі, навколо зображені чотири леви і рос-
линні пагони в зовнішньому полі [Музейный портал…]. Віднесене до XIV ст. виго-
товлене з білого сплаву дзеркало діаметром 11 см згадано і за матеріалами розкопок 
на території Адигеї; знахідку характеризує наявність на звороті напівсферичного 
виступу з двома отворами в центрі та поділ виконаного шляхом лиття орнаменту на 
два кола. У зовнішньому розташовані зображення лози, птахів і собак, у внутріш-
ньому – чотирьох хижаків породи кошачих, рух яких спрямований проти годинни-
кової стрілки [Тарабанов 1984, 164–173]. Схожа на виріб із Плесецького, виявлена в 
Нижньому Поволжі знахідка наведена Г. О. Федоровим-Давидовим [Федоров-
Давыдов 1976, 164, 166–181, рис. 126] та Р. Р. Яміловою (Карімовою) при розгляді 
дзеркал із числа старожитностей кочовиків Великого поясу степів Євразії (Південне 
Приуралля, Нижня Волга, Волго-Донське межиріччя, Правобережна Україна), а саме 
з поховань жінок XIII–XIV ст. у кургані 5 Алебастрово-II та кургані 2 Покровська 
[Ямилова 2009, рис. 1:  3; Каримова 2013, 207,  рис. 34:  3]. Зустрічались округлої 
форми дзеркала з центральною шишкою-петлею і поміщеними навколо загадкови-
ми тваринами в заростях винограду і в числі інвентарю тюркських ранньосередньо-
вічних поховань на території Центральної Азії [Тишкин, Серегин 2013, 56, рис. 3: 8]. 
Знахідці з Плесецького стилістично споріднений і виріб, що репрезентує культуру 
тюркомовного населення Саяно-Алтаю XIII–XIV ст. Його зовнішнє коло порожнє, 
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а в обмеженому бортиком внутрішньому навколо вушка наявні дракон, тигр, чере-
паха зі змією і, ймовірно, фенікс [Гаврилова 1965, 48, табл. XXVI: 4; Степи Евра-
зии… 1981, 199, 246, табл. 73: 16]. Дослідники віднесли вказану знахідку з одного 
з поховань XIII–XIV ст. на Алтаї, яку свого часу вивчала М. П. Лаврова, також до 
китайських дзеркал монгольського часу [Руденко, Глухов 1927, 37–52; Тишкин, Се-
регин 2011, 35, рис. 12: 4]. Думку щодо поширення таких предметів за золотоордин-
ської доби, їхнього виникнення в результаті видозміни далекосхідних дзеркал і ви-
готовлення за прототипами зі Східної Азії, зразком яким правили танські дзеркала 
VIII–IX ст. із зображенням тварин у русі, поділяють й інші дослідники [Город Бол-
гар… 1996, 238; Недашковский, Ракушин 1998б, 38; Недашковский 2000, 48–67; 
Руденко 2004, 118; Ямилова 2009]. Саме таке походження цих виробів маркують 
уцілілі в деяких екземплярів напівсферичні ручки в центрі диска, характерні для 
дзеркал, що побутували на Далекому Сході. Крім того, декор багатьох речей репре-
зентує повтор орнаменту ханських, танських і сунських виробів, а його вивчення 
дозволяє намітити основні художні напрямки в орнаментації вказаних виробів, що 
відображають дію далекосхідних традицій і вплив образотворчого мистецтва му-
сульманського Сходу [Город Болгар… 1996, 238].

Виробництво металевих дзеркал було дуже поширеним, як вказував А. П. Смир-
нов, у Волзькій Булгарії. Наприкінці X – в XI ст. виготовлялися речі, аналогічні 
салтівським, згодом з’явились наслідування китайських та іранських зразків, а зо-
лотоординському періоду властиві крупні екземпляри, які в діаметрі могли сягати 
майже 30 см, і на звороті їх зазвичай прикрашали фігури геральдичних тварин та 
в’язь арабського доброзичливого напису “Слава і довголіття, щастя і блиск, підне-
сення і хвала, блаженство і високість, влада і процвітання, могутність і божественна 
милість власнику цього назавжди” [Степи Евразии… 1981, 211]. Фахівці зазначали, 
що частина дзеркал з подібними написами своїм походження пов’язана із Західною 
Анатолією чи Північною Месопотамією, більш за все – з територією Іраку [Вино-
градов 1987, 267]. Серед виробів булгарських майстрів наведено рисунок, анало-
гічний знахідці з Боярського музею, яку вирізняють більша схематичність фігур 
тварин і водночас більша деталізація грон винограду в зовнішньому орнаменталь-
ному поясі [Степи Евразии… 1981, 255, табл. 79: 2; Белорыбкин 2001], хоч важко 
сказати – це викликано станом самої речі чи схематичністю рисунка. Не інформа-
тивніша, на жаль, і публікація фото знахідки з наголошенням на численності таких 
виробів, їхньому широкому розповсюдженні в містах того часу і виготовленні в 
Булгарі й Білярі, де серед зображень на звороті наявні сцени бігу тварин [Смирнов 
1951, 116, табл. III, рис. 49].

У Булгарі дзеркала складають наймасовішу категорію речей із кольорового ме-
талу, серед матеріалів досліджень Болгарського городища аналогії до знахідки з 
Боярського музею представлені у значній кількості. У публікаціях згадано 10 ек-
земплярів із 879 предметів, виявлених при вивченні міста [Город Болгар… 1996, 
223, 230; Ямилова 2009; див. також: Фахрутдинов 1984, 78]. Про золотоординський 
час побутування цих знахідок свідчать передусім стратиграфічні дані речей, вияв-
лених у непотривожених культурних шарах міста. Підтверджує сказане й та обста-
вина, що багато типів болгарських дзеркал мають аналогії серед матеріалів золото-
ординських міст Нижньої Волги й Північного Кавказу та поховань кочовиків 
XIII–XIV ст. [Город Болгар… 1996, 238]. Виготовлені предмети зі сплаву міді зі 
значною кількістю олова, що забезпечувало хороше поліруванні їхньої поверхні, 
діаметр цих речей складає 10,0–11,5 см, висота становить 0,4 см. Виробляли речі у 
спеціально виготовлених кам’яних і глиняних формах, багато екземплярів відлито 
за відбитком готових виробів у глині, на що вказує помітна шерехатість їхньої орна-
ментальної площини, згладжений узор, повторюваність на деяких однотипних пред-
метах рисунка аж до найдрібніших деталей. Відливання відбувалось у закритих 
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формах, невеликі напливи металу на краях дисків знімали напилком, лицьовий бік 
ретельно полірували [Город Болгар… 1996, 223, 230, 231, 239, рис. 73: 7].

У літературі відзначено, що знахідки дзеркал кочовиків, тим більше належних 
до золотоординської доби, на теренах Русі вкрай рідкісні [Коваль 1998, 185,  186; 
Свистун, Шевченко 2013, 242], на території Подніпров’я – майже невідомі [Сидо-
ренко, Супруненко 2005, 155]; малопоширеними спеціалісти аргументовано вва-
жають їх і на пам’ятках тюркської культури [Тишкин, Серегин 2013, 55]. Так, за 
даними А. В. Козлової, протягом багатьох років розкопок Великого Новгорода було 
виявлено прикрашений на звороті стилізованими свастиками майже цілий виріб і 
уламок іншого із зображенням дракона в бігу чи в польоті [Козлова 2005, рис. 4], 
а Г. О. Федоров-Давидов навів одиничні приклади фіксації дзеркал на захід від 
Дніпра [Федоров-Давыдов 1966, 80, 81, рис. 14: 3]. У той же час фрагмент дзерка-
ла 20-сантиметрового діаметра з частиною арабського напису по колу виявлений, 
наприклад, на середньовічному поселенні біля с. Озаричі на Сеймі [Бєляєва, Куби-
шев 1995, 77, 80, рис. 60: 3], а на Полтавщині, де в нижніх течіях Сули, Псла, Сухо-
го Кобелячка, Ворскли та Орелі були розташовані переправи через Дніпро, Псел і 
Ворсклу, які функціонували і в зазначені часи, за даними О. Б. Супруненка, відомо 
недбалу репліку привізного виробу середньоволзького походження із затертим 
рослинно-зооморфним сюжетом, що належить до групи люстерок, прикрашених 
композицією з чотирьох тварин, що біжать по колу, і рослинною розеткою в центрі, 
посеред якої був невеликий виступ, а також десять уламків золотоординських дзер-
кал, серед яких є віднесений до початку – другої половини XIV ст. фрагмент із зо-
браженням тварин, а саме переданого у стрибку копитного в оточенні пагонів, 
птахів і стовбура дерева; частина виробу з рослинно-зооморфною орнаментацією 
“гону тварин” (лисиць ?), у тому числі профільною фігурою хижака родини котя-
чих, що стилістично й іконографічно повторює оздоблення золотоординських люс-
терок ісламської мистецької традиції і має паралелі з групою подібних побутових 
виробів з Болгара, Увецького та Великокучугурського городищ [Старожитності… 
2004, 117, рис. 79, 80; Супруненко, Приймак, Мироненко 2004, 27, 29, рис. 25, 28; 
Артем’єв, Мироненко, Супруненко 2004, 71; Супруненко 2010, 76,  77,  рис. 1:  3; 
2013, 163, 164, рис. 3: 1]. Стосовно останнього пункту в літературі відзначено, що 
якщо дзеркала зі Сходу, з Поволжя і Краснодарського краю детально відображені в 
цілій низці видань, то дані щодо знахідок в Україні уривчасті; при цьому в Запо-
різькому обласному краєзнавчому музеї зберігається досить репрезентативна колек-
ція виробів золотоординського часу (17 цілих і фрагментованих), більша частина з 
яких (12 екземплярів) виявлена саме на зазначеному пункті, в тому числі і під час 
розкопок 1953 р. Серед них дві групи мають далекосхідне і середньосхідне похо-
дження. До першої входять предмети із зображенням драконів, ієрогліфів та драко-
нів і божеств, другу складають вироби зі сценами “звіриного гону”, зображенням 
риб, рослинно-зооморфним і антропоморфним сюжетами, написом почерком “насх” 
[Довженок 1961, 184; Попандопуло 2002, 226–238]. Предмет, подібний до згаданого 
цілого виробу з Полтавщини, походив із поховання золотоординської доби біля 
с. Леськи на Черкащині [Сымонович 1960, 109, рис. 49: 2]. У Подніпров’ї згадано 
ще кілька пунктів з подібними знахідками [Приймак 2013, 22–31].

Як відзначав В. Ю. Коваль, дзеркало в степу було жіночим аксесуаром і потра-
пити на руську територію могло лише разом з жінкою-степовичкою [Коваль 1998]. 
У літературі наведено думку цього дослідника, що ні монголи, ні інші кочовики 
своїх дружин у набіги не брали, а залишали в кибитках у степах. І якщо жінка-
степовичка потрапляла на Русь, це означало, що тут або ординці постійно прожи-
вали як у себе вдома, або мешкав якийсь доволі значний чиновник (наприклад, 
баскак), який був настільки сильним, що не боявся везти до чужої країни свою дру-
жину [Зорин, Раздорский, Щавелев 1999]. Якщо враховувати не лише соціальний, 
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а й майновий статус особи, чия дружина володіла дзеркалами, варто провести пара-
лель із власником двох бронзових дзеркал, який мешкав на території золотоордин-
ського міста Укека і був людиною небідною [Кубанкин 2012, 186]. А при аналізі 
уламка дзеркала із золотоординського пункту біля Курська дослідники дійшли вис-
новку, що на місці його фіксації розташовувався будинок ординського намісника, 
який перебував в оточенні крупного, співмірного з руською частиною городян чис-
ла співвітчизників, що могли бути монголами чи належати до інших східних наро-
дів, об’єднаних у державі Чингізидів [Зорин, Раздорский, Щавелев 1999].

З огляду на відсутність ручки-петлі ззовні виробу та нечіткість орнаменту при 
загалом слабкій зношеності предмета, що може вказувати на неодноразове відтис-
кання його прототипу у глиняній формі, описану знахідку логічно віднести до золо-
тоординської доби. Територію навколо місця її виявлення поки що не досліджено, 
відтак пов’язати виріб з певним синхронним соціально-економічним утворенням 
наразі складно, хоч не виключено, що майбутні роботи дозволять відстежити тут 
поселення вказаного періоду. Але охарактеризована річ на тлі даних щодо інших 
предметів цієї категорії навіть без аналізу супутніх археологічних матеріалів дозво-
ляє стверджувати про фіксацію досить яскравого явища у вітчизняній історії.

Рис. 1. Металеве дзеркало з фондів Боярського краєзнавчого музею
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О. Д. Огнєва

ДзанабаДзар у контексті історії
та культури Монголії 

(танка тари білої з Музею Мистецтв
іМ. богДана та варвари Ханенків)

Цього року виповнюється 380 років від дня народження геніального монголь-
ського скульптора Дзанабадзара (1635–1724). Саме з його ім’ям пов’язують 

створення національної монгольської школи буддійського мистецтва. Гомбодар-
джийн Дзанабадзар, відомий як Ундур Геген I, або Богдо Геген, або Джебцундамба 
хутухту, а також як Лувсандамбійжалцан (монголізоване тибетське ім‘я), – видатна 
особистість в історії Монголії. Він є першим її духовним правителем, і його титул – 
Богдо-геген (монг. богд гегеен – найсвітліший Владика). Як політичний діяч, він 
стояв біля витоків визнання Халхою сюзеренітету імперії Цін, внаслідок чого і 
стався розподіл на дві Монголії – Зовнішню (тепер республіка Монголія) і Внут-
рішню (нині Автономний район Внутрішня Монголія, КНР). Дзанабадзар – архітек-
тор, неперевершений скульптор, його вважають засновником жанру портрета в 
монгольському живописі [Цултэм 1982, 94–97]. 1686 року він на основі шрифтів 
ланчжа, тибетської абетки і квадратного письма Пхакпа-лами (1235–1280), святите-
ля школи сак’я, розробив “сойомбо” – різновид монгольської писемності. Мета її 
створення – бажання монгольського ієрарха передати в графіці фонетичні особли-
вості мов, відображених вищезгаданими абетками. “Сойомбо” як знак з кінця 
XVII сторіччя став символом монгольської державності і присутній на державному 
прапорі Монголії й нині. 

Здобувши першокласну як на ті часи освіту, Ундур Геген досконало знав 
“Кав’ядаршу” давньоіндійський поетичний трактат, на окремі розділи якого напи-
сав коментар, і сформулював власну теорію поетичного стилю, що стала основою 
особистої поетичної творчості. Найвідомішим і найпоширенішим його твором є 
“Умиротворення часу” – побажання любові і життя без воєн (The Pacification of 
Time [Tsultem Niamosorgym 1979, 6]), – рядки якого були надзвичайно актуальними 
для тогочасної Монголії і не втрачають своєї значимості в наші дні, враховуючи 
реальну ситуацію у світі: 

Розвіяти бажаю чорну хмару невігластва, 
Тому шукаю світло дару духовності, що все розкриває. 
Хай світло порятунку усіх живих істот торкнеться 
У ці страшні часи, оповиті мороком!

Вогонь згасає від людських страждань
І недобрих діянь, що міру переповнили, 
І хай панують дружба і любов, а помста назавжди зникає!
Хай прийде мир благословенний і всюди пробуває! 

[див.: Tsultem Niamosorgym, 6]
Цей текст став щоденною молитвою, що завершувала кожний релігійний ритуал. 

Саме Дзанабадзару належить розробка монгольського буддійського ритуалу, прак-
тики вінаї для ченців і мирян, обрядовості пожертв, вшанування священних місць, 
культового церемоніалу, зовнішнього вигляду ченців тощо. Тобто йому належить 
створення регламентної основи монгольського буддизму. 
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За походженням Дзанабадзар належав до родини Тушету-хана Гомбодорджа, 
правителя центрального аймака Халхі (Зовнішня Монголія, теперішній Увер-
Хангайський аймак, республіка Монголія) з роду Чингізидів і при народженні діс-
тав ім’я Єшідоржі (тиб. Єшейдордже). Батько обрав для свого сина духовний шлях, 
представлений у тодішній Монголії тибетськими буддійськими школами: сак’я, 
карма, гелук. За плечима Дзанабадзара дві мандрівки до Тибету: перша – з метою 
завершення духовної освіти, друга – для зустрічі із вчителями. Під час першої по-
дорожі монгольський святитель побував у Шігатзе, монастирі Ташілхунпо, Лхасі, 
монастирі Дрепунг, прийняв посвяти від Лопсанчойкіг’ялцена (1570–1662), Панчен-
лами I (IV), Агван-г’ямцхо (1617–1682), Далай-лами V. Від Далай-лами він дістав 
ім’я Дзанабадзар (монголізований варіант санскритського імені Джнянаваджра 
(скр. Jñānavajra – Ваджра знання)). Причому Далай-лама визначив, що Дзанабадзар 
є реінкарнацією Таранатхі Кунган’їнпо (1575–1634), знаного тибетського історика 
і релігійного діяча, який був, окрім того, відомий як Джебцун дампа (тиб. дослів. 
Преподобний святий) XV. Відтак Дзанабадзар став XVI у низці перевтілень, що бе-
руть початок часів Будди Шак’ямуні. І на знак нового статусу Агванг’ямцхо подару-
вав Дзанабазару шовкову жовту парасолю / балдахін. Окрім того, того Далай-лама V 
навернув юного монгола до своєї школи гелук [Amarbayasgalant Monastery...]. 

Під час перебування в Тибеті Дзанабадзар відвідав монастирі, що мали стосунок 
до його попередніх перевтілень. Він побував у Дрепунзі, який 1416 року був засно-
ваний одним із минулих у низці перевтілень джебцун дампи на ім’я Чжам’янгчхой-
джепхел (1379–1449), учнем Цонкапи Лопсандакпи (1357–1419). Побував і в Ганден 
Пхунцоклінзі, колишньому Тактан Пхунцоклінзі, – монастирі Таранатхі (1575–
1634), свого прямого попередника в лінії реінкарнацій, якому, окрім інших відомих 
праць, належить також трактат, присвячений культу Тари [Востриков 1962, 108, 
291; Таранатха; Tāranātha 2007]. До того ж юному перевтіленцю вдалося побачити 
твори в мистецькій традиції монастиря Ташілхунпо, заснованого Гендундрубом 
(1391–1474), Далай-ламою I і автором творів, присвячених Тарі. Крім того його 
перебування у Лхасі збіглося з відбудовою Потали – резиденції Далай-лам. Дзана-
бадзар мав можливість спостерігати за роботою численних майстрів, у тому числі 
й непальців [Mongolia… 2007]. І сучасні дослідники відзначають присутність не-
пальського сліду у творчості майстра. 

У колишньому Тактан Пхунцоклінзі, узурпованому і зруйнованому за наказом 
Далай-лами V та відомому за часів Дзанабадзара як монастир Ганден Пхунцоклінг, 
відновленому станом на 1642 рік, Дзанабадзару подарували книгу, ідентифіковану 
в монгольських джерелах як Джа-дампа (від скороченої тибетської назви Гйєд тон-
па (тиб. brgyad ston-pa – Восьмитисячна Праджняпараміта)), що була виконана зо-
лотим чорнилом на сандалових листках. У цьому монастирі, як і в інших під час 
мандрівки, він збирав скульптури Авалокітешвари, Майтрейї, Тари, зокрема й тек-
сти їй присвячені, і все разом доставив до Монголії [Introduction… 1995; Mongo-
lia… 2007]. Імовірно, ці скульптурні зображення могли правити йому зразками для 
власних творів. Таким чином, у Дзанабадзара була чудова можливість ознайомити-
ся з тибетським сакральним мистецтвом в усіх його проявах, із творчістю інозем-
них, у тому числі й непальських, майстрів, які працювали на відбудові Потали за 
часів Далай-лами V, чим він у повній мірі і скористався, про що свідчить його твор-
чий спадок. За взірець йому могли бути й книжкові ілюстрації, як у рукописному, 
так і ксилографічному виконанні. Окрім того, при поверненні з Тибету до почту 
Дзанабадзара входили тибетські професійні майстри, які навчали його канону, яко-
го необхідно дотримуватись, відтворюючи персонажів пантеону чи то в скульптурі, 
чи то в живописі. 

За ініціативою Дзанабадзара побудовано, окрім монастиря Іх-Хуре (тиб. Ребун-
гечджи-гонданшат-дублін), що в майбутньому став основою побудови Ургі (тепер 



О. Д. Огнєва

78                                                                                                          Східний світ, 2015, № 3

Улан-Батор, столиця Монголії), кілька інших, і серед них Товхон (1654) і Шанх 
(1647) [Водопад...]. Слід відзначити, що в окремих великих монастирях приділяла-
ся увага будівельним наукам і правилам [Цултэм Ням-Осорын 1982]. Йдеться про 
використання набутого практичного досвіду, коли при виборі місця особлива увага 
мала звертатися на рельєф і ґрунт місцевості, обраної під монастир, напрямок і 
силу вітру, властиві їй, топографічно значимі місця: наявність водного джерела, 
лісу чи гори. Перевага віддавалася гірським ущелинам чи гірським схилам з лісом, 
зрошуваним рікою, де значно менше відчуваються спека чи мороз, до того ж до 
уваги бралася ще й краса обраної місцини, як це сталося, наприклад, при виборі 
місцевості під будівництво монастиря Товхон. Цей монастир відомий ще під на-
звою “Бутелійн Суме”, або Храм творчості (тиб. Дубкханг – Будинок споглядання), 
а також як Товхон хійд (монг. Төвхөн хийд, “Баясгалант аглаг орон”), де Дзанаба-
дзар медитував, малював і працював над створенням буддійських скульптурних об-
разів. Монастир був побудований на його дев’ятнадцятиріччя, але перші будівлі 
почали зводитися після його повернення в 1651 році з Тибету. Він жив і працював 
тут понад 30 років [Kohn 2008, 124; Тувхен-хийд]. У 1688 році під час воєнних дій 
монастир був зруйнований і відновлений лише 1760 року за участю Дагвадаржі 
(1722–1791), одного з найвідоміших монгольських архітекторів, знову знищений за 
часів репресій під владою МНР і нарешті відновлений на початку 90-х рр. XX ст. 
Монастир Шанх (тиб. Брайбунгаджигандан-шаддублін, монг. Баруун-хуре) – кочо-
вий монастир неподалік від Ердені-Дзу – монастиря, заснованого ханом Абатаєм, 
прадідом Дзанабадзара. 1647 року Дзанабадзар взяв участь у його освяченні, про-
вчився в ньому близько року. Ймовірно, монастир дістав назву від Шанкхі (санскр. 
shangkha – мушля) – ритуальної буддійської мушлі-труби, що є символом поширен-
ня “голосу Вчителя” в усіх напрямках Всесвіту. 

Восени 1655 року Дзанабадзар знову вирушив до Тибету, до свого вчителя 
Лопсанчойкіг’ялцена (1570–1662), панчен-лами I (IV). Зустрівшись із ним і з Агван-
г’ямцхо (1617–1682), Далай-ламою V, через рік повертається до Монголії. Травень 
1691 року в політичній історії Монголії завдяки активній позиції й авторитету Дза-
набадзара відіграв подвійну роль. З одного боку, рішення Долоннорського з’їзду 
1691 року, якими визнано сюзеренітет Цінського Китаю, сприяли об’єднанню 
Монголії в межах однієї держави, а з другого – встановили розподіл на Зовнішню і 
Внутрішню Монголію з різною системою підпорядкування. Прямі контакти Дзана-
бадзара з китайським імператором Кансі (1654–1722) вплинули й на особисту долю 
монгольського першоієрарха. Їхні дружні стосунки підтримувалися до самої смерті 
імператора. У 1721 році Дзанабадзар був присутній на дні народженні Кансі, а коли 
імператор відійшов у вічність, монгольський ієрарх знову прибув до Пекіна, аби 
здійснити відповідний поховальний ритуал. 1723 року Дзанабадзар помирає в Пекі-
ні, його тіло відправляють до Монголії. Імператор Юнчжен, наступник Кансі, дає 
наказ відбудувати монастир Амарбаясгалант (1729–1736) з усипальницею для увіч-
нення пам’яті монгольського першоієрарха [Amarbayasgalant Monastery…]. 

Щодо образотворчого спадку Дзанабадзара, що зберігся, то він відомий непере-
вершеними скульптурними образами персонажів буддійського пантеону, відлитими 
в металі, кожен з яких, і серед них скульптура Білої Тари, являє собою унікальний 
художній витвір. Збереглась і щемна легенда про Дзанабадзара і його кохану, яку 
отруїли і чий образ він майстерно втілював у своїх творах [Introduction… 1995]. 
Спадок мистця став основою для заснування власної традиції в монгольському 
мистецтві, до якої належать художні твори самого майстра, його учнів і послідов-
ників. Враховуючи релігійний статус, особливості буддійської освіти, Дзанабадзару 
вдалося з’єднати у своїй особі, окрім іншого, сприйняття образу Тари в різних релі-
гійних традиціях. До Тибету він дістався як послідовник школи сак’я, Далай-лама 
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навернув його до школи гелук і визначив як перевтілення Таранатхі – визначного 
представника школи джонанг. 

І Дзанабадзар, з’єднавши різні традиції, як релігійні, так і мистецькі, відтворив 
образ Тари Білої, окрім інших персонажів пантеону, в неперевершеній скульптурі, 
що перебувала в монастирі Ердені Дзу, а нині зберігається в Музеї образотворчого 
мистецтва (Улан-Батор, Монголія). Збереглися розрізнені документи про Дзанаба-
дзара і його ставлення до традиції Тари, а також її скульптурні зображення, які він 
відтворив у численних іконографічних ізводах [Introduction… 1995], і серед них 
згадана Тара Біла, Тара Зелена, Двадцять Одна Тара. Тару Білу і Тару Зелену вва-
жають вершиною творчості скульптора. Біла Тара представлена в образі привабли-
вої і чарівної юнки, в той час як Тара Зелена постає у вигляді жінки, яка відчуває і 
свою красу, і власну досконалість.

Із живописного спадку Дзанабадзара майже нічого не залишилося. У Монголії з 
його ім’ям пов’язують створення “справжніх шедеврів портретного мистецтва”: 
“Автопортрет”, “Портрет матері”; а в усній традиції – появу живописного образу 
Тари, відомої як Тара Біла, або Тара восьмого дня, який був пробним каменем для 
художників. Саме цей ізвод усна традиція пов’язує з ім’ям мистця. Образ Тари ху-
дожники писали 8 числа щомісяця, аби здобути звання майстра [Цултэм 1982, 97]. 
Традиційно танка (тиб. thang-ka) являє собою живописний сувій, виконаний міне-
ральними, рослинними фарбами на тканині, зокрема шовку, або вичиненій шкірі, 
що вмонтований в обрамлення з яскравих, різнобарвних чи чорного кольору тканин. 
Танка із зображенням образу Тари Білої, або Тари восьмого дня (XIX ст., 474 ЖВ 
(288 ВК)), представлена в Музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, на-
дійшла до зібрання в повоєнні роки (1948), і її можна побачити в експозиції музею. 

Образ виконаний на ґрунтованому шовку клейовими фарбами, присутні прописи 
золотом [Тимченко, Лугина 2005]. Про те, що танка пройшла обряд освячення, свід-
чать мантри “OM”, “ĀH”, “HŪM”, “SVĀ”, “HĀ” на її зворотному боці, які виконані 
кіновар’ю і розташовані навпроти ушніши, горла, серця, пупка, лона, визначаючи 
таким чином на сакральному зображенні енергетичні центри. Вгорі, праворуч і лі-
воруч, наведено дві печатки червоного кольору (на жаль, відтворене не прочитати, 
осипався досить значний шар фарби).

Тара Біла представлена в центрі середнього регістру. Білотіла, білолика Тара си-
дить в алмазній позі на подвійному білому лотосі, поверх місячного диска. Права 
рука на коліні долонею догори в жесті дарування блага (варадамудра), ліва – на рівні 
серця, тримає великим і безіменним пальцями стебло із зеленим листям, увінчане 
червонястим бутоном, білою розкритою квіткою із зеленою серцевиною, теракото-
вою насіннєвою коробочкою. Темне волосся зібране у високу зачіску, увінчану бі-
лою перлиною, але по плечах, передпліччях спускається по вузькому темному 
пасму. На Тарі – прикраси бодхісаттв: корона п’ятипелюсткова; кожна пелюстка 
прикрашена коштовним камінням, а центральна міститься на лотосі. З-під корони 
виступають завитки волосся з прикрасами. Інші прикраси складаються з двох на-
мист, браслетів ручних і ножних, оздоблених різнокольоровим коштовним камінням. 
Одяг червоного, зеленого, темно-синього, ледь рожевого кольорів, перехоплений 
зеленим паском. Головна іконографічна ознака Тари Білої – сім широко розплю-
щених очей: два звичних і додаткові – на лобі, на долонях і стопах – по оку. Німб 
і аура – ніжно-світло-рожеві, наближені до майже тілесного. Потрійний лотос на 
стеблині може символізувати чи три ступені пізнання (авідья – невігластво, віджня-
на – логічне знання, праджня – інтуїтивне знання), чи будд минулого, теперішнього 
і прийдешнього часу. 

Образ, розміщений у середньому регістрі, об’єднує простір верхнього та ниж-
нього. Верхній регістр – це світло-синє небо зі світилами та трьома купами хмар, 
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з визначеним центром і видовжених, що містяться праворуч, ліворуч та над цен-
тральним образом. У середньому та нижньому регістрах – ніжно-трав’янисто-
зелені гори, відокремлені від верхнього неба і між собою просвітами тілесного 
кольору. У нижньому регістрі, нижче зображення Тари, – темно-сині хвилясті води 
світового океану, ще нижче – “п’ять чуттєвих підношень” (тиб. ‘dod-yon lnga), що 
призначені приносити задоволення п’яти органам відчуттів (очам, вухам, носу, язи-
ку і тілу) і на зображенні містяться в червоній чаші, по краю якої розміщено чотири 
зелених листки. Звуки струнного музичного інструмента тішать слух. Сяючий диск 
дзеркала адресований здатності бачити. Мушля з пахощами, що куряться, призна-
чена для нюху. Шовковий шарф адресований дотику. Підношення смаку презен-
товано трьома їстівними плодами (символом довголіття і безсмертя) з чотирма 
зеленими листками, що виходять за бортик чаші. Ці чотири листки можуть симво-
лізувати чотири види просвітленої активності Тари як персонажа пантеону: заспо-
коєння і втіха, посилення позитивних якостей, приборкання сил, які не вдалося 
вувати за допомогою двох перших, трансформування енергії гніву [Двадцать Одна 
Тара 2011]. Особливої уваги заслуговує кольорове вирішення образу. Монгольсько-
му живопису властива розроблена система поєднання кольорів, озвучення якої 
пов’язується з істориком і лікарем на ім’я Сумба-Кхамбо Ішбалджир (1704–1788), 
автором творів, присвячених архітектурі, сакральному мистецтву [Цултэм 1982, 
94–96]. Вважається, що батьками кольорів є сім фарб: синя, що зветься “тен”, зеле-
на, кіновар, помаранчева, червона, жовта і синя – арам, тобто йдеться про хрома-
тичні кольори. Проте в контексті ахроматичних кольорів існує етично-ціннісна 
градація. Особливо виокремлюється білий, який вважається матір’ю усіх кольорів. 
Поєднуючись з іншими, білий утворює нові тони – світло-зелений, світло-жовтий, 
блакитний і так далі, що звуться “кольори-сини”. Тони, що виникають при дода-
ванні чорної фарби, визначаються як кольори-слуги і використовуються при зобра-
женні застрашливих персонажів. Монгольські майстри надзвичайно вшановували 
колір-батька і особливо колір-матір (білий); кожен з кольорів мав певний символіч-
ний зміст: синій, як небо, втілював вічність, вірність; жовтий – любов, милосердя; 
червоний – радість, тріумфування; білий – незайманість, непорочність, святість; 
чорний – небезпеку, біду, зло. Все разом певним чином відповідає системі сучасної 
колористики: йдеться про розподіл на ахроматичні кольори – білий, чорний, сірий 
та хроматичні – усі інші; визначаються такі якості, як світлісність і насиченість ко-
льору [Клюев]. 

Складовою живописної системи танки Тари з Музею Ханенків є забарвлений 
ґрунт, що як прийом поки не засвідчений зустрічається саме на цій танці [Тимчен-
ко, Лугина 2005]. Сірий колір ґрунту, що вкриває шовкову основу, бере участь у 
створенні колориту. Деякі ділянки тла, елементи рисунка залишені незаписаними. 
Окремі частини зображення (гори, пелюстки лотосового трону) виконано розтяж-
кою кольору (зеленого, білого) з просвічуванням сірого тону ґрунту. У зображенні 
лотосового трону тонкі лінії прорисовки, що виконані золотом, переходять від не-
записаних частин сірого ґрунту на білі пелюстки. Все разом створює враження 
надзвичайної вишуканості і навіть рафінованості [Тимченко, Лугина 2005]. 

Пелюстки білого лотосового сидіння з прописаними золотом хвилястими риска-
ми, що повторюють абриси пелюсток, обведені чорним контуром, так само як і 
німб та аура. Хвилясті чорні лінії повторюються на частині шарфа, накинутого на 
плечі, що контурно визначені пасмами волосся, який за кольором збігається з нім-
бом і аурою. Відчуття рожевості аури і німба посилюється за рахунок того, що вони 
розміщені на зеленому тлі, який підсилює рожевий відтінок. Явище контрасту по-
мітніше на кордоні кольорів, а також при обведенні чорним контуром кордонів ко-
льорів, що контрастують. Відтворення посудини червоного кольору на тлі синіх 
вод, підтриманих трав’янисто-зеленими горами в нижньому регістрі, задає глибину 
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зображеного. Теплий червоний (усі теплі кольори з відтінками від червоного до 
помаранчевого) створює уявлення про наближення, в той час як холодний синій 
(усі холодні кольори з відтінками від зеленого до синього) віддаляє зображене. І 
світлий відтінок трав’янисто-зелених гір допомагає створювати ілюзію простору. 
Ніжно-рожеві аура та німб розміщені на тлі зелених гір і синього неба, від якого 
вони виокремлюються обведеними чорним (німб, аура) і майже помаранчевим 
(аура) контурами. Світлими просвітами виділено вершини гір, що оточують Тару. 
Поєднання зеленого паска і зеленої, з листям, стеблини на білому тлі тіла персона-
жа викликає відчуття неймовірної чистоти. Додатково білий колір тіла посилюється 
введенням темно-синіх смуг одягу, розміщених на місячному диску поверх білого 
лотосового сидіння, що водночас на протиставленні з червоно-жовто-помаранче-
вими деталями прикрас і одягу віддаляє зображений образ. 

Об’єм і відчуття руху створюються за допомогою кольорового вирішення лото-
сового сидіння і різної кількості пелюсток (7 вгорі, 6 внизу). Висвітлені кінчики 
протиставлені основному тону пелюсток, відокремлених одна від одної чорними 
контурними лініями різної товщини (вгорі і внизу), а все разом створює ефект 
об’єму, що закріплюється ще й протиставленням верхніх і нижніх пелюсток (напря-
мок уверх і вниз), а також і в горизонталі: дотик шести нижніх пелюсток відбу-
вається на середині кожної верхньої. Окрім того, на певній центральній пелюстці 
(вгорі) хвилясті прописи золотом, що відхиляються праворуч і ліворуч від центру, 
відтворюють її абриси. Відповідно цей же, але вже різноспрямований рисунок 
(праворуч і ліворуч від середини) повторюється в кожній наступній пелюстці, за-
вершуючись праворуч пелюсткою, чий внутрішній кінчик, що вивернувся, визна-
чений чорною плямою. Використані засоби відтворюють уявлення об’єму і руху 
праворуч. 

В індійській буддійській гімнографії білий колір Тари визначається як колір 
“збитого молочного океану” [Гимны Таре 2009, 79]. Слід відзначити, що, за індій-
ською міфологією, під час “збивання океану”, окрім інших речей, боги здобули й 
амріту – напій безсмертя. Білизна її обличчя може уподібнюватися зоряному сяйву, 
осінній повні [Гимны Таре 2009, 37, 43, 101], а білий колір набуває значення втіхи, 
спокою, чистоти. У тибетській поетичній традиції XV століття (школа гелук) 
з’являються поетичні твори, автором яких є Гендундруб (1391–1475), Далай-лама I 
і засновник монастиря Ташілхунпо [Гимны Таре 2009, 101–107; A Praise to White 
Tara…; Tara / Tsem Rinpochе], звернені до Тари Білої, але присвячені різним її іко-
нографічним ізводам: Тара Біла [A Praise to White Tara…; Tara / Tsem Rinpochе] і 
Тара Біла з колесом, що виконує усі бажання [Гимны Таре 2009, 101–107]. Без сум-
ніву, строфи творів Гендундруба, вочевидь, окрім образотворчих джерел, впливали 
на автора цієї танки при її створенні. 

Виконана за творами поезії іконографія Тари точно відтворює її статус у пантео-
ні – будда, просвітлена, пробуджена, Мати всіх будд – минулого, нинішнього, при-
йдешнього часів: 

Просвітленій вклоняюсь юній діві,
Яка, на білім лотосі, що вкритий повнею, посівши 
І сяйво сніжних гір ввібравши,
Примножує Знання і Милосердя бездоганні! 

[A Praise to White Tara…; Tara / Tsem Rinpochе] 

Тій, що повністю землі пречисті 
Вкрила квітами коштовними,
Матері, що будд трьох часів народжує, 
Мати-Рятівнице, Тобі вклоняюсь!

[Гимны Таре 2009, 102] 



О. Д. Огнєва

82                                                                                                          Східний світ, 2015, № 3

Подано іконографічні характеристики, властиві зовнішньому вигляду Тари, з 
підкресленням зовнішності чарівної, привабливої юнки (поза – алмазна; атрибути – 
лотос, сім очей; вбрання і прикраси): 

Вклоняюсь юній, повногрудій і дворукій
Тій одноликій, що, посівши в алмазній позі, – 
І місяць повний їй опора, – являє спокій, милість, 
Вся сповнена великого блаженства.

[A Praise to White Tara…; Tara / Tsem Rinpochе]

Вклоняюсь Тій, що в шатах досконалих, 
Бо шарф на плечах і спідниця
До тіла пригорнулись так, 
Як райдуга до гір криштальних пригорнулась! 

[A Praise to White Tara…; Tara / Tsem Rinpochе]

Тій, що на повню осінню схожа, 
І повний місяць їй опора,
І в шатах дивних лотос утпалу тримає, 
Уклінно гімн співаю! 

[Гимны Таре 2009, 100] 

Окрім того, ці твори Далай-лами I досить часто використовуються в практиці ти-
бетського буддизму у зв’язку із функцією Тари – подательки довголіття. Біла Тара 
(тиб. Долма Карпо, скор. Долкар, монг. Долгар) у монгольському пантеоні вшано-
вується як подателька життя і довголіття. Вона є у складі іконографічної групи “Цхе 
лха сум” (тиб. tshe lha gsum), або “Три божества довголіття”. До групи, окрім неї, 
входять Амітаюс – податель безкінечного життя; Ушнішавіджая – переможниця 
смерті і прародителька усіх будд. Вважається, що практика і мантра Білої Тари про-
довжують життя, нищать причини, що ведуть до його припинення. 

ОМ!
З кругообігу буття рятуєш,
ТАРЕ! 
Від восьми жахіть рятуєш,
ТУТТАРЕ! 
Від усіх хвороб рятуєш,
ТУРЕ! 
О Мати-Рятівнице, тобі вклоняюсь! 
СВАХА!

[Гимны Таре 2009, 100]

Продовжувати життя необхідно, оскільки таким чином з’являється можливість 
поліпшувати свою карму і розвивати прагнення сягнути досконалості, пробудження 
[Нарендра 1968]. Відповідно, учень підносить учителю зображення Тари Білої чи 
іншого персонажа – подателя довгого життя, аби наставник мав можливість про-
довжити своє існування і проповідувати вчення. Віряни вважають, що “одноденне” 
зображення (тобто таке, що виконане протягом доби) Тари Білої, створене під час 
ритуалу приношення і виголошення мантр, звернених до богині, допомагає хворій 
людині під час її протистояння хворобі [Нарендра 1968]. Про це говорять і сучасні 
тибетські проповідники, які звертають увагу вірян на необхідність замовляти ху-
дожнику зображення Тари 8-го числа вранці, аби той встиг зробити зображення за 
день (“одноденне”), а вчитель – лама встиг його освятити, і якщо перед тим буде 
звільнена певна кількість тварин, хвора людина має одужати. І дуже добре, якщо 
ініціатором створення зображення буде саме хвора людина [A Praise to White Tara…; 
Cancer and Children]. 
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Як можна припустити, і міфологічний сюжет зі “збиванням молочного (білого) 
океану”, в результаті чого з’являється амріта – напій безсмертя, і наділення образу 
Білої Тари позитивними якостями, спрямованими на продовження життя, її функція 
подательки довголіття не є безпідставними. Вишукана різнобарвність зображення з 
Музею Ханенків з домінуючим акцентом на білому кольорі має відповідні паралелі 
з пошуками сучасної медицини. Білий колір символізує чистоту, сприяє відновлен-
ню структури мозкових тканин, що безпосередньо пов’язані зі свідомістю людини, 
знімає напругу. Рожевий допомагає зняти агресивність, створює позитивний на-
стрій, заспокоює. Зелений колір усуває напругу, червоний заряджає енергією, синій – 
сприяє посиленню заспокійливого ефекту [Шевелева, Ракова 2009]. 

Виконання “Тари Білої”, або “Тари восьмого дня”, в певний день було обо-
в’язковим для художника, який прагнув по завершенні освіти здобути звання май-
стра [Цултэм 1982, 97], оскільки це було своєрідним іспитом. Тобто виконання 
цього образу засвідчувало рівень професійної підготовки буддійських, у тому числі 
й монгольських, майстрів пензля, образ має бути відомим у численних повторах. 
Проте схожі зображення, що за загальною композицією, за кольоровою гаммою, 
за окремими деталями досить близькі до зображення з Музею Ханенків, вдалося 
віднайти поки в монгольських музеях, зокрема в Улан-Баторському музеї образот-
ворчого мистецтва ім. Дзанабадзара [Item No. 50140; Item No. 50790], а також у зга-
даному виданні Ням-Осорина Цултема, одного з найкращих знавців монгольського 
мистецтва, з посиланням на приватну колекцію, де це зображення, на жаль, відтво-
рено чорно-білим [Цултэм 1982, 99]. 

Місцеперебування згаданих зображень саме в Музеї образотворчого мистецтва 
ім. Дзанабадзара в Улан-Баторі і монгольському приватному зібранні не випадкове. 
За створеними живописними образами відчувається присутність скульптури Тари. 
Згідно з даними Цултема, донедавна, коли на початку кожного місяця в Урзі (тепер 
Улан-Батор) писали образ Тари Білої, або Тари восьмого дня, робота Дзанабадзара 
правила моделлю [Tsultem Niamosorgym 1979,  9; Дзанабадзар…]. Щодо танки з 
Музею Ханенків, то її безіменний автор вдало поєднав колористичне вирішення і 
зовнішній вигляд, що спостерігаються на зображенні Тари з Музею Дзанабадзара 
[Item No. 50140], і запозичення, що характерні для скульптури Тари (деякі з них 
присутні на іншій танці з Музею Дзанабадзара [Item No. 50790]). До запозичень 
можна віднести зображення підвісок, що спускаються з корони на чоло Тари [див. 
також: Item No. 50790], ретельно виписані складки спідниці, розгорнуті райдугою 
по поверхні лотосового диска, в побудові пелюсток лотосового подіуму (зміщення 
центра симетрії між верхніми і нижніми пелюстками). Дзанабадзарівський вплив 
відчувається в лініях моделювання жіночого тіла, тонкого абрису ніжного обличчя, 
в прописаних браслетах на руках [див. також: Item No. 50140]. Особливістю танки з 
Музею Ханенків, яка вирізняє її серед зображень, що зберігаються в музеях Монго-
лії, є характерне розміщення верхнього і нижнього рядів пелюсток на лотосовому 
подіумі, особливість останньої лотосової пелюстки верхнього ряду, праворуч від 
Тари, що нібито загорнулась від сильного руху праворуч. І художник танки закріп-
лює це враження чорною цяткою – тінню, як результат неосвітленості. 

Білий колір як синтез усіх кольорів стає “ідеальним” кольором у традиції тибет-
ського буддизму, поширеним на території Монголії: в ньому присутні сяйво, випро-
мінювання світла і відображений блиск сніжників і льодовиків, що вкривають гір-
ські вершини, над якими встає яскрава багатокольорова райдуга. Блискучий і 
сліпучий під променями сонця сніг, пекуча та сліпуча білизна металу, що плавить-
ся, – складові тибетської природи і монгольської, а ще – складові життєвого досвіду 
Дзанабадзара. Образ Тари з Музею Ханенків є списком ізводу живописного образу 
Тари Білої, або Тари восьмого дня, створеного згідно з усною монгольською тради-
цією саме Дзанабадзаром, на якому представлена вся ця кольорова палітра. 
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Дзанабадзар ввійшов в історію Монголії як перший ієрарх, якому належить, 
окрім іншого, створення регламентації монгольського буддизму. Він є політичним 
діячем, чия діяльність вплинула на подальший розвиток Монголії. Як геніальний 
скульптор, Дзанабадзар справив великий вплив на становлення і розвиток монголь-
ського сакрального мистецтва. І хоча точно не встановлений його живописний спа-
док, присутність його впливу на мистецтво танки не викликає сумнівів, про що 
свідчать танки із зображенням Тари Білої в музеї на його честь, і зокрема танка 
Тари з Музею Ханенків. На честь 380-річчя Ундур Гегеена Дзанабадзара в Музеї 
мистецтв ім. Дзанабадзара (Улан-Батор) у квітні – травні цього року діяла виставка 
його особистих творів, де були представлені також унікальні експонати, пов’язані з 
ним і віднайдені при розкопках монастиря Сарідаг, будівництво якого на прохання 
Дзанабадзара розпочалося в 1654-му і завершилося в 1680 р. [Narantuya 2015]. Без 
сумніву, нові надходження значно розширять уявлення про особистість геніального 
скульптора і видатного релігійного та політичного діяча Монголії XVII сторіччя.

Ілюстрації

Тара Біла. Танка. Монголія. XIX ст. Лицевий бік. 474 ЖВ (288 ВК),
Музей мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків



Дзанабадзар у контексті історії та культури Монголії...

The World of the Orient, 2015, № 3                                                                                          85

література
Водопад на притоке реки Орхон. – http://www.legendtour.ru/rus/mongolia/regions/orkhon_

waterfall.shtml 
Востриков А. И. тибетская историческая литература. Москва. 1962.
гимны таре / Перевод с тибетского, критический текст, предисловие, приложения 

А. В. Зорина. Москва, 2009.
Двадцать одна тара. Москва, 2011.
Дзанабадзар. Белая Тара // российский общеобразовательный портал. – http://artclas-

sic.edu.ru/catalog.asp?ob_no=20009
Клюев М. Ю. колористика, психология восприятия цвета, цвет и человек. – http://

rosdesign.com/design/kolorofdesign.htm#ixzz2k2loYtJG
Нарендра Нат Бхаттачарья. история религии Шакта // всемирная община сана-

тана дхармы. – http://www.advayta.org/1968
Таранатха. сумбум. Т. 12. 
Тимченко Т. Р., Лугина Л. Н. Технология и техника тибетской тхангки. Собрание Музея 

искусств имени Богдана и Варвары Ханенко, Киев // іХ научная конференция. Эксперти-
за и атрибуция произведений изобразительного искусства. Материалы. Москва, 2005.

Тувхен-хийд. – https://ru.wikipedia.org/wiki/Тувхен-хийд
Цултэм Ням-Осорын. искусство Монголии с древнейших времен до начала XX века. 

Москва, 1982.
Шевелева Н. И., Ракова Т. С. Хромотерапия (учебно-методическое пособие). Караган-

да, 2009. 
Шувалова И. Дзанабадзар // LiveInternet. 9 мая 2009. – http://www.liveinternet.ru/users/

apriori-next/post102227631/
A Praise to White Tara by the First Dalai Lama / Swift Healing with White Tara: the Rapid 

Path to Long Life, Merit, Wisdom, and Health // Budddha Weekly. – http://www.buddhaweekly.
com/swift-healing-white-tara-rapid-path-long-life-merit-wisdom-health/

Amarbayasgalant Monastery. (Excerpt from Travels in Northern Mongolia) // Don Croner’s 
World Wide Wanders: Mongolia. – http://www.doncroner.com/Mongolia/Selenge/Amarbayas-
galant/Amarbayasgalant.1.html

Cancer and Children / By Kyabje Lama Zopa Rinpoche // Lama Yeshe Wisdom Archive.  – 
http://www.lamayeshe.com/index.php?sect=article&id=313&chid=1252

Croner Don. The Life of Zanabazar: The First Bogd Gegeen of Mongolia. Chapter 4 – Zana-
bazar’s First Trip to Tibet. // Tibetan Mongolian Museum Society. September 10, 2005. – http://
www.tibetan-museum-society.org/java/arts-culture-The-Life-of-Zanabazar-chapter4.jsp

Introduction to the Art of Mongolia / By Terese Tse Bartholomew, September 7, 1995 // Asian-
art.com: The on-line journal for the study and exhibition of the arts of Asia. – http://www.
asianart.com/mongolia/introduct.html

Item No. 50140 / Tara (Buddhist Deity) – White // Himalayan Art. – http://www.himalayanart.
org/items/50140

Item No. 50790 / Tara (Buddhist Deity) – White // Himalayan Art. – http://www.himalaya-
nart.org/items/50790

Kohn Michael. Mongolia. London, 2008. 
Mongolia / Zanabazar / Cult of Tara // Don Croner’s World Wide Wanders. Part 1. Janua-

ry 26, 2007. – http://worldwidewanders1.blogspot.com/2007/01/mongolia-zanabazar-cult-of-tara.
html

Narantuya B. Mongolian art of the 17th century // The UB Post. May 5th, 2015. – http://ub-
post.mongolnews.mn/?p=14434 

Tara / Tsem Rinpoche. – http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/letters-cards-
gifts/kensur-rinpoches-gift.html

Tāranātha Jo Nang. The origin of Tārā Tantra / Translated and edited by David Templeman. 
Dharamsala – New-Delhi, 2007. 

Tsultem  Niamosorgym. The Eminent Mongolian sculptor: G. Zanabazar. Paris, 8 May 
1979. – http://unesdoc.unesco.org/images/0003/000376/037682eb.pdf  



86                                                                                                          Східний світ, 2015, № 3

О. О. Попельницька
 

Буддійський символізм декору вакідзасі
другої половини XVIII–ХіХ ст. із зіБрання
національного музею історії україни

У Національному музеї історії України (НМІУ) зберігається меч (З – 71) вакідзасі 
(яп. “той, що носиться збоку”), виготовлений у другій половині XVIII – першій 

половині ХІХ ст. Традицiйно цей короткий однолезовий меч незначної кривизни 
носився окремо або разом з довгим мечем катана, складаючи самурайський комп-
лект холодної зброї дай-сьо (яп. “великий-малий” або “довгий-короткий”)1. Кон-
структивно вакiдзасi нагадує катану, проте має бiльш короткий клинок та гарду 
меншого діаметра. Довжина його рукiв’я дорiвнює ширинi двох долонь (бл. 20 см), 
що дозволяє тримати меч обома руками. Вакiдзасi носиться за поясом лезом дого-
ри – паралельно катанi або дещо змiщеним на живіт. Згiдно зі “стилем військового 
меча” i катана, i вакiдзасi фіксуються на талії шнуром саго, пропущеним через спе-
ціальну скобу курігата, присутню на піхвах обох мечiв2. Середньовiчнi японськi за-
кони дозволяли бути озброєним вакiдзасi (який називали “охоронцем честi”) там, 
де заборонялось мати при собi довгi мечi катана та тачi. До 1870 р. вакiдзасi могли 
мати не лише представники військового стану, а й ремiсники та крамарi, серед яких 
було чимало збiднiлих самураїв-ронінів3.

Про обставини надходження вакiдзасi до збрання НМІУ повідомляє запис 
№ 13987 вiд 11 липня 1935 р.: “Кинджал японський середини XVIII ст., катана. Ру-
коять зі шкіри акули, піхви вкрито чорним лаком. На зворотній стороні піхов встав-
лено ножик. На лезі, на правій стороні, глибокої чеканки зображення дракона, що 
обвився навколо меча. З лівої сторони у техніці глибокого рельєфу зображення воїна 
надзвичайної чеканки. Чашка гарди, наконечник та інші деталі темного оксидиру-
вання, прикрашені сріблом – фігурки пташок. Катана виконана при імператорсько-
му дворі мікадо. Дуже рідкісний зразок. Дар Антона Казимировича Левковича”4.

Довжина вакiдзасi – 64 см, клинок з ребром належить до типу “сіногі-дзукурі”. 
Лінія гартування клинка хамон візуально не простежується – це ознака “мудзі” (яп. 
“нічого”), властива для “нових” і “новітніх” мечів (яп. “синто” та “син-синто”) та 
обумовлена наявнiстю дзеркального полірування, поширеного в добу Едо або Току-
гава (1603–1868)5.

З одного боку клинок оснащений широким і вузьким долами, що складають при-
близно ⅔ його довжини. На гладкій площині, розташованiй мiж хвостовиком та до-
лами, глибоким гравіруванням хорiмоно (horimono) в реалістичному стилі син зо-
бражено постать буддiйського божества Фудо Мьо-о, що стоїть з мечем у руцi. 
Iнший бік клинка – без долів, із зображенням дракона, що обвиває меч.

Лита цуба кольору патинованої бронзи фіксується металевою шайбою о-сеппа, 
край якої оброблений вертикальною насічкою. Формою цуби є мокко-гата (яп. 
“диня в поперечному розрізi”) – неправильне коло з хвилястим краєм. Її поверхня 
дзі має неоднорiдну фактуру: окремі дiлянки гладкi, інші – рустованi, оброблені в 
техніці нанако (яп. “риб’яча луска”). Два отвори (центральний накаго-ана та оваль-
ний кодзука-хiцу-ана) призначенi для насадження хвостовика накаго та вкладання 
до пiхов ножа кодзука. Обидвi сторони цуби декоровані кутовими композиціями 
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“Птахи-тідорі6 над хвилею” (англ. “Chidori (plover) and wave design”): над рельєф-
ною хвилею, зображеною праворуч унизу, розмiщенi накладні позолоченi фігурки 
пташок (шість – із лицьового боку, чотири – на зворотi).

Такі ж фігурки прикрашають деталi фурнітури: завершення руків’я – ковпачок 
касира (яп. “голова”); другий фіксатор цуби – кільце футі; наконечник піхов – кодзі-
рі; обкладку руків’я ножа козука. Така стилістична і технічна одноманiтнiсть декору 
є ознакою парадної оправи сороімоно, усi складові якої виготовленi за єдиним 
художнiм задумом. Сцена “Птахи над хвилею” є одним з популярних сюжетiв япон-
ської гравюри XVIII–XIX ст., що виник пiд впливом китайського мистецького жанру 
хуаняо (кит. “квiти та птахи”). Творцями хуаняо були ченцi – послiдовники синкре-
тичних даосько-буддiйських шкiл. Особливiстю цих вчень є уявлення про дуалiзм 
Всесвiту та обожнення природи як вiдображення духовного єства Великого Кос-
мiчного Будди. Творча сила Природи – дао – проявлена в єдностi протилежностей 
iнь та ян (життя та смертi, свiтла та темряви, чоловiчого та жіночого начал тощо), а 
їхня рiвновага є запорукою світового порядку. Цi буддiйськi постулати адепти згада-
них шкіл усвідомлюють пiд час медитативного спостереження за довколишнiм сві-
том: тваринами, птахами, комахами, рослинами, скелями, водоспадами тощо. Це 
споглядання спочатку знайшло вiдображення в замальовках-iлюстрацiях до цитат із 
сутр та вiршах, створених у стінах китайських монастирів. У XIV ст. жанр “квiти-
птахи” разом із взiрцями гравюри, порцеляни, художнього металу з Китаю потра-
пили до Японiї. На початку XVII ст. японські виробники цуб розробили власний 
iмпровiзацiйний стиль, у якому виразили своє “вiдчуття дзен”, зображуючи те, що 
бачили довкола себе. Сцена “Птахи тiдорі над хвилею”, представлена на японських 
гравюрах та цубах XVIII–XIX ст., можливо, є iлюстрацiєю до вірша-хайку вiдомого 
поета Мацуо Басьо (1644–1694) “Белый пион зимой, / Где-то кричит морская ржан-
ка – / Эта кукушка снегов”7.

У конструкiї японського меча цуба не настiльки важлива, як гарда для європей-
ської чи азійської зброї. Цуба, на яку в першу чергу звертають увагу при розгляданнi 
меча, є більш окрасою, анiж захистом кистi руки в бою. Кожна конкретна цуба 
оздоблювалася згiдно зi смаками та релiгiйними уподобаннями як замовника, так 
i майстра-виробника.

Цуба вакiдзасi з НМIУ, гадано, виготовлена з популярного в японському зброяр-
стві XVIII–ХІХ ст. мідно-срібного сплаву сібуїтi. Контраст темної поверхнi та позо-
лоти (вiповiдно до уявлень про гармонію iнь та ян) викликає у глядача відчуття 
стриманої елегантностi, притаманної творам кращих цубако доби Едо. Рельєфний 
декор цуби нагадує японськi гравюри з морськими краєвидами та птахами, що 
кружляють над хвилями. Природностi та невимушеностi цубi надає неправильна 
форма, що відповідає дзен-буддистським естетичним нормам, якi заперечують 
штучнiсть та стилiзацiю. Цiй же метi підпорядкована асиметрична кутова компо-
зицiя, змiст якої вiдповiдає уявленню про гармонiзцiю свiту: птахи є беззахисними 
перед морською стихією, проте їхнє життя неможливе поза узбережжям, де вони 
добувають їжу та виховують пташенят8. Обриси морської хвилi на цубi за стилiс-
тикою подiбнi до “Хвилi Оморi” (англ. “Omori Style Waves”), що вперше з’явився 
на творах цубако Терухiде Оморi (1729–1798) та пiзнiше неодноразово копiювався 
iншими японськими майстрами9.

Деталлю оправи вакiдзасi є масивна сплощена муфта хабакі, яка разом з футі 
фiксує цубу на клинку з обох сторін. Функцiєю хабакi є також ущільнення клинка в 
піхвах: вкрита косою насічкою неко-гакі (яп. “подряпини кішки”) поверхня хабакi 
запобігає її злипанню з устям піхов куі-гуті, неминучим за наявності гладкої при-
тертої поверхні.

Дерев’яне10 руків’я меча цуко обтягнене білою великозернистою шкірою ската 
(яп. “саме”) та оплетене плоскою тасьмою хіра-уті темного кольору в техніці 
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цука-макі (яп. “оплітка руків’я”). Рiзновидом цієї оплітки, зафiксованої спеціаль-
ним вузлом, є сьонай: два складених разом та тричі перекручені відрізки тасьм 
утворюють на бічнiй поверхнi рукiв’я ромбічні отвори хісі (яп. “водяний горіх”), 
через які видно фактурну поверхню саме. У хiсi, розташованому поряд цуби, видно 
голівку штира мекугі, що утримує дерев’яне руків’я на хвостовику клинка.

Склеєні з двох половин, вкриті блискучим темним лаком роіро-урусі дерев’янi 
піхви сая завершуються металевим наконечником ісадзурі (ітідзуке) з двома довги-
ми виступами. Устя піхов коігуті-канагу (яп. “рот карпа”) оправлене вузьким латун-
ним кільцем.

Традиційним доповненням вакідзасі є маленький нiж когатана (яп. “маленька ка-
тана”), або кодзука (яп. “мале руків’я”), для зберiгання якого на внутрішнй поверхні 
піхов є спеціальна кишеня. Клинок ножа хо (яп. “колос”) є змiнним і легко від’єд-
нується від руків’я обасіра (яп. “опора моста”). Рукiв’я кодзуки опукле зовнi та 
сплощене з внутрішньої сторони; така форма полегшує виймання ножа з кишені в 
піхвах. Металева обкладка руків’я дзіїта (яп. “настил”) з лицьового боку декорова-
на 5 накладними фігурками пташок тідорі.

Клинок кодзука з лицьового боку прикрашений гравірованими буддiйськими 
символами: “безкінечний вузол” (санскр. shrivatsa) – символ безмежної мудрості та 
спiвчуття Будди, безперервності iснування; “палаюча коштовність” (санскр. cintā-
maṇi) – символ виконання бажань людей пропорцiйно їхнім чеснотам (уособленим 
полум’ям, що охоплює “коштовність”); “палаючий Меч мудрості” (санскр. khaḍga), 
символ Вищої мудростi; “ваза коштовностей” (санскр. nidhana kumbha, kalasha), що 
використовується в обрядi посвячення адепта “таємного вчення”11.

Обидвi сторони клинка вакiдзасi прикрашають хорiмоно, якi вказують на зв’язок 
з ваджраїчною12 школою сингон13 японського езотеричного буддизму міккьо14. 
Присутнiсть на мечі зображення буддiйського божества Фудо Мьо-о наводить на 
думку, що його власником міг бути самурай. Адже саме серед представникiв 
японського вiйськового стану було чимало прибiчникiв дзенської школи ріндзай15, 
яка рекомендувала фехтування на мечах як “рухливу” форму медитації16.

Такуан (1573–1645), настоятель кiотського дзенського монстиря Дайто-кудзi, в 
листах до вiдомого придворного фехтувальника Дзягю Тадзiма-но-камi говорив: 
«Є в буддистiв Непорушний бог Фудо Мьо-о… грізна постава якого свiдчить про 
готовнiсть знищувати те, що шкодить буддiйському вченню. Хоч його зображують у 
людськiй подобi, вiн – дух, захисник нерухомої Праджнi17. Вороги буддизму по-
виннi боятись його гнiву, а наближенi до просвiтлення – усвiдомлювати, що вiн є 
помічником у здоланнi iлюзiй18. Тому, хто знищив омани i живе за прикладом Фу-
до19, не можуть нашкодити злi сили. Непорушнiсть Фудо символiзує стабiльнiсть 
людського розуму та тiла; “не рухатись” означає “не зосереджуватись на мате-
рiальному свiтi”: коли очi зупиняються на будь-чому, розум збурюють думки та по-
чуття, зокрема хвилювання»20.

Отже, Такуан першим поєднав фехтувальну практику з філософією дзен. Воїн не 
повинен думати про використання стратегії та хитрощів; запорукою його перемоги 
є спонтаннiсть вчинкiв, довiра власнiй пiдсвiдомостi (яп. “мусiн”), яка містить час-
тину дхарми (духовного начала) Космiчного Будди. Вбиваючи, боєць не мусить 
вiдчувати гнiв чи спiвчуття21. Не повинен вiн боятись i власної смертi, що є почат-
ком наступного відродження i продовження “ілюзорного” життя, оскiльки єдиною 
реальнiстю є “космiчна реальність”, що iснувала задовго до створення матерiального 
свiту й iснуватиме пiсля його загибелi. Метою запропонованого Такуаном “самурай-
ського духовного тренiнгу” було набуття умiння абстрагуватись вiд сповненої страж-
дань реальностi, подолання людського саторi (егоцентризму)22, пiдтримання духо-
вної дисциплiни та емоцiйної стабiльностi. Дзен-буддизм “доби воєн” ХIII–XVI ст.23 
справив вплив на формування засад кодексу воїнської честi “Бу-сiдо” (яп. “Шлях 
воїна”)24.
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Культ Фудо Мьо-о (яп. “Непорушний Володар таємних знань (мудростi)”) потра-
пив до Японiї на початку IХ ст. з Китаю i швидко набув популярностi: лише в областi 
Канто (район Токiо) 36 храмiв сингон присвячено саме Фудо. У них статуя Непо-
рушного розташовується лiворуч від фігури будди Дайнiтi; праворуч же традиційно 
перебуває зображення засновника учення сингон – Великого учителя Кобо Дайсi 
(Кукая). З Фудо в Японiї пов’язано чимало вiрувань. До нього звертаються за очи-
щенням вiд карми25 поганих вчинкiв, для чого виконується вогняний обряд гома – 
спалення в ритуальному полум’ї дощечок з iменами прохачів та переліком їхніх 
бажань. Фудо вважається повелителем життя та смертi – може “подарувати” поми-
раючому додаткові мiсяцi життя або “взяти” одне життя замiсть іншого. Вiн є рятiв-
ником “грiшних душ” від пекельного полум’я. Фудо уславився i як чудотворець, що 
може “подарувати” бездiтним батькам сина або явитись увi cнi з пророцтвами, як це 
вiдбулося з майбутнiм очiльником школи Чистої землi Ю-теном (1637–1718). Фудо 
також вважають божеством достатку: для примноження багатства “миють” грошi у 
водi джерел, розташованих поблизу храмiв Сенгакудзi та Дзенiараї-Фудо.

Прототипом Фудо є індуїстське божество Акала (Ачала, Акаланата, Кандароса-
на, або будда Акшобх’я), культ якого, крiм Японiї, зберiгся в тибетському тантрич-
ному буддизмi, в той час як в Iндiї та Китаї занепав. На санскритi Акала означає 
“нерухомий” або “той, що примушує гніваючись”. Він є одним з Володарiв таємно-
го знання, або Королiв Свiтла (санскр. Vidyarāja, яп. Мео), що в буддiйськiй ієрархії 
займають третє мiсце пiсля будд та бодхiсаттв.

Найдавнiші скульптури Фудо з тих, що перебувають у японських храмах та 
свiтових музейних зiбранях, вважаються привезеними з Китаю або виготовленими 
першими японськими апостолами буддизму. З другої половини доби Хейан (794–
1185) зображення Фудо виконувались у вiдповiдностi до опису, наведеного в “Сутрi 
про Великого Сонячного (Осяйного) будду” (яп. “Дайнiтi-кьо”) та скороченiй “Гат-
ха про 19 видiв споглядання Фудо” Кукая (гатха – текст, що читається приктиком 
для візуалізації аспекта): «Знаки “а”, “ро”, “кан”, “ман”26 / Выражают становление 
Буддой Трех Тел27. / Этот Почитаемый – превращение Махавайрочаны, / Обратив-
шись [его] слугой, совершает всевозможные дела28. / Пребывает в “самадхи” рож-
дения  огня29, / Сжигает препятствия, воздвигает огонь мудрости30. /  Проявляется 
тучным ребенком, / это – Тело Прекращения, завершающее дела для Будды31. / Семь 
пучков на макушке / Проявляют Семь Постижений в разделениях [буддийского] За-
кона32. /  Слева  свисает  коса, / Проявляющая детскую жалость и сострадание33. / 
Морщины на лбу, [подобные] волнам, / [выражают] сожаление [о тех, кто] родился 
на Шести Путях34. / Косо закрытый левый глаз / Скрывает левый путь и направляет 
на Единый [путь]. / Закусив верхнюю губу нижним клыком35, / Он силой своей ярос-
ти устрашает демонов. / Плотно  закрыв  рот,  остановил  ветер / Слов от пустых 
разглагольствований. /  Держит  в  правой  руке  меч  мудрости, / Уничтожая им за-
блуждения от Трех Ядов36. / Держит в левой руке веревку, дабы связывать ею и не 
позволять  падать37. /  Ест пищу, оставшуюся после практикующих, / Полностью 
сжирая неясности учения38. / Спокойно восседает на великом каменном постамен-
те, / Успокаивая [волнения от] тяжких грехов живых существ39. / Цветом сине-чер-
ный, отталкивающий, чем устрашает. / Бушует и угрожает, проявляя ужасаю-
щий облик. / Тело окружают языки пламени, / Что проявляет золото огня мудрости. / 
Змей Кулика обвился вокруг меча, / Дабы уничтожить все “внешние пути”. / С ним 
Кимкара и Четака40, / Дабы все следовало справедливо, не ложно. / Таковы уподо-
бления тела Ачаланатха, / Где “ачала” означает “неподвижно спокойный”. / Таким 
его и следует созерцать»41.

Зображення божеств на клинках холодної зброї обумовлене традицією шану-
вання меча як священного символу, що виникла в добуддiйськi часи i пов’язана з 
нацiональною японською релігією синто. Вважалося, що пiд час виконання 
ритуалiв божества камi вселяються в “тiло камi”, яким, зокрема, може бути меч. 
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Цим віруванням можна пояснити iснування в середньовiчнiй Японiї традицiї дару-
вання мечiв храмам, і деякi з них перетворились на справжнi скарбницi мiлiтарних 
релiквiй.

Очевидно, симбiоз буддизму та синто спричинив виникнення в середовищi са-
мураїв вiрувань про меч як “душу воїна” та “вмістилище” персоніфікованої боже-
ственної духовної сутностi, якiй довiрялися власнi життя та смерть. Першi 
зображення буддiйських символiв та постатей божеств (Хатiмана, Аматерасу, Дай-
кокутена, Бiсямонтена, Марiсiтена та iн.) на клинках мечiв з’явились у добу Кама-
кура (1185–1333), а за доби Муроматi (1336–1573) вони стали бiльш реалiстичнi.

Прототипом хорiмоно вакiдзасi з НМIУ може бути сцена “Kurikara-кеn”, або 
“Кен макi Рю-о” (яп. “Меч Курiкари”, або “Меч, обвитий Царем-драконом”), пред-
ставлена на відомому мечi роботи буддiйського ченця Нюдо Масамуне (1288–1328). 
Подiбне зображення прикрашає i меч XIV ст. майстра Кагемiцу (Sahyohenjo), на 
клинку якого, як i на Фудо Мамасуне, зазначений текст мантри Фудо.

Дракон, що фiгурує у вищезазначенiй сценi, Курiкара Рю-о, вважається “Пере-
твореним Тiлом Фудо”. Це – синкретичний образ, сформований на японському 
субстратi пiд впливом індiйської та китайської мiфологiї42. Точний змiст сцени (по-
ширеної винятково в Японiї), в якiй дракон обвиває меч, сьогоднi забутий. Iснують 
два її пояснення. Відповідно до першого, зображений змiй – демон, ворог буддизму, 
якого Фудо подолав, перетворившись на меч. У той же час “Сутра про великого 
дракона Куліку” школи Тендай оповідає, що і мечем, i змієм є сам Фудо, який, всту-
пивши у двобій з ворогом, спершу став зброєю. Коли ж противник вчинив так само, 
Фудо претворився на дракона i подолав ворога в подобі меча.

Така плутанина у тлумаченнi сцени “Кен макi Рю-о” може пояснюватись тим, 
що первісно вона мала стосунок до японської релігії синто43, а пiсля надання буд-
дизму статусу державної релігії почала пояснюватися з точки зору буддiйського 
вчення. Прототипом Курiкари японські дослідники вважають повелителя морських 
драконiв Рю-Дзiн (або Ватацумi-но-камi), який вважається покровителем Японiї та 
імператорської влади44. У японському мистецтвi (зокрема нецке) Рю-Дзiна зобра-
жують чоловiком, якого супроводжують дракон чи восьминiг. Сцена “Кен макi 
Рю-о” може також бути алегорiєю міфу про перемогу одного з наймогутнiших камi, 
божества грози Сусаноо-но-Мiкото, над змiєм Ямата-но-орочi. Розрубавши вбите 
чудовисько, герой знайшов у його тiлi чарівний меч Кусанагi, що став символом 
імператорської влади.

Другою складовою формування образу Курiкари можуть бути давньоiндiйськi 
міфiчнi дракони наги45, що в буддійській доктрині вважаються захисниками будди 
Шак’ямунi46. Останнiй проповiдував нагам своє вчення та заповiв зберiгати сувої 
із сутрами, які наги передали видатному буддійському мислителю Нагарджунi – 
основоположнику релігійно-філософської школи мадх’яміка47. В езотеричному 
буддизмi дракони уособлюють ян – активну творчу енергію та духовнiсть, а також 
поєднують у собі елементи (енергiї), що складають Всесвiт: землю, вогонь, воду, 
повітря, простiр. У “таємних практиках” дракон символiзує здатнiсть “просвітле-
ної” свiдомостi перемiщуватись у багатовимiрному просторi та часi.

Міфічні “схiднi” дракони48 традиційно пов’язуються з повiтряною та водною 
стихiями. Мiсцями їхнього мешкання вважаються озера, ставки, моря. Здiймаючись 
у небо, вони спричиняють грозу: їхні пазурi та пащi вивергають блискавки, а їхнім 
голосом є грім. У середньовiчнiй Японiї з молитвами про дощ до камi-драконiв 
звертались як священики синто, так i буддiйськi монахи. Одним з найвiдомiших 
“заклинателів” небесних драконів вважався засновник школи сингон Кукай. Мож-
ливо, здатнiсть драконiв викликати блискавку стала підставою для їхнього ототож-
нення з охопленим полум’ям Фудо.

На зв’язок Курiкари з водною стихією вказують назви кiлькох гірських водо-
спадiв, присвячених Фудо, пiд струменями яких адепти школи сингон виконували 
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“водну аскезу” – тривалу виснажливу медитацiю. Пам’ятка японської лiтератури 
початку XIII ст. “Оповiдь про дiм Тайра” (яп. “Хейке-моногатарi”) розповiдає, як 
буддiйський монах Монгаку прийняв обiтницю простояти взимку 21 день в озерi 
пiд водоспадом Натi, виголошуючи мантру Фудо. На п’ятий день, коли його сили 
вичерпались, подвижнику явились помiчники Фудо, Конгара та Сейтака, та вряту-
вали ченця вiд смертi.

Про те, як камi “перетворювались” на буддiйськi божества, розповiдає легенда 
про заснування на горi Ояма49 храму Курiкари Мьо-о (Курiкара – Володар Мудростi). 
Його спорудив у 752 р. буддiйський чернець Ребен на мiсцi, де пiд час молитви йому 
явився дракон50, що назвався охоронцем гори i побажав служити Буддi51. Храм Ояма-
дера (Ояма-Фудо) швидко став популярним: засновник Камакурського сьогунату 
(1192–1333) Мiнамото Йорiтомо щороку жертвував до нього меч, а у XIII ст. для 
Ояма-дери були виготовленi двi металевi статуї Фудо, пізніше перенесенi до Кама-
кури. У добу Едо храм став центром паломництва послiдовникiв школи сингон. На 
зв’язок гори Ояма з “дощовими” драконами вказує присутнiсть на її вершинi син-
тоїстського святилища Афурi-дзiндзя (“Дощовий храм”52). У його пiдмурках міс-
титься “дощовий камiнь Будди” (яп. Sekison Dai-gongen), що вшановувався як “тiло 
камi” – духа гори Оями, вершину якої часто оповивали дощові хмари53. Святилища 
Фудо iснують i на горах Коя-сан, Хiно та Такаяма.

Присутнiй у сценi “Кен маку Рю-о” довгий дволезовий меч є “Непереможним 
(ваджрним) мечем” (санскр. mahakhadga, яп. Kongō-кеn), що уособлює торжество 
буддiйського знання над невіглаством, втіленим у злих духах та демонах. Рукiв’я 
цього меча має форму ваджри – непереможного жезла iндуїстського бога Iндри. Із 
санскриту та тибетської мови назва цієї сакральної зброї перекладається як “цар 
каменiв” (“діамант”), “блискавка”, “твердiсть” або “могутнiсть”. Отже, ваджра – це 
“тверда, як дiамант, блискавична (що поцiлює блискавками) зброя”. Ваджрний меч 
є атрибутом гнiвних божеств, до яких, зокрема, належить Фудо. Подiбна до тризуб-
ця ваджра, зображена на вакiдзасi з НМIУ, символiзує такі буддійські поняття, як 
“три часи” (минуле, нинішнє, майбутнє), три “духовнi канали”, знищення “трьох 
отрут”, три “тiла Будди”, три “брами” (тiло, мова, розум).

Атрибуцiя вакiдзсi з НМIУ є дискусійною. Найраніші відомі на сьогоднішній 
день хорiмоно із зображенням Фудо, присутні на японських мечах, датуються дру-
гою половиною ХIX – початком ХХ ст. У той же час гравiровки зi сценою “Кем макi 
рю-о” є більш давніми і відомі з XIV ст. Певне світло на датування вакiдзасi та ім’я 
його майстра-виробника мiг би пролити напис, який за традицією розмiщувався на 
хвостовику клинка. Проте ми не маємо змоги переконатись у наявностi чи вiдсутностi 
такого “сертифiката”, оскiльки найближчим часом не передбачена реставрація меча 
з демонтажем руків’я та розплетенням оплiтки зі шнура. До того ж, за свiдченням 
дослiдникiв, багато японських “новітніх” мечів анонімні або мають фальшивi на-
писи, виконанi з метою надати мечу більшої вартостi на антикварному ринку.

Оправа вакідзасі з НМIУ, позбавлена декору та виконана у стриманій кольоровій 
гамі, належить до типу буке-дзукурі косірає, або уті-гатана косірае (яп. “оздоблення 
в самурайському стилі”). Загальний дизайн меча вiдповiдає японським естетичним 
уявленням “сабi, вабi, юген” про вигляд справжньої, не бутафорської (iмiтацiйної) 
зброї: вишукано, ошатно, без надмiрностей, строкатостi, зайвої деталізації. На піх-
вах меча помітні “слiди часу” – патина та потертостi, залишені безліччю рук, що 
торкалися зброї під час традицiйного ритуалу “споглядання клинка меча”. Вакідза-
сі з НМІУ, безперечно, є парадною зброєю, можливо, виготовленою у придворнiй 
майстернi (за визначенням А. К. Левковича, “при iмперському дворi мікадо”). Про 
це свiдчать такi ознаки: використання дорогого сорту чорного лаку та шкіри ската, 
а не її дешевої iмiтацiї; технiчне глибоке хорiмоно, виконання якого можливе лише 
на добре гартованiй поверхнi; якiсний клинок з досконалим дзеркальним поліру-
ванням; наявнiсть художньої фурнітури – цуби та іншх металевих деталей оправи, 
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виконаних у єдиному стилi. Виготовлення костюмної (парадної) холодної зброї по-
чалося за доби Едо, з припиненням “доби воєн” та поширенням серед cамураїв 
культу “Нерухомого” Фудо-Мьо-о.

Власником вакiдзасi мiг бути представник вiйськового стану, ймовiрно, парафія-
нин одного з буддiйських храмiв, присвячених Фудо, якi, зокрема, дiяли в найбiльших 
мiстах – Токiо (Едо) та Кiото. Деякі з цих храмiв були фамiльні i шанувались певни-
ми аристократичними родинами, як, наприклад, храм Такахата Фудо в мiстi Хiно54. 
Вакiдзасi з НМIУ може бути вотивним предметом55, нагородою або пам’ятним да-
рунком56, можливо, реплікою одного зi старовинних мечів кото57.

Вакiдзасi з НМIУ можна зараховувати до групи синто (“нові мечі”, 1597–1780) або 
син-синто (“новiтнi мечi”, 1780–1876). Ми схиляємось до бiльш пiзньої дати58, подi-
ляючи думку В. Хорева59, що бiльшiсть мечiв із сучасних музейних та приватних зiб-
рань виготовленi наприкiнцi Токугавського “бакуфу” (1853–1868) – часу відродження 
японського зброярства та створення реплiк старовинних мечiв з європейської сталi 
або виготовленої ковалями за власними рецептами, вiдмiнними вiд старовинних.

Можна припусити, що клинок вакідзасі з НМІУ є давнішим за його піхви та ме-
талеву фурнітуру. Адже у фаховій літературі наводяться приклади монтування ста-
рих клинків у новi оправи. Про це, зокрема, свідчать клинки армiйських мечiв часiв 
росiйсько-японської війни 1904–1905 рр. зi збiрки Вiйськово-iсторичного музею 
артилерії, iнженерних вiйськ та вiйськ зв’язку у Санкт-Петербурзi, найдавніший з 
яких датується кiнцем XIV ст.60 Відомі також приклади, коли хорiмоно на мечах 
виконувалися через кiлька столiть пiсля виготовлення самого клинка. Проте, навiть 
якщо клинок вакiдзасi з НМIУ давнiший за XVIII ст., довести це без вiдповiдних 
аналiзiв неможливо. Верхньою хронологiчною межею створення зазначеного 
вакiдзасi можна вважати початок доби Мейдзі (1868–1912), коли японськi мечi пе-
ретворились на серiйні, а не штучні вироби. Причинами припинення виготовлення 
традиційної холодної зброї стали ліквідацiя в 1870 р. самурайського стану та забо-
рона на носіння мечів, що поширювалась на всіх японців, крiм державних чиновникiв 
та кадрових офiцерiв.

ілюстрації

Іл. 1. Меч вакідзасі з піхвами;
на клинку – гравіроване зображення

(horimono) Фудо-Мьо-о

Іл. 2. Меч вакідзасі з піхвами; на клинку – 
гравіроване зображення (horimono)

дракона Курiкара Рю-о



Буддійський символізм декору вакідзасі другої половини XVIII–ХІХ ст. із зібрання...

The World of the Orient, 2015, № 3                                                                                          93

Іл. 3. Гравірування на клинку ножа когатана

Іл. 4. Сцена “Птахи над морем” на цубі вакідзасі
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Непалі, Японії, на Цейлонi, в Сіамi та Бірмi. Особливістю ваджраяни є духовні практики, 
якi учнi опановують під наглядом вчителiв, що застерігають їх від небезпечних дій (див.: 
Торчинов Е. Лекция 7. Тантpический бyддизм (Ваджpаяна); Лекция 9. Буддизм в Китае и на 
Дальнем Востоке // Введение в буддологию. Курс лекций. – СПб.: Петербургское философ-
ское общество, 2000. – С. 120–139, 194–200).

13 Сингон – поєднання синто та мiккьо, японська буддійська школа, яка має паралелі з 
тибетським буддизмом, що також застосовує споглядання мандал пiд час виконання ритуалу 
“візуалізації” та виголошення тантр (мантр). Метою ритулiв сингон, зокрема, є набуття “над-
людських” здiбностей, що допомагають зцiлювати, передбачувати майбутнє, приборкувати 
демонів тощо. На вiдмiну вiд iнших буддійських шкіл, сингон пропонує найкоротший (“про-
тягом цього життя”), проте найнебезпечнiший шлях досягнення “просвітлення” та доскона-
лого “тіла будди”. Виконуючи ритуал, адепт сингон мусить “померти” як людина та “від-
родитись” вже як бодхiсаттва. Перед проведенням обряду послiдовники школи сингон 
звертаються до Володарів Світла з проханням очистити їхні душі та захистити пiд час небез-
печної “астральної мандрівки” від демонічних сил. Зображення Фудо на вакiдзасi з НМIУ 
можна розглядати як ікону-мандалу, що використовувалась пiд час “візуалізації” Фудо.

14 Вiдмiннiстю “континентального” та “японського” варіантів буддизму є те, що основ-
ною ідеєю першого є спiвчуття, в той час як другий не засуджував вбивство людини людною 
та визнавав “етику меча”, оскільки був пристосований до iдеологiчних потреб мілітаризова-
ної держави сьогунату та її панiвного самурайського (військового) стану. 

15 Перша японська буддiйська школа дзен, що наслідувала китайську школу лiньцзi-цзун, 
у 1199 р. була представлена монахом Ейсаєм при дворi камакурського сьогуна.

16 “Активнi” форми медитації японці запозичили в китайської школи лiньцзi-цзун, мона-
хи якої, на відміну від буддистів Iндiї (що віддавали перевагу статичній сидячiй медитації), 
дотримуючись принципу “день без працi – день без їжi”, займались духовними практиками 
навiть пiд час виконання буденних справ.

17 Значення цього термiна пояснює китайський дослiдник Вон Кью Кiт в “Енциклопедії 
дзен” (М., 1999. – 400 с.): «Праджня – iнтуїцiя, не тотожна звичайнiй мудростi; це – усвiдомлення 
того, що довколишнiй свiт – iлюзiя, а iснує лише “космiчна реальність”. Метою дзен-буддизму, 
як i решти буддiйських шкiл, є досвiд переживання цієї трансцендентальної реальностi».

18 Згiдно з буддизмом, матеріальний свiт – iлюзорний та уявний, проте лише “просвiтлена” 
свiдомiсть дозволяє це зрозумiти.

19 Метою послiдовникiв мiкко є не нiрвана, а прижиттєве набуття “тiла будди” – перетво-
рення на бодхiсаттву, здатного творити чудеса.

20 Наводиться в авторському перекладi з російської (див.: Судзуки Тантаро. Дзен и фехто-
вание. Глава 2 [Письмо Такуана Дзягю Тадзима-но-ками Мунэнори о тайне недвижимой 
праджни]. – М.: Гелеос, 1991).

21 Буддизм не знає християнського поняття грiха, проте засуджує вбивство людини як по-
рушення закону ахімси – незаподіяння шкоди жодній живій істоті. Японський дзен допускає 
кровопролиття при самозахистi чи виконаннi воїнського обов’язку.

22 Кинг Уинстон. Дзен и путь меча. Опыт постижения психологии самурая. Часть первая. 
Дзэн и Япония. Глава первая. Дзэнский опыт и духовная дисциплина. Самоконтроль и ду-
ховная дисциплина. – М.: Евразия, 2002. – 320 с.

23 Перiод громадянських воєн, якi вели між собою ворогуючі аристократичні японські 
клани.

24 Кинг Уинстон. Дзен и путь меча. Опыт постижения психологии самурая…
25 Карма – причинно-наслідковий зв’язок, обумовлений вчинками в попередньому та ни-

нішньому втіленнях. Від “позитивної” карми залежить успiшне завершення ритуалу сингон: 
якщо його виконавець не буде очищений Фудо вiд кармiчних грiхiв, вiн не зможе відроди-
тись як бодхiсаттва.

26 Повним текстом мантри (молитви, що є послiдовнiстю санскритських слiв та окремих 
звуків) Фудо є “Посвячений непереможною ваджрою, той, що змушує тамувати гнів”. Ме-
тою виголошення мантр у міккьо є досягнення вищих та звичайних результатiв (санскр. 
“сiддхi”) – як духовного “просвітлення” та набуття надприродних здiбностей, так і життєвих 
благ. Виголошення мантри пiд час ритуалу, на думку послідовників езотеричного буддизму, 
допомогає знищити “темряву невігластва” та осягнути “дхарму” Будди.

27 Тобто стану “повної досконалостi”; “три тiла” – фiзичне, духовне та астральне.
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28 Володарi Свiтла уособлюють активну iпостась Вселенського Будди (санскр. Татхагата 
Маха-Вайрочана, яп. Дайніті Ньорай). Зокрема, Фудо вважається його “Проявленим у 
матерiальному свiтi Тiлом”, що проповiдує iстинне вчення та веде боротьбу зі злом. “Войов-
ничого та гнівного” Фудо зображують на повен зрiст із мечем у руцi, в той час як “милости-
вий” Фудо сидить у медитативнiй позi.

29 З Фудо пов’язується стихiя вогню, а полум’ям, що охоплює його постать, є “вогонь 
мудростi” (“чистої психічної енергії прани”), що підтримує життєдіяльність як Всесвіту, так 
і окремої людини, знищує невігластво та карму. Самдхi – “непорушнiсть”.

30 Тобто усуває перешкоди на шляху “набуття тiла будди”.
31 Фудо може явитись тим послідовникам школи сингон, хто, концентруючи свою увагу 

на мандалі, виконує ритуал його “візуалізації”.
32 Стани свiдомостi, наявнi в дзенських вчителiв вищого рiвня, сенс яких у 1253 р. виклав 

Доген у трактатi “Хатi дайнiн-гаку” (яп. “Вiсiм здобуткiв великих”): звiльнення вiд бажань; 
задоволення лише найнеобхiдніших потреб; радiсть вiд усамiтнення та спокою; наполегли-
вiсть у здiйсненнi добрих вчинкiв; додерження закону дхарми (санскр. “вищий стан”, “або-
лют”); входження в самадхi (яп. сюдзендзьо – “практикування [стану] постійної нерухомостi 
дх’яни”); осягнення мудростi (яп. “сютiе” або “монсiсюсьо” – чотири етапи розвитку 
свiдомостi подвижника: слухання, розмірковування, практикування, просвiтлення); уникан-
ня непотрiбних розмірковувань (див.: Догэн Дзендзи. Хати дайнин-гаку / переклад з японсь-
кої за: Догэн Дзендзи. Нихон-но сисо. Сёбо гэндзо. Т. 12, ч. 2. – Токио, 1981).

33 Макiвка голови Фудо символізує духовний свiт Будди, лiва сторона обличчя – 
матерiальний свiт. Сiм пасм волосся на його тіменi уособлюють сiм практичних способiв 
набуття “просвітлення” (розумiння сутностi; втiха вiд осягнення iстини; перебування в 
духовнiй чистотi; спокiй у серцi та тiлi; вiдсторонення вiд спокус довколишнього свiту; 
цiлiснiсть духу та духовної сили). Волосся Фудо, заплетене в косу, є символом любовi до 
всього сущого.

34 Можливicть вiдродитися в одному з “шести сансарних світів страждань”: девалоцi (світ 
богів-девiв); світах демонів-асурiв, людей, тварин, духів претi та пекельних істот адi.

35 У традиції сингон Фудо зображують із двома iклами, одне з яких стирчить догори, дру-
ге – донизу. Це символізує зв’язок Фудо та його втiлення Курiкари з енергiями вогню й води, 
уособлених полум’ям вогнища (iкло, спрямоване вгору) та струменями водоспаду (iкло, 
спрямоване униз).

36 “Три отрути”: незнання справжньої “природи будди”, що є причиною сансари (круго-
обiгу народжень та смертей); пристрастi та егоїcтичнi бажання; гнiв та нетерпимiсть. 

37 Ваджрним мечем (iнодi обвитим драконом) Фудо знищує зло та омани, мотузяними пу-
тами з гирками на кiнцях (яп. “кендзяку”) зв’язує людськi пристрастi, тобто контролює їх.

38 “Поглинаючи” бруд людських душ та очищуючи їх, Фудо допомагає трансформовувати 
емоцiї чуттєвих задоволень та гнiву (санскр. “раджас”) у позитивну енергію (санскр. “сат-
тву”).

39 На мандалах Фудо зображується сидячим на скелi (що символізує його стабiльність як 
осмислену духовну сутність) в оточеннi Володарiв Світла. Непорушнiсть Фудо означає 
постiйнiсть потоку “прани”, не затьмареної думками та почуттями. Адепти сингон вважа-
ють, що володiють технiкою концентрацiї та свідомого спрямування цього “потоку”.

40 Помiчники Фудо Мьо-о.
41 Сутра Великого Вайрочаны о становлении Буддой. Махавайрочана-сутра с коммента-

рием Буддхагухья. Составил шрамана И Син, ачарья. Перевёл с китайского А. Г. Фесюн 
[Електронний ресурс]: [Веб-сайт] “Абхидхарма Чой”. – Електронні дані. – Режим доступу: 
http://abhidharma.ru/A/Vedalla/Content/MaxaVairocana-cytra.htm (дата звернення 21.08.2015 
р.) – Назва з екрана ; Фудо-Ме [Електронний ресурс]: [Веб-сайт] «Хэйхо: “Искусство войны 
и мира”». – Електронні дані. – Режим доступу: http://www.heiho.ru/index.php?id=90  (дата 
звернення 21.03.2015р.) – Назва з екрана.

42 “Гата про 19 видiв споглядання Фудо Мьо-о” називає Курiкару “Змiй Кулiка”; це ж iм’я 
мав персонаж давньоіндійської міфології – Цар нагiв (санскр. “нага-раджа”).

43 Сонячна богиня Аматерасу (яку японський буддизм із часом почав ототожнювати з 
Космiчним Буддою) вiдправила свого онука, Нiнiгi-но-мiкото, царювати на землю, давши 
йому символи імператорської влади – дзеркало, чашу та меч Аме-но муракумо-но цуругi 
(яп. “Меч небесних хмар”).

44 У деяких мiфах дракони-камi виступають предками перших японських монархiв.
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45 Наги, що походять вiд мудреця Каш’япи та його дружини Кадри, вважаються мудрими 
напiвбожественними істотами, пов’язаними з водною стихiєю. Їх зображували з тулубом 
змії та однiєю чи кiлькома людськими головами.

46 Легендарний засновник буддизму індiйський принц Сiддхартха Гаутама (563–483 рр. 
до н. е.).

47 Де Фиссер М. В. Драконы в мифологии Китая и Японии. – М., 2008. – С. 74.
48 На вiдмiну вiд “європейських” драконiв, “схiднi” дракони є позитивними персонажа-

ми – символами довголiття, сили та мудростi, влади iмператорiв.
49 Гора Ояма (яп. “Велика гора”) висотою 1252 м розташована неподалiк мiста Камаку-

ра; вважається однiєю зi священних вершин Японiї – мiсцем перебування божествених сил.
50 Ним мiг бути як верховне гiрське божество Ояма-цумi-но камi (яп. “Божественний дух 

великих гiр”), так i Кура-Окамi, iм’я якого позначають два iєроглiфи: перший перекладається 
як “ущелина, долина” або “темний, чорний”, другий – як “дощ” або “дракон”.

51 Oyama Fudo / Oyama Fudo Afuri (Ooyama no Fudoo sama) [Електронний ресурс]: [Веб-
сайт] Fudo-Myo-o – Introducing Japanese Deities. – Електронні дані. – Режим доступу: http://
fudosama.blogspot.com/2005/.../oyama-fudo.ht (дата звернення 21.08.2015 р.). – Назва з екрана; 
A study of rain deities and rain wizards of Japan [Електронний ресурс]: [Веб-сайт] Japanese my-
thology & folklore. – Електронні дані. – Режим доступу: https://japanesemythology.wordpress.
com/a-study-of-rain-deities-and-rain-wizards-of-japan/ (дата звернення 21.08.2015 р.). – Назва з 
екрана.

52 Oyama Afuri Jinja Shrine [Електронний ресурс]: [Інтернет-портал] Kanagawa Travel 
Info. – Електронні дні. – Режим доступу: http://kanagawa-travel-info.com/english/tourism.../76 
(дата звернення 21.08.2015 р.). – Назва з екрана; Afuri Shrine on Mt. Oyama. Mountain shrine 
that brings the rain / Kanagawa. By Todd Wojnowski, April 2013 [Електронний ресурс]: 
[Інтернет-портал] Japan Travel. – Електронні дані. – Режим доступу: http://en.japantravel.
com/view/afuri-shrine-on-mt-oyama (дата звернення 21.08.2015 р.). – Назва з екрана.

53 Де Фиссер М. В. Драконы в мифологии Китая и Японии... – С. 112.
54 Родина Хиджикаты (продолжение) – Такахата Фудо [Електронний ресурс]: [Інтернет-

портал] URL-Fushigi-dono-дневники. – Електроні дані. – Режим доступу: http://fushigi-dono.
diary.ru/p172395522.htm (дата звернення 21.08.2015 р.). – Назва з екрана.

55 З лат. votivus – “присвячений богам”, вiд votum – “обiтниця”, “бажання”; предмети, 
що пiдносились божеству заради зцiлення чи виконання бажання.

56 У ХIХ ст. пожвавилися дипломатичнi контакти мiж Японiєю та Росiйською імперією; 
зокрема Олександр II зустрiчався з японськими делегацiями в Петербурзi в 1862, 1865 та 
1867 рр., а в 1890–1891 рр. Японiю вiдвiдав майбутнiй росiйський iмператор Микола II. Пiд 
час таких зустрічей японська парадна холодна зброя як дипломатичні дарунки потрапляла 
до Схiдної Європи; Низовский А. Легендарное оружие древности. – М., 2013. – 316 с.

57 Баженов А. Экспертиза японского меча... – С. 85.
58 Цуба вакiдзасi з НМIУ не старша другої половини XVIII ст., коли з’явились перші взір-

ці торевтики, декоровані в художньому стилі “хвиля Оморi”.
59 Хорев В. Японский меч. Десять веков совершенства... – С. 25–27.
60 Анисимова М. Армейские японские мечи “Тип 19” в собрании ВИМАИВиВС // Война и 

оружие. Новые исследования и материалы. Материалы Международной научно-практической 
конференции 12–14 мая 2010 года в двух частях. Ч. I. – СПб.: ВИМАИВиВС, 2010. – С. 9, 10.
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СУЧАСНий СХІД

С. В. Капранов

КитАйСьКий веКтор япоНСьКого пАНАзІАтизмУ:
До поСтАНовКи проблеми

Початок ХХІ ст. засвідчив життєздатність багатьох ідеологій, що апелюють до 
супранаціональних ідентичностей і виникли понад сторіччя тому – пан’євро-

пеїзму, панісламізму, панславізму (у версії “русского мира”) тощо. Важливе місце 
серед них посідає й паназіатизм, проявами якого, зокрема, є теорія азійських цін-
ностей, створення організації “Діалог співробітництва в Азії”, проект Східноазій-
ської спільноти. Якщо зважати на економічне й політичне значення Індії, Китаю, 
Японії та інших країн-учасниць згаданих процесів, значущість паназіатизму в су-
часному світі не викликає сумніву. Адже для розуміння міжнародних взаємин в Азії 
треба знати історію ідей, які на них впливають. Не дивно, що різним аспектам па-
назіатизму приділяють увагу чимало дослідників – П. Дуара, Н. Камал, В. Кош-
манн, Дж. Лебра, Ю. Йосікава, С. Саалер, Р. Старрс, Й. Такеуці, Е. Хотта тощо. У 
Росії до цієї теми зверталися Є. М. Жуков, О. Макарова, К. В. Малова, В. Е. Моло-
дяков, А. С. Селіщев, Є. В. Щетиніна та інші. В Україні ж досліджень на зазначену 
тему поки що бракує – не зважаючи на те, що ще 1904 р. приват-доцент Харківсько-
го університету о. Іоан Філевський написав статтю “Паназіатизм Японії і Росія” 
[Шудрик 2013, 83]. Із сучасних праць можна згадати статтю О. Б. Бородіної “Мані-
пулювання масовою свідомістю японців у період раннього Сьова (1946–1941)” [Бо-
родіна 2010]. Теми японського паназіатизму торкається В. Є. Курілло у підручнику 
“Латентна політика”; на жаль, у тексті допущено перекручення японських власних 
назв [Курілло 2009, 287]. Проте навіть японські й західні дослідники нарікають на 
відносну недослідженість зазначеного явища [див., наприклад: Saaler 2002, 4; Yo-
shikawa 2009, 5]. 

Така недослідженість, особливо в Україні, вимагає докладніше розглянути клю-
чове поняття. Насамперед слід зазначити, що українському терміну “паназіатизм” 
відповідають щонайменше три терміни в японській і англійській мовах відповідно: 
хан-адзіасюґі 汎アジア主義1 (Pan-Asianism), адзіасюґі アジア主義 (Asianism) та 
дай-адзіасюґі 大アジア主義2 (Greater Asianism), які часом використовуються як си-
ноніми, але загалом мають різне значення – С. Саалер, наприклад, використовує 
останній термін, який можна було б перекласти як “великоазійська ідеологія”, на 
позначення імперіалістичної та експансіоністської тенденції 1920-х – 1930-х рр. 
[Saaler 2002, 7]. У цій статті ми будемо, однак, користуватися лише загальноприй-
нятим терміном, щоб не вигадувати неологізмів без потреби й уникнути плутанини. 

Паназіатизм, як було зазначено вище, належить до так званих “пан-рухів” (pan-
movements). Згідно з визначенням Л. Снайдера, пан-рухи – це “політично-культурні 
рухи, що прагнуть до зміцнення солідарності між народами, пов’язаними спільною 
мовою або спорідненими мовами, культурною схожістю, історичними традиціями 
і /або географічною близькістю” [цит. за: Hоtta 2007, 21]. С. Саалер виділяє чотири 
типи таких рухів відповідно до мети, яку вони ставлять: іредентистські, регіона-
лістські, гегемоністські та антиколоніальні [Saaler 2002, 10]. Паназіатизм, однак, 
може ставити (і ставив) різну мету, залежно від місця, часу і поглядів його речників. 
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Проте із самої назви зрозуміло, що йдеться про об’єднання народів насамперед за 
географічним принципом, хоча, як побачимо нижче, мотиви спільної культури, іс-
торичних традицій і навіть не згадані Снайдером релігія і раса не були забуті. 

Єдиного визначення паназіатизму в науці не існує – як влучно зазначила Ю. Йо-
сікава, дефініцій цього поняття стільки ж, скільки словників [Yoshikawa 2009, 13]. 
Що ж, звернімося до словників. Наприклад, російський тлумачний словник Ушако-
ва визначає паназіатизм як «політику японського імперіалізму, що пропагує ідею 
“Азія для азіатів” з метою виправдання загарбницьких війн в Азії» [Толковый сло-
варь... 1935–1940]. Ми навели це визначення, створене в 1930-ті рр. в тогочасному 
ідеологічному контексті, тому що воно й нині користується популярністю на росій-
ськомовних інтернет-ресурсах, у т. ч. “Вікіпедії”. Подібні погляди на паназіатизм 
домінують у російській науці, як свідчить навчальна програма Дипломатичної ака-
демії МЗС РФ. Згідно з нею, паназіатизм – це «японська національно-політична 
ідеологія створення “великої східноазійської сфери впливу”, що лежить в основі зо-
внішньої політики Японії в першій половині ХХ сторіччя, аж до завершення Другої 
світової війни» [Шмелев 2011, 33]. 

Таке визначення не може бути прийнятним, бо воно завузьке. Насамперед пана-
зіатизм не лише японське явище: різноманітні концепції та проекти азійської єднос-
ті виникали й далеко за її межами. У сусідньому Китаї палкими прибічниками 
союзу націй Великої Азії були, наприклад, Сунь Ят-сен та Лі Дачжао [Huang 2012; 
Matten 2011]. В Індії зазначені ідеї приваблювали Рабіндраната Таґора, Шрі Ауро-
біндо, Субхаш Чандра Боса, Джавахарлала Неру [Bhatte 2014; Malony 2013; Tankha 
2011; Ubaidulloev 2011]. У Кореї Чхве Чжеу ще 1860 р. заснував вчення під назвою 
донхак (“східна наука”), яку протиставив “західній”, тобто всій сукупності європей-
ських впливів (про зв’язок націоналізму та паназіатизму в Кореї див.: [Shin 2006, 
25–40]). Як це не дивно, знайшлися в паназіатизму прихильники і в Європі. Одним 
із них був австро-угорський офіцер Ойґен Гефліх (Eugen Hoeflich), згодом ізраїль-
ський письменник Моше Яаков бен-Ґавріель, який мріяв про об’єднання євреїв з 
арабами, індійцями, китайцями та японцями у великому всеазійському братстві 
[Harif 2012].

У Росії думка про можливе об’єднання народів Азії спочатку викликала жах, ві-
дображений, зокрема, у творчості В. Я. Брюсова та В. С. Соловйова [Брюсов 2003, 
88–90, 102–103, 110–111; Молодяков 2005, 10–42]. Втім, підхоплена ними концепція 
“жовтої загрози” була своєрідною негативною версією паназіатизму, що “від проти-
лежного” підтверджувала його актуальність. Проте були й позитивні версії: так, 
П. А. Бадмаєв висунув проект єдиної Азії під владою російського царя [Молодяков 
2006, 91–101]. Пізніше власну візію Великої Азії створив барон Р. Ф. Унгерн фон 
Штернберг [Отрощенко 2011, 47–48]. Використати паназійську ідею намагалися й 
більшовики, свідченням чого є стаття В. І. Леніна “Відстала Європа та передова 
Азія” [Ленин 1973], написана 1913 р., та проведення в 1920 р. в Баку І з’їзду наро-
дів Сходу. Окремого розгляду вимагає співвідношення паназіатизму з євразійством 
(див., наприклад, [Botz-Bornstein 2008]). Поза політикою, в культурологічному пла-
ні, теорію культурної єдності Азії розробляв Ю. М. Реріх [Рерих 1999; 2002]. Не об-
минули паназійські ідеї й Україну – варто згадати концепцію “азіатського ренесансу” 
М. Хвильового, який, між іншим, апелював до двох згаданих вище видатних пан-
азітистів – Сунь Ят-сена і Р. Таґора [Турчина 2006, 229]. Нас, проте, у цій статті ці-
кавить японський варіант паназіатизму, тому далі ми зосередимося на ньому.

Як ми бачимо вже з наведених прикладів, паназіатизм не лише не конче 
пов’язаний з імперіалізмом (японським, російським чи якимось іншим), а й зага-
лом не обмежується сферою політики; можна навіть говорити про існування поряд 
із політичним культурного паназіатизму (до якого насамперед слід віднести Ока-
куру Тенсіна3 [Судзумура 2013]). Можна, вочевидь, говорити й про економічний 
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паназіатизм, який концентрується на економічних зв’язках між азійськими країна-
ми, і навіть про релігійний – прикладом є буддійський паназіатизм Фудзії Ніцідацу4 
[Тоґава 2013] або паназійська візія “нової релігії” Омотокьо5 [Li 2007]. Тим більше 
не можна зводити весь паназіатизм до одного з його конкретних історичних проя-
вів – гасла “Азія для азіатів” чи проекту “Великої східноазійської сфери впливу” 
(точніше, “Великої східноазійської сфери спільного процвітання” Дай Тоа кьоейкен 
大東亜共栄圏). 

Серед численних визначень, які можна зустріти в наукових працях, ми наведемо 
лише два, якими далі й користуватимемося як такими, що доповнюють одне одно-
го. Визначний японський вчений Такеуці Йосімі визначає паназіатизм як “вимогу 
союзу азійських народів під проводом Японії для опору агресії європейських та 
американських сил”. Він додає, що це “не ідеологія з окремим і ясно впізнаваним 
змістом, а радше тенденція. Інколи вона проявляє себе як правий екстремізм, ін-
коли – як лівий екстремізм, і в усіх цих проявах можна розрізнити паназійські та 
непаназійські риси. (...) Паназіатизм не можна цілковито ототожнювати з експансіо-
нізмом або агресією, ані з націоналізмом (міндзокусюґі, коккасюґі, кокумінсюґі, 
кокусуйсюґі)6, ані з лівацьким інтернаціоналізмом” [цит. за: Saaler 2002, 11]. Згідно 
з визначенням Е. Хотти, паназіатизм – це “тип дискурсу, який прагне прищепити 
азійську ідентичність самим азіатам, щоби досягнути рівності із Заходом, який від-
вів Азії принизливу другорядну роль у політиці націй-держав” [Hоtta 2007, 23]. 
Хотта, проте, розглядає паназіатизм як різновид націоналізму, з чим, як ми бачили, 
категорично не згоден Такеуці. Йосікава, натомість, розуміє паназіатизм як азій-
ський регіоналізм. 

Як би не розуміти паназіатизм, у центрі його перебуває концепт Азії. Відтак 
природно постає питання про межі, в яких мислять Азію прибічники її єдності. 
Як добре відомо, географічні кордони Азії є умовними і в різні часи їх розуміли 
по-різному. Так само відмінними вони є і в різних представників паназійської 
думки. Для японської її версії можна виділити незмінне ядро – Східну Азію (Япо-
нію, Китай, Корею та В’єтнам), тобто країни Синічної цивілізації, за класифікацією 
А. Дж. Тойнбі, або Китайсько-Східноазійської макроцивілізаційної системи, за кла-
сифікацією Ю. В. Павленка [Павленко 2002, 390–404]. До цих країн могли додавати 
Монголію, країни Південно-Східної Азії, Індію, а інколи навіть країни ісламу (на-
приклад, Окава Сюмей7) [Saaler 2002, 8]. 

С. Саалер виділяє три групи спільних рис народів Східної Азії, до яких апелюва-
ли паназіатисти:

1) культурну єдність, що включала китайську ієрогліфічну писемність (добун 
同文) і релігійну єдність (докьо 同教);

2) расову єдність (досю 同種), тобто приналежність до “жовтої раси” (осьоку 
дзінсю 黄色人種); концепт раси пізніше змінився концептом етносу (міндзоку 民族);

3) географічну близькість і політичні зв’язки в рамках традиційної синоцентрич-
ної моделі [Saaler 2002, 15]. Уявлення про расу, тим більше про “жовту расу”, були, 
безперечно, запозичені із Заходу. 

Центром ареалу, який окреслюють зазначені спільні риси, є, ясна річ, Китай, 
фундамент східноазійської цивілізації, її найбільша й наймогутніша (для ХІХ й 
більшої частини ХХ ст. – потенційно) країна. Ця обставина була тим важливішою, 
що Корея до 1898 р. була у васальній залежності від Китаю (імперії Цін), з 1905 р. 
перебувала під протекторатом Японії, а з 1910 р. стала японським володінням; 
В’єтнам же до 1945 р. входив до складу Французького Індокитаю, тому його логіч-
но було розглядати разом з іншими країнами Південно-Східної Азії. Тож можна 
сказати, що для японських паназіатистів Китай був фактично центром всієї Азії – 
без розв’язання проблеми стосунків із Китаєм про азійську єдність не могло бути 
й мови. 
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Концепт “Азія” (Адзіа 亜細亜, скорочено А 亜) був занесений до Китаю та Япо-
нії єзуїтами. Це слово, зокрема, є в китайськомовному атласі світу, надрукованому 
1602 р. Матео Річчі. Японці почали використовувати цю назву щонайменше з по-
чатку XVIII ст. Наприклад, географ Нісікава Дзьокен 西川如見 (1648–1724) у своїх 
книгах “Ніхон суйдоко” 日本水土考 (“Роздуми про географію Японії”, 1700) та 
“Каіцусьоко” 華夷通商考 (“Роздуми про торгівлю між культурними країнами та 
варварами”, 1708) визнавав, що Японія – частина Азії. Проте філософ-конфуціанець 
Аїдзава Сейсісай 会沢正志斎 (1782–1863) критикував таке запозичення: він вважав, 
що звичай ділити світ на частини й давати їм назви свідчить про зарозумілість і 
егоцентризм європейців, а також про їхнє прагнення панувати над усім світом; він 
застерігав, що, приймаючи цю назву, дану чужинцями, Японія ризикує втратити 
свою ідентичність і розчинитися в масі “азійських країн” [Matsuda 2011, 46]. У цьо-
му Аїдзава, як бачимо, виявився предтечею постколоніальної критики. 

А втім, як зазначають С. Саалер і К. Шпільман, «лише з відновленням європей-
ської колоніальної експансії в дев’ятнадцятому сторіччі “Азія” перестала бути тех-
нічним терміном, який використовували східноазійські картографи, й, у відповідь 
на загрозу західного колоніалізму, почала репрезентувати специфічний геополітич-
ний простір...» [Saaler, Szpilman 2011, 2]. З цим можна погодитися, але все ж таки 
паназіатизм у Японії сформувався не після “відкриття” країни “чорною ескадрою” 
комодора Перрі, коли загроза західного колоніалізму була максимальною, а в період 
Мейдзі (1868–1912), коли, здавалося б, ця загроза значно зменшилася. І причина 
тут у кардинальній зміні світосприйняття, яку спричинила “Реставрація-Революція” 
Мейдзі.

У метагеографічному8 сенсі ця зміна була переходом від синоцентричної моде-
лі світу до новочасної західної, тобто європоцентричної. Таким чином, Мейдзі 
Ісін можна з повним правом назвати метагеографічною революцією. У термінах 
японсько-китайських взаємин вона має вигляд переходу зі сфери китайського 
впливу до сфери впливу західного. Це знайшло вираження в гаслі “Геть від Азії!” 
(дацу-А 脱亜), яке проголосив у 1885 р. Фукудзава Юкіці9; пізніше воно набуло ви-
гляду “Геть від Азії, увійдемо до Європи!” (дацу-А ню-О 脱亜入欧)10. “Геть від 
Азії!” означало на практиці “Геть від Китаю!”.

Зауважмо, що синоцентрична модель була поставлена під сумнів ще у XVIII ст. 
діячами кокуґаку11, які піддали цінності традиційної китайської культури різкій кри-
тиці, натомість стверджуючи самодостатність Японії. У першій пол. ХІХ ст. такі 
мислителі, як Хірата Ацутане 平田篤胤 (1776−1843), Йосіда Сьоін 吉田松陰 
(1830−1859) та згаданий вище Аїдзава Сейсісай почали ототожнювати “Серединну 
державу” (Цюґоку 中国) з Японією, а не з Китаєм, як було прийнято раніше. Ця кон-
цепція дістала в японській науці назву Ніхон цюка-рон 日本中華論 [Saaler 2002, 13]. 
У цьому сенсі мейдзійська вестернізація стала логічним продовженням антикитай-
ського руху, започаткованого мислителями кокуґаку. 

Виразниками нового розуміння світу стали нові концепти, з яких для нас наваж-
ливішим є, безперечно, “Азія”. Синонімом “Азії” став ще один новий концепт – 
“Схід” (“Орієнт”). Цікаво, що відповідне японське слово – Тойо 東洋, дослівно 
“східний океан” (як і його синонім Тохо 東方 “східна сторона”), було запозичене зі 
старої синоцентричної моделі, згідно з якою Серединна імперія оточена з чотирьох 
боків океанами. 

Проте на особливу увагу заслуговує нове розуміння концепту “Китай”, втілене в 
назві Сіна 支那. У цього слова давня історія. В Індії Китай називали “Чіна” (санскр. 
Cīna); ця назва потрапила до Китаю разом із буддійськими текстами й у китайських 
перекладах набула звучання Чжіна (варіанти написання: 支那, 芝那, 脂那 та 至那). 
Це слово, хоча й зрідка, використовувалося і в самому Китаї (відомий приклад – 
вірш Сюаньцзуна, імператора династії Тан), і в Японії. Вчений-конфуціанець Араї 
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Хакусекі 新井白石 (1657–1725) дізнався від місіонерів, що європейці називають 
Китай латиною Sinae, і ця назва йому нагадала про буддійське Сіна. Він почав ви-
користовувати це слово на позначення Китаю незалежно від династії [Fogel 2012]. 
Маено Рьотаку 前野良沢 (1723–1830), знавець європейської медицини, писав у 
1777 р., що “Китай не мав постійного імені країни з часів Яо та Шуня. Назва Сіна 
прийшла із Заходу” [Matsuda 2011, 46]. Проте широкого вжитку вона набула вже в 
добу Мейдзі. Таким чином, назва Сіна відображає новий погляд на Китай – погляд 
крізь “західні окуляри”. Це вже не Серединна імперія, кордони якої визначає вплив 
моральної сили-Де її володаря – Сина Неба, а звичайна країна серед інших країн, 
одна з багатьох відсталих країн Азії. 

У новій метагеографічній структурі японські інтелектуали опинилися у двознач-
ному становищі. З одного боку, вони мусили визнати приналежність своєї країни до 
“Азії”, чи то “Сходу”; з другого боку, ці концепти стійко асоціювалися з відсталіс-
тю й залежністю, а японці прагнули зробити свою країну рівною провідним захід-
ним державам. Із цієї ситуації було два виходи: перший – зосередитися на власному 
розвитку, залишивши решту країн Азії напризволяще, і тим самим подолати свою 
“азійськість”; другий – взяти на себе цивілізаторську місію й допомогти Азії мо-
дернізуватися, таким чином змивши з неї тавро відсталості. Якщо перший шлях 
втілився у знайоме вже нам гасло дацу-А – “Геть від Азії!”, то для другого було ви-
найдено формулу ко-А 興亜 “підіймати (розвивати) Азію”.

Обидва шляхи відкривали можливості для імперіалістичної політики щодо Ки-
таю та інших азійських країн. У першому випадку “увійти в Європу” (ню-О) озна-
чало стати членом клубу колонізаторів. Модерна, вестернізована Японія не могла 
не становити загрозу для “відсталих” сусідів, і насамперед Кореї та Китаю: неза-
лежно від конфігурації “уявних спільнот” географічна реальність брала своє. У 
другому ж випадку роль наставника-цивілізатора легко могла перетворитися на 
роль визискувача, як це можна було спостерігати й на прикладі західних країн. 

Проте гасло “розвивати Азію” звучало, безперечно, більш альтруїстично й від-
повідало як старим конфуціанським, так і новітнім гуманістичним цінностям. Не 
дивно, що, як зазначає С. Саалер, “паназіатизм у Японії виник у період Мейдзі 
(1868–1912) як ідеалістично-культурний (idealst-culturalist) рух з незначними полі-
тичними конотаціями” [Saaler 2002, 4]. У цей період він був пов’язаний з “Рухом 
за свободу та народні права” (Дзію мінкен ундо 自由民権運動), його представника-
ми були Накае Цьомін12, Таруї Токіці13, Уекі Еморі14. Зауважмо, що гасло дацу-А 
було сформульовано на противагу ко-А, а не навпаки [Zachmann 2011, 57]. Слід та-
кож пам’ятати, що свою знамениту статтю “Дацу-А рон” 脱亜論 Фукудзава напи-
сав під враженням поразки в Кореї реформаторського руху ґехва (невдалої спроби 
перевороту 1884 р.), який японський просвітник щиро підтримував [Yoshikawa 
2009, 22; Фукудзава 1885]. Тобто до того він і сам був прихильником “розвитку 
Азії”, паназіатистом.

З викладеними вище міркуваннями добре узгоджується класифікація ідейних 
різновидів паназіатизму в Японії 1868–1945 рр., яку пропонує Ю. Йосікава [Yo-
shikawa 2009, 10–11, 16]. Ця класифікація спирається на два критерії – позицію 
щодо Заходу (про- або антизахідну) та позицію щодо експлуатації інших країн Азії. 
Таким чином дослідниця виділяє чотири основні різновиди:

1) космополітичний паназіатизм – прозахідний, спрямований проти експлуатації 
Азії. Його представниками були Йосіно Сакудзо15, Мікі Кійосі16, Рояма Масаміці17; 

2) азійська доктрина Монро – прозахідна, компромісна позиція щодо експлуата-
ції Азії. Сюди дослідниця відносить Мацуі Іване18; 

3) доктрина “останньої війни” – антизахідна, проти експлуатації Азії. Представ-
ники – Ісівара Кандзі19 та Міядзакі Масайосі20;
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4) “співчутливий імперіалізм” (imperialistic compassionates) – антизахідний, ком-
промісна позиція щодо експлуатації Азії. Його представляють Накатані Такейо21 та 
Тояма Міцуру22.

Звісно, така схема є дуже спрощеною, про що свідчить і те, що Йосікава у про-
цесі дослідження вводить нові групи – “прихильників союзу”, “співчутливих” (com-
passionates) і “революціонерів” [Yoshikawa 2009, 14]. Проте вона показує, наскільки 
складними, неоднозначними і розмаїтими шляхами вела японську думку мрія про 
всеазійську єдність.

Таким чином, паназіатизм як напрям думки є явищем світового масштабу, хоча 
найбільший розвиток він дістав у Японії. Паназіатизм існує в багатьох варіантах 
(культурний, політичний, економічний, релігійний тощо), може поєднуватися з різ-
ною ідеологією – “правою” і “лівою”, імперіалістичною й антиколоніальною, лібе-
ральною і консервативною. Виникнення паназіатизму в Японії наприкінці ХІХ ст. 
було обумовлене не лише загрозою колоніального поневолення з боку Заходу, а й 
метагеографічною революцією (переходом від синоцентричної моделі світу до єв-
ропоцентричної), яка зробила концепт “Азії” фактом суспільної свідомості й напо-
внила його геополітичним і геокультурним змістом. За всієї невизначеності 
кордонів “Азії” в думці японських паназіатистів її ядро складала Східна Азія, тобто 
Китайсько-Східноазійська макроцивілізаційна система, а її ядром, у свою чергу, 
був і є Китай. Тому китайський вектор слід вважати магістральним напрямом 
японського паназіатизму, а отже, визначальною для нього є проблематика японсько-
китайських взаємин. 

1 Ми використовуємо українську транслітерацію японських слів М. Федоришина. Ієро-
гліфічне написання наведено лише там, де це важливо з огляду на тему дослідження. 

2 Існують також варіанти всіх трьох термінів з ієрогліфічним написанням слова “Азія” 
亜細亜, яке нині вважають застарілим.

3 Окакура Тенсін 岡倉天心 (Окакура Какудзо 岡倉覚三, 1862–1913) – видатний мистец-
твознавець, культуролог, мислитель-традиціоналіст; обґрунтовував ідею культурної й духо-
вної єдності Азії. Друг Р. Таґора. Японські власні імена наведено згідно з японською тради-
цією – спочатку прізвище, потім ім’я.

4 Фудзії Ніцідацу 藤井日達 (1885–1985) – буддійський монах, релігійний діяч, пацифіст, 
послідовник М. К. Ґанді. 

5 Омотокьо 大本教 (“Вчення Великої Основи”) – одна з “нових релігій” синтоського по-
ходження, заснована 1892 р.

6 Терміни, що позначають у японській мові різні види націоналізму: міндзокусюґі 民族
主義 – етнічний націоналізм, коккасюґі 国家主義 – державницький націоналізм, кокумінсю-
ґі 国民主義 – цивільний націоналізм, кокусуйсюґі 国粋主義 – радикальний націоналізм. 

7 Окава Сюмей大川周明 (1886–1957) – філософ, історик. У 1948 р. був притягнутий до 
суду Міжнародного трибуналу для Далекого Сходу за звинуваченням у пропаганді війни, 
але звільнений через психічну хворобу. Перший перекладач Корану японською мовою. Про 
погляди Окави на іслам див.: [Усукі 2013].

8 Метагеографія – “міждисциплінарна галузь знання, що перебуває на перетині науки, 
філософії та мистецтва (в широкому сенсі слова) й вивчає різні можливості, умови, спосо-
би й дискурси географічного мислення та уяви” [Замятин 2010, 22]. Термін був введений до 
наукового обігу В. М. Гохманом, Б. Л. Гуревичем і Ю. Г. Саушкіним у статті “Проблемы 
метагеографии” (“Вопросы географии”, 1968, сб. 77). В Україні вперше використаний 
Д. В. Ніколаєнком у 1980-ті рр. [Колесник 2013, 165]. 

9 Фукудзава Юкіці 福澤諭吉 (1835–1901) – публіцист, просвітник, культурний і політич-
ний діяч, прихильник вестернізації та лібералізму. 

10 Роком раніше (1884) заклик дацу-А був сформульований товаришем Фукудзави, Хіно-
харою Сьодзо (1853–1904) [Zachmann 2011, 57]. 
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11 Кокуґаку 国学 (“наука [рідної] країни”) – духовний, культурний і суспільно-політичний 
рух XVIII–XIX ст., що ставив за мету плекання самобутньої японської культури, очищеної 
від чужоземних впливів.

12 Накае Цьомін 中江兆民 (1847–1901) – ліберальний публіцист, мислитель, політик.
13 Таруї Токіці 樽井藤吉 (1850–1922) – автор трактату “Дайто Ґаппо-рон” 大東合邦論 

“Про об’єднання країн Великого Сходу” (1885 р., опублікований 1893 р.), де висунув ідею 
об’єднання Японії та Кореї як рівних країн у “Велику Східну державу” Дайтококу 大東国 
для протистояння західному імперіалізму.

14 Уекі Еморі 植木枝盛 (1857–1892) – активіст Руху за свободу та народні права. У своїх 
статтях виступав проти війн із Кореєю та Китаєм, за незалежність пригноблених країн Азії. 
Його ідеал – Японія як “маленька країна” (сьококусюґі 小国主義) у союзі з іншими країна-
ми Азії.

15 Йосіно Сакудзо 吉野作造 (1878 –1933) – історик і політолог, прибічник демократії.
16 Мікі Кійосі 三木清 (1897–1945) – філософ, що створив синтез марксизму та екзистен-

ціалізму. Один з авторів концепції “Великої східноазійської сфери спільного процвітання”.  
17 Рояма Масаміці 蝋山政道 (1895–1980) – геополітік, один з авторів концепції “Великої 

східноазійської сфери спільного процвітання”.  
18 Мацуі Іване 松井石根 (1878–1948) – генерал, командувач японської експедиційної ар-

мії в Китаї. Страчений за звинуваченням у воєнних злочинах. 
19 Ісівара Кандзі 石原莞爾 (1889–1949) – генерал, ініціатор інтервенції в Маньчжурії 

1931 р.
20 Міядзакі Масайосі 宮崎正義(1893–1954) – економіст, прихильник планової економіки, 

автор плану індустріального розвитку Маньчжурії. 
21 Накатані Такейо 中谷武世 (1898–1990) – політичний діяч, теоретик націоналізму і па-

назіатизму, послідовник Окави Сюмея. 
22 Тояма Міцуру 頭山満 (1855–1944) – видатний політичний діяч, один із засновників і 

лідер таємного “Товариства Темного океану” (Ґенйося 玄洋社). Допомагав Сунь Ят-сену в 
революційній діяльності. Див. докладніше: [Саґа 2012]. 
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“КитайсьКа мрія”
яК теорія нового етапу модернізації Кнр

Соціально-економічні перетворення Китаю привели до істотних змін у самому 
суспільстві і структурі влади, які сьогодні суттєво відрізняються від того, що 

було в часи архітектора реформ Ден Сяопіна: політичні лідери стають все менш 
впливовими, слабшає вплив партії на суспільство, яке все більше й більше набуває 
рис плюралізму. Формується абсолютно новий політичний простір, де одночасно 
посилюються вплив західних і відродження традиційних цінностей. У цих непрос-
тих для правлячої партії умовах була запропонована нова ідеологія – концепція “ки-
тайська мрія” (中国梦, zhōngguó mèng) як ідея національного відродження, в якій 
робиться спроба об’єднати традицію і модерн із метою виходу на новий етап про-
ведення реформ. Загальне “піднесення Китаю”, його швидкозростаюча економіка і 
середній клас привернули увагу дослідників і до концепції “китайська мрія”, про що 
можна судити з великої кількості коментарів у світовій блогосфері, а також наукових 
публікацій і монографій. Серед найцікавіших надрукованих книг необхідно відзна-
чити роботи західних вчених: це Н. Марс і А. Хорнсбі, “Китайська мрія – суспіль-
ство в процесі будівництва” (дослідження урбанізації і переходу до соціалістичної 
ринкової економіки в 1980-ті та 1990-ті роки) [Mars, Hornsby 2008]; Дж. Стадвелл, 
“Китайська мрія: пошуки останнього незасвоєного ринку на Землі” [Studwell 2003]; 
Х. Ван, “Китайська мрія: підйом світового середнього класу, і що це означає для вас” 
(соціологічний аналіз середнього класу) [Wang 2010]; Ж. Лемос, “Кінець китайської 
мрії: чому китайці бояться майбутнього” (перспективи соціально-економічного роз-
витку) [Lemos 2012] – а також китайських авторів: Лю Цзюньжу, “Китайська мрія” 
[Li Junru 2006]; Лю Мінфу, «“Китайська мрія”: велика сила мислення і стратегічне 
позиціонування в постамериканську епоху» (роль Китаю в новому світовому поряд-
ку) [Liu Mingfu 2015]. Це дослідження концепту “китайська мрія” пов’язане з трьо-
ма аспектами (історичні передумови, внутрішній зміст і міжнародний контекст).

“Китайська мрія” в історичному дискурсі:
легітимність, наратив і внутрішня політика

У сучасний період історії ідея національного відродження (复兴, fùxīng) вико-
ристовувалася багатьма лідерами Китаю (від Чан Кайши до Цзян Цземіня і Ху Цзін-
тао) для мобілізації населення на шляху революційних перетворень або проведення 
реформ. І хоча Сі Цзіньпін запропонував нову ідеологічну концепцію, але за своєю 
суттю це продовження досить старих і апробованих на практиці суспільно-політич-
них ідей, тому важливим аспектом є вивчення формування в історичному дискурсі 
“китайської мрії”, яка в офіційних виступах поки не дістала чіткого визначення. 
Сі Цзіньпін, імовірно, перший китайський лідер, який використовував термін 
“мрія” для інтерпретації минулого і моделювання майбутнього, але в традиційній 
китайській культурі вже в давній період сформувалися і протягом тисячоліть існу-
вали стійкі утопічні концепції (大同, dàtóng; 太平, tàipíng; 井田, jǐng tián). Напри-
кінці XIX століття під впливом західних ідей про історичний розвиток і прогрес ці 
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традиційні утопічні уявлення були радикально переосмислені, що найбільш пов-
но виражено в роботах філософа, теоретика китайського націоналізму, Кан Ювея 
(康有为, 1858–1927) та одного з найбільш шанованих у Китаї політичних діячів, 
“батька нації”, Сунь Ятсена (孙逸仙, 1866–1925). Цікаво, що у творі Кан Ювея 
“Книга Великого єднання” (“大同书”, “Dàtóng shū”) вперше в Китаї образ ідеально-
го світу було перенесено в майбутнє. Найбільш чітко висловив проект нової держа-
ви Сунь Ятсен: “Моя ідея полягає в бажанні використовувати іноземний капіталізм 
для створення соціалізму в Китаї, так, щоб, гармонійно поєднуючи ці дві економіч-
ні сили, які рухають людство вперед, змусити їх діяти разом і тим самим прискори-
ти розвиток майбутньої світової цивілізації” [Сунь Ятсен 1964, 321].

У новітній період історії Мао Цзедуну належать два варіанти “мрії”: спочатку 
про реалізацію соціалізму і комунізму, тобто створення ідеального суспільства без 
гноблення і нерівності, з достатком їжі і матеріальних благ, а потім, під час Куль-
турної революції, визначення Китаю як центру світової революції. Але серед усіх 
лідерів Китаю в пост-імператорський період Мао Цзедун єдиний, хто у своїй ідео-
логії не використав концепцію “відродження”. У цей період історії лідери Комуніс-
тичної партії Китаю (далі – КПК) взагалі не залучали минуле Китаю, й особливо 
визначення “національне приниження”, для обґрунтування своєї ідеології, легітим-
ності та історичного дискурсу. Замість цього Мао Цзедун використав теорію класо-
вої боротьби для пояснення суті китайської революції, іноземного імперіалізму і 
громадянських воєн, а пропагандистська машина переконувала китайських грома-
дян у тому, що під керівництвом їхнього “великого керманича” КПК досягла всіх 
перемог, що було способом мобілізації населення та забезпечення легітимності вла-
ди (відповідно до класифікації М. Вебера, це харизматична легітимність) [Вебер 
1998, 165–166]. Замість принизливого минулого Мао Цзедун використовує для 
формування дискурсу революційні перемоги сьогодення, а під час Культурної ре-
волюції націоналізм і патріотизм були відкинуті як “буржуазна ідеологія” і такі, що 
суперечать принципам інтернаціоналізму [Ding 1995, 164]. У цілому національна 
історія в цей період була підпорядкована меті побудови соціалізму і комунізму, а 
Китай у період Культурної революції визначався центром світової революції.

Прем’єр Держради КНР Чжоу Еньлай у 1972 році запропонував ще один варіант 
національної історії – “чотири модернізації”, що означало реформування чотирьох 
ключових галузей: промисловості, сільського господарства, оборони, науки і техні-
ки1. Ден Сяопін також говорить про проведення “чотирьох модернізацій”, але в 
його визначенні Китай – це не центр світового розвитку, а, навпаки, відстала краї-
на, яка перебуває далеко позаду від розвинених країн, що вже здійснили модерніза-
цію. Тому в 1978 році для боротьби з “бандою чотирьох” і подолання помилок 
Культурної революції Ден Сяопін висуває гасло “активізація Китаю” (振兴中华, 
zhènxīng zhōnghuá), яке, по суті, лежить в основі і сьогоднішнього формулювання 
Сі Цзіньпіна “китайської мрії”, що загалом зводиться до мети перетворення Китаю 
в потужну і багату державу з високим рівнем життя населення [Bondes, Heep 2013, 
317–334]. Якщо час Мао Цзедуна – це героїчне втілення вічних, трансцендентних 
істин марксизму, космічно-часовий синтез традиції і модерну, то ера Ден Сяопіна – 
це вивільнення народної енергії для досягнення матеріальних благ, що триває й 
донині. Після 1989 року Цзян Цземінь розвивав ідею “активізації Китаю”, але, на 
відміну від Ден Сяопіна, риторика в цей час була зосереджена на критиці західних 
держав, які зображувалися як головне джерело відсталості і страждань Китаю. “Ки-
тайська мрія” пов’язана з концепцією “соціалістична культура” (社会主义文化, 
shèhuì zhǔyì wénhuà), яка сьогодні спирається на традиційні категорії китайської 
культури, що в першу чергу стосується конфуціанської думки [Морозова 2007, 147]. 
А. В. Ломанов так говорить про старі ідеї в сучасній китайській думці: «Ідея сус-
пільства “великого єднання” (датун), коли “Піднебесна належить усім”, що більше 
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двох тисячоліть тому виникла в Китаї, в нових умовах стала синонімом ідеї соціа-
лізму. Стародавні конфуціанці вважали, що щаблем до цього ідеального суспільства 
є суспільство “малого добробуту” (小康, xiăokāng), коли люди забезпечені основни-
ми умовами для життя. Обидві ідеї увійшли в китайські політичні проекти XX ст. – 
мрія про “велике єднання” захопила лідера демократичної революції 1911 року 
Сунь Ятсена, а в 1979 році “архітектор реформ” Ден Сяопін проголосив мету ство-
рити в Китаї суспільство “малого добробуту”» [Ломанов]. Це, по суті, є реанімацією 
традиційної схеми суспільного розвитку, в якій виділялися фази розквіту і занепаду 
країни, перехід від стану хаосу до відновлення впорядкованості. Як відомо, китай-
ська традиційна діалектика базувалася не на боротьбі протилежностей, а на концеп-
ції 和 (hé, єдність у різноманітті) і 中庸 (zhōngyōng, вчення про серединність): 
дотримання необхідної помірності і неприйняття двох крайнощів – надлишку та не-
стачі; засудження всякої крайності і прагнення до повноцінного й осмисленого 
життя; примирення протиборчих сторін, утвердження принципу толерантності; 
вироблення усереднених норм і цінностей, прийнятних для широких верств насе-
лення, зняття напруженості опозиційних орієнтацій; більш складне розуміння сус-
пільного прогресу і поетапне досягнення поставлених цілей (не навпростець, а в 
обхід). У наші дні “завершення всебічного будівництва суспільства малого добро-
буту” проголошено частиною “китайської мрії”.

З початку 1990-х років партійні лідери починають використовувати нове визна-
чення – “велике відродження китайської нації” (中国民族的伟大复兴, zhōngguó 
mínzú de wěidà fùxīng), де слово “відродження” (复兴, fùxīng) має підкреслити го-
ловне завдання партії – відновлення колишнього становища і слави Китаю, а не по-
будова комунізму (націоналістичний ухил). В ортодоксальному варіанті КПК була 
авангардом китайського пролетаріату, але вже в 1996 році Цзян Цземінь характери-
зує КПК як національно-патріотичну силу [Jiang Zemin 1996], а в 1997 році на 
XV з’їзді ЦК КПК гасло “велике відродження китайської нації” дістало своє ідейне 
оформлення лише як “початкова стадія соціалізму” й було оголошено, що вся попе-
редня діяльність партії і численні жертви служили цій великій меті відновлення ко-
лишньої величі Китаю. 2002 року Цзян Цземінь на XVI з’їзді партії говорить про 
те, що “велике відродження китайської нації” на шляху побудови соціалізму китай-
ського зразка є “серйозним призначенням, покладеним на партію історією та епо-
хою”, і що вкрай цікаво – КПК повинна представляти “передові продуктивні сили, 
передову китайську культуру, корінні інтереси більшості” [Jiang Zemin 2002], тобто 
інтереси не тільки робітників і селян, а й багатьох підприємців (кінець революційної 
ідеології). На думку В. Г. Гельбраса, тут відбулося об’єднання практично всіх мину-
лих, нинішніх і майбутніх починань партії [Гельбрас 2003, 80–90], але додамо, що 
це об’єднання дуже різних за своєю суттю ідеологем.

Ху Цзіньтао в порівнянні з Цзян Цземінем зайняв більш виражену націоналіс-
тичну позицію, про що можна судити, наприклад, з назви його політичного звіту, 
представленого на XVII з’їзді партії в жовтні 2007 року, – “Загальні принципи Ве-
ликого відродження китайської нації” [Hu Jintao 2007]. У доповіді на XVIII з’їзді 
КПК Ху Цзіньтао представив “соціалістичні серцевинні ціннісні погляди” (社会主
义核心价值观, shèhuì zhǔyì héxīn jiàzhíguān), що в китайській політичній публіцис-
тиці дістали назви “три просування”, “набір з 12 цінностей” або “цінності у 24 іє-
рогліфах” [Ломанов 2013, 6]. Загалом їх можна охарактеризувати як цінності на 
рівні держави (цивілізованість, гармонія), суспільства (свобода, рівність) та індиві-
да (патріотизм, чесність). Ху Цзіньтао розвинув ідеї відродження нації шляхом 
введення нового концепту – “гармонійне суспільство” (和谐社会, héxié shèhuì). 
Одним з негативних проявів здійснення політики реформ і відкритості стало поси-
лення соціальної напруженості, і Ху Цзіньтао побачив у конфуціанській концепції 
гармонії можливість зняття протиріч не тільки всередині Китаю, а й у відносинах з 
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іншими державами. Незважаючи на пропаганду гармонійного суспільства, в період 
правління Ху Цзіньтао відбулося суттєве зростання напруженості на всіх рівнях, у 
тому числі це стосується загострення етнічних відносин між китайцями і так зва-
ними національними меншинами в Тибеті і Сіньцзяні, а також погіршення відно-
син з деякими сусідніми державами через територіальні суперечки. Окрім того, у 
своєму виступі на XVIII з’їзді КПК Ху Цзіньтао вказав на необхідність зміни мето-
дів (方式, fāngshì) економічного розвитку (ринковий курс, підтримка високих тем-
пів зростання, зміна пріоритетів і ліквідація диспропорцій), але при цьому Китай 
не повинен повторювати західну політичну модель, що очевидно вказує на визна-
ння автохтонної лінії розвитку.

Із самого початку свого вступу на посаду, в листопаді 2012 року, Сі Цзіньпін по-
чав просувати концепцію “китайської мрії” (中国梦, zhōngguó mèng) [Xi Pledges... 
2012], яка найбільш повно була ним сформульована на 1-й сесії Всекитайського зі-
брання народних представників КНР 12-го скликання (17.03.2013), – “здійснювати 
відродження китайської нації” [习近平… 2013], – про що, втім, говорили й попе-
редні керівники. У цьому своєму березневому виступі Сі Цзіньпін позначив цілі, 
завдання, ціннісні орієнтири (сильна і багата держава (国家富强, guójiā fùqiáng), 
національне відродження (民族振兴, mínzú zhènxīng), народне щастя (人民幸福, 
rénmín xìngfú)), а також загальний вектор реформ у контексті основної стратегії роз-
витку Китаю “на шляху змін”.

Ф. Фукуяма вбачає культурні корені економічної активності в діловій і трудовій 
етиці, національній ціннісно-орієнтованій державній політиці та управлінні під-
приємством. У своїй книзі “Довіра: соціальні чесноти і шлях до процвітання” пише: 
“Оскільки фамілістичний характер китайського ділового життя має глибоке коріння 
в китайській культурній спадщині, саме в ньому нам слід шукати пояснення її уні-
кальних особливостей. ˂...˃ І сучасний, і традиційний Китай дотримується одних 
зразків економічної поведінки: постійне піднесення і занепад розрізнених сімейних 
підприємств, їхня нездатність до інституалізації та існування протягом життя більш 
ніж двох-трьох поколінь, загальна недовіра до чужинців і стійке небажання сімей 
приймати у своє лоно не родичів, соціальні перешкоди для накопичення капіталу у 
вигляді традицій спадкування – всі ці фактори існували в китайському суспільстві 
задовго до початку післявоєнної індустріалізації Тайваню, Гонконгу, Сінгапуру і са-
мої КНР” [Фукуяма 2004]. Досягнення “китайської мрії” ґрунтується на перерахо-
ваних цінностях і реалізується на основі особливої моделі соціального управління, 
яка одним з першочергових завдань ставить побудову сильної, конкурентоспромож-
ної економіки [Дамбаева, Морозова 2013, 11]. Таким чином, сучасна китайська сис-
тема цінностей є поєднанням марксизму, соціалізму, керівництва компартії – власна 
ідеологія, а також багатство, демократія, цивілізація – ціннісні елементи, засновані 
на людській природі та прогресі людської цивілізації (共同价值, gòngtóng jiàzhí, за-
гальні цінності). Можна сказати, що, відмовившись за роки реформ від мислення 
категоріями класового антагонізму, в КНР зробили ставку на допущення всього, що 
буде працювати на створення могутньої і багатої держави та реалізацію “китайської 
мрії” про велике відродження китайської нації. Це сильно нагадує остаточну радя-
нізацію комунізму за часів Сталіна, коли побудова нового суспільства стала націо-
нальним проектом.

В інтерв’ю 1 травня 2013 р. новий лідер пояснив своє звернення до “китайської 
мрії” бажанням “сколихнути дух всієї нації”, “зібрати воєдино сили всієї країни”. 
“Мета нашої майбутньої боротьби, – сказав Сі Цзіньпін, – така: до 2020 р. ВВП і 
середньодушові доходи міського і сільського населення повинні подвоїтися в порів-
нянні з показником 2010 р.; має бути повною мірою завершено побудову середньо-
заможного суспільства. До середини нинішнього століття ми повинні перетворити 
країну в багату, могутню, демократичну, цивілізовану, гармонійну соціалістичну 
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державу і здійснити китайську мрію про велике відродження китайської нації” [Си 
Цзиньпин... 2013, 16]. А для втілення в життя “китайської мрії” необхідно неухиль-
но дотримуватися шляху соціалізму з китайською специфікою, продовжувати полі-
тику реформ і відкритості. Після цього Сі Цзіньпін у багатьох своїх публічних 
виступах почав повторювати головні тези нової ідеології [习近平… 2013], що, крім 
того, дістало потужну пропагандистську підтримку на різних інформаційних ресур-
сах КПК. Так, наприклад, керівник відділу пропаганди ЦК КПК Лю Циба у своїй 
статті, надрукованій у найвпливовішій газеті Китаю “Женьмінь жибао”, визначає 
“китайську мрію” як “місію” нового керівництва і “політичний маніфест” для пар-
тії та країни, як “головну стратегічну думку” для розвитку соціалізму з китайською 
специфікою [刘奇葆 2013]. Звідси стає зрозуміло, що “китайська мрія” – визначаль-
на концепція для формування державного управління та подальшого політичного 
розвитку КНР у період правління Сі Цзіньпіна. 

Загалом, запропонована Сі Цзіньпіном “китайська мрія” об’єднує в собі частину 
“мрії” Мао Цзедуна (побудова соціалізму), ідею “активізації Китаю” Ден Сяопіна і 
Цзян Цземіня, а також концепцію “гармонійного суспільства” Ху Цзіньтао. Як ба-
чимо, “китайська мрія” продовжує традиційний наратив, який зводиться до того, що 
тільки під керівництвом КПК китайський народ може побудувати більш досконале 
суспільство, про що раніше говорив Мао Цзедун, а сьогодні ту ж думку повторює 
Сі Цзіньпін. Але, на відміну від “наукового розвитку” Ху Цзіньтао або “потрійного 
представництва” Цзян Цземіня, “китайська мрія” повинна вселити китайцям почут-
тя величі, щоб зробити свій внесок у піднесення Китаю, яке має подолати пробле-
ми соціально-економічного та політичного розвитку, що існують на Заході.

міф, травма і відродження
“Китайська мрія” виступає лейтмотивом оновленої політики, як національна ідея 

(дух китайської нації), основою якої стають соціалістичний економічний розвиток, 
підтримка і стимулювання наукової концепції розвитку, гармонія культурних і мате-
ріальних цінностей. Сі Цзіньпін вважає, що це найграндіозніша ідея, висунута за 
останні десятиліття, що відображає процвітання і національне відродження (复兴, 
fùxīng) Китаю [Xi Pledges... 2012]. Виділене нами слово використовується для того, 
щоб підкреслити важливість змін у Китаї, спрямованих на повернення до колиш-
ньої величі, а не досягнення нового стану, на остаточне подолання негативних на-
слідків так званого “століття національного приниження”, яке тривало з початку 
Першої опіумної війни (1839–1842) та до кінця китайсько-японської війни в 
1945 році (міф і травма). Тому не випадково 29 листопада 2012 р. Сі Цзіньпін впер-
ше публічно заявив про свою концепцію “китайської мрії” під час виступу на ви-
ставці “Дорога відродження” в Національному музеї Китаю, який він відвідав разом 
із членами Постійного комітету Політбюро КПК. Це була одна з постійних експо-
зицій музею, в якій показано історичний шлях Китаю від Першої опіумної війни до 
сьогоднішнього дня, з особливим акцентом на “столітті національного принижен-
ня”. Сі Цзіньпін у своєму виступі охарактеризував цей час так: “Китайська нація 
подолала безпрецедентні труднощі і зазнала колосальних втрат у сучасній світовій 
історії” [Xi Pledges... 2012]. Чимало вчених звертали увагу на важливість “прини-
ження” і “відродження” для формування ідентичності в китайській внутрішній 
політиці. Так, Ван Чжен вважає “приниження” невід’ємною частиною створення 
національної ідентичності та національного потенціалу для різних періодів історії 
Китаю [Wang Zheng 2012], У. Каллахан стверджує, що “вік національного прини-
ження” є наративом сучасної китайської історії [Callahan 2004, 206], а П. Гріс пропо-
нує розуміти сучасний китайський націоналізм у контексті “століття національного 
приниження” [Gries 2004]. Самосвідомість китайського народу має подолати пере-
несений досвід приниження від західного і японського імперіалізму, для того щоб 
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повернути Китай до його природного стану могутності серединної держави (中国, 
zhōngguó) світу, що й стане досягненням “китайської мрії”. Таким чином, на відмі-
ну від “американської мрії”, яка пов’язана із захистом індивідуальних прав, “китай-
ська мрія” – це зміцнення прав країни.

Концепт “китайська мрія”, що закликає до відродження нації, несе, крім полі-
тичного й економічного, важливе ідеологічне навантаження. Включення в цей кон-
цепт поняття “національного відродження” є офіційною реабілітацією традиційної 
китайської думки, ренесансом конфуціанства, хоча поки ще дуже обережним. Поя-
ва нового концепту викликала енергійні дискусії, як всередині, та і за межами Ки-
таю, про те, що означає бути китайцем, як розуміти Китай і, що найважливіше, яке 
майбутнє Китаю та всього світу. Оскільки ці обговорення, справді, пронизують все 
китайське суспільство, то вони, у свою чергу, породили альтернативні сценарії пер-
спектив розвитку Китаю, один з яких розглядає варіант втрати влади КПК, хоча 
сьогодні це складно уявити. Деякі вчені висловлюють думку, що КПК може вико-
ристовувати ці дискусії для придушення критиків, подібно до того, як Мао Цзедун 
зробив під час проведення кампанії “Сто квітів” (1956–1957 роки). Наприклад, лі-
беральна газета “Southern Weekly”, що базується в Гуанчжоу, спробувала опубліку-
вати редакційну статтю під заголовком “Китайська мрія: мрія конституціоналізму”, 
в якій висловлювалася думка про необхідність поділу повноважень, але була підда-
на цензурі з боку влади.

“Китайська мрія” в міжнародному контексті
Останнім часом у Китаї часто згадують виголошені в 1956 році слова Мао Цзе-

дуна про те, що на початку XXI століття Китай, як країна з великою територією і 
населенням, стане досить розвиненою для того, щоб “зробити значний внесок у 
розвиток людства”. Про те ж саме говорив у 1985 році Ден Сяопін, який відзначив, 
що в міру наближення до рівня розвинених країн Китай буде мати у світі іншу вагу 
і вплив і зможе зробити великий внесок у розвиток людства. Тепер цю тезу розви-
ває Сі Цзіньпін. В інтерв’ю зарубіжним ЗМІ в травні 2013 р. він підкреслив, що Ки-
тай буде не тільки розвиватися сам, а й нести відповідальність за розвиток усього 
світу й робити внесок у цей розвиток, створювати блага не тільки для народу Ки-
таю, а й для народів усього світу: “Здійснення китайської мрії принесе світові мир, 
а не потрясіння, це шанс, а не загроза” [Ломанов]. Зовнішня політика Китаю карди-
нально змінила свій характер, що пов’язано з відмовою від висунутого в кінці 
1970-х років Ден Сяопіном гасла “Стриманість, стриманість і ще раз стриманість”. 
Згідно з колишнім підходом китайські дипломати демонстрували, що країна ста-
вить перед собою винятково мирні цілі, її зовнішня політика спрямована на забез-
печення умов для внутрішнього розвитку. Офіційний Пекін уникав розмов про 
будь-які інтереси за межами власної території і не втручався в міжнародні конфлік-
ти, обмежуючись формулюванням своєї позиції, яка зазвичай зводилася до закликів 
вирішувати всі суперечки мирним шляхом. Офіційно цей курс залишається незмін-
ним, але сьогодні формується нова ідеологія зовнішньої та оборонної політики. 
Основні елементи цієї ідеології такі: 1) Китай протягом століть зазнавав “прини-
ження” з боку Великобританії, Росії, Франції, Японії, а потім СРСР і США (анексія 
територій, пограбування, нехтування національних інтересів); 2) Китай завжди був 
мирною державою, а приєднання неханських народів було здійснено з їхньої влас-
ної волі, і, крім того, ці народи отримали допомогу, яка сприяла їхньому розвитку; 
3) у даний час США – це конкурент Китаю; 4) для подальшого зростання Китай го-
стро потребує різного роду ресурсів, боротьба за які з кожним роком ведеться все 
жорсткіше, і, отже, китайська армія повинна бути готова до захисту інтересів своєї 
країни в будь-якому регіоні світу; 5) Китай як носій давньої культури і власник 
ефективної економіки довів свою перевагу над іншими країнами, а значить, Китай 
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повинен стати світовим лідером і найпотужнішою країною (“китайська мрія”). Як 
слушно зазначив В. Г. Гельбрас, сьогодні «ідеї “великого відродження нації Китаю” 
надано нового змісту, нового напрямку і нової форми реалізації. У зведеному вигля-
ді вона втілена в глобальній стратегії зовнішньоекономічного наступу, що дістала 
популярність під девізом “Йти назовні”» [Гельбрас 2003, 84]. Таким чином, “китай-
ська мрія” набуває нового наднаціонального і всеосяжного характеру.

Ключове місце в процесі відродження китайської нації відводиться стимулюван-
ню розвитку Китаю шляхом підвищення “м’якої сили” (软实力, ruǎn shílì) держави. 
У середині 2000-х років після тривалих дискусій влада Китаю заявила про необхід-
ність нарощення власної “м’якої сили” і культурного суперництва з іншими краї-
нами. Активна робота розгорнулася незабаром після приходу на пост партійного 
лідера Ху Цзіньтао. 2007 року XVII з’їзд КПК сформулював завдання збільшення 
потенціалу “м’якої сили” культури. У зв’язку з цим досягнення “китайської мрії” як 
нового вектора розвитку китайського суспільства і держави не обходить стороною і 
якісну характеристику сучасного Китаю як нового центру “м’якої сили”, створення 
якого є частиною цілеспрямованої довгострокової політики держави. Керівництво 
країни намагається підвищити міжнародний вплив китайської культури і розши-
рити присутність культурної продукції Китаю на світовому ринку. Нарощування 
“м’якої сили” в контексті розвитку національної культури залишається одним із 
ключових завдань політики КПК. Важливим кроком стало поєднання заходів щодо 
розвитку культури усередині КНР з підвищенням її міжнародного впливу. Комп-
лексна стратегія побудови “могутньої культурної держави” затверджена в жовтні 
2011 р. на шостому пленумі ЦК КПК 17-го скликання. Більш того, китайська влада 
в цей час приділяє велику увагу як створенню оновленої системи основних ціннос-
тей соціалізму, так і стимулюванню процесу китаїзації, зокрема ставить завдання 
“широко розгортати виховання в дусі традиційних китайських ідеалів, згуртовувати 
та об’єднувати народ під великим прапором соціалізму з китайською специфікою” 
(з виступу Ху Цзіньтао на XVIII з’їзді КПК) [Полный текст доклада... 2012]. З роз-
витком усіх сфер суспільного життя культура дедалі більше стає не тільки важли-
вим джерелом возз’єднання китайської нації, а й важливим елементом конкуренції 
в політиці міжнародного впливу цієї держави.

Сьогодні в Китаї можна почути про необхідність зміцнення “м’якої сили” куль-
тури і перетворення її у “тверду істину”, що очевидно проявилося в недавніх публі-
каціях офіційних військових аналітиків. Так, у книзі «“Китайська мрія”: велика 
сила мислення і стратегічне позиціонування в постамериканську епоху» професор 
Університету національної оборони (входить у систему Міноборони КНР) старший 
полковник Лю Мінфу (刘明福) висловлює думку, що у XXI столітті Китай повинен 
стати першою державою світу, оскільки в разі перемоги США в цьому протистоян-
ні Китай буде відкинутий на узбіччя світового розвитку. І якщо Китай не перевер-
шить за військовою могутністю США і Росію, то буде всього лише третьорядною 
військовою державою [Liu Mingfu 2015]. Про величезну важливість збройних сил 
Китаю заявив і Сі Цзіньпін під час поїздки в грудні 2013 р. в провінцію Гуадун: 
“Для того щоб реалізувати мрію про відродження китайської нації, країна повинна 
в першу чергу в повному обсязі реалізувати мрію про потужні збройні сили” [цит. 
за: The Yomiuri Shimbun 2013]. Все частіше звучить твердження, що “китайська 
мрія” потрібна не тільки Китаю, а й усьому світу, якому може бути корисна китай-
ська модель розвитку. Крім того, Китай сьогодні демонструє процес національного 
відродження і культурної трансформації, яка являє собою включення досягнень за-
хідної цивілізації і вплив на розвиток світової цивілізації.

Відповідно до офіційних партійних джерел, “китайська мрія” – суть соціалізму з 
китайською специфікою, ідеологічний сигнал про те, що Китай повинен бути не 
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тільки світовою фабрикою і найбільшим ринком, а й країною з високим рівнем 
життя населення. Однак у цей концепт ще повинні повірити й самі китайці, які в 
Інтернеті часто жартують, що справжня “китайський мрія” – це отримання Green 
Card і еміграція у США.

1 1954 року в Китаї відбулася перша сесія Всекитайського зібрання народних представ-
ників першого скликання (далі – ВЗНП). На ній керівництво нового Китаю вперше висло-
вило ідею модернізації в чотирьох областях. Наприкінці 1964 року прем’єр Держради КНР 
Чжоу Еньлай за пропозицією Мао Цзедуна офіційно висунув ідею модернізації в цих сфе-
рах. А ще за 10 років по тому, у січні 1975 року, на першій сесії ВЗНП четвертого скликан-
ня прем’єр сформулював велику мету “чотирьох модернізацій”.
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ СХОДУ

А. М. Лямець

КОМплЕКтУвАННя ФОНДІв
АлЕКСАНДРІЙСьКОї бІблІОтЕКИ: 

Оп ДИСЕРтАЦІЙ тА МІжНАРОДНИЙ КНИгООбМІН

Важливим джерелом комплектування Александріни є надходження до Секції 
комплектування Відділу бібліотечного опрацювання видань та роботи з фондом 

обов’язкових примірників дисертацій Єгипту на безоплатній основі. У цій сфері 
Александрійська бібліотека тісно співпрацює з Університетом Айн Шамс та інши-
ми вищими навчальними закладами країни. На 2010 р. приблизна кількість дисер-
тацій у фонді становила більше ніж 42 000 од. зб. Понад 1400 з них були видані ще 
до 2000 року. Як депозитарій дисертацій Єгипту [Bibliotheca Alexandrina. The Libra-
ry…] Бібліотека Александріна реєструє їх в електронному каталозі, деякі з них 
оцифровані і доступні в повнотекстовому варіанті на сайті бібліотеки. Дисертації 
зберігаються у спеціальних сховищах і не є доступними на відкритих полицях. За-
мовлення приймаються через довідкові служби. 

Відповідно до Закону Єгипту № 82 “Щодо захисту прав на інтелектуальну влас-
ність” від 2002 р. дисертаційні дослідження підпадають під категорію документів, 
які захищаються авторським правом. Автор має право вимагати обмеження щодо 
доступу до своєї роботи в межах Александрійської бібліотеки (заборона доступу на 
підставі вимоги автора, заборона фотографування, ксерокопіювання та ін.) [Biblio-
theca Alexandrina. The Library…]. Окрім вітчизняних дисертацій, Александріна має 
доступ до електронних баз даних іноземних дисертаційних досліджень. Серед 
них – CCSD thesis-EN-ligne1, ETD Center2, ERC-Online Thesis and Dissertations3, Net-
worked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)4, Theses Canada Portal, 
VT EDTs: Electronic Theses and Dissertations5. Розглянемо статистичні відомості 
комплектування Александріни дисертаціями.

Діаграма зростання6 фондів дисертацій 
Александрійської бібліотеки7 за 2002–2011 рр.

[Annual Report… 2004, 63; Annual Report… 2005, 179; Annual Report… 2006, 207; Annual Re-
port… 2007, 203; Annual Report… 2008, 162; Annual Report… 2009, 30; Annual Report… 2010, 21]
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таблиця зростання фондів дисертацій Александріни за 2002–2011 рр.

Роки Кількість дисертацій
2002–2003 15 000
2003–2004 25 335
2004–2005 26 060
2005–2006 33 807
2006–2007 45 982
2007–2008 54 827
2008–2009 64 698
2009–2010 76 652
2010–2011 87 159

[Annual Report… 2004, 63; Annual Report… 2005, 179; Annual Report… 2006, 207; Annual Re-
port… 2007, 203; Annual Report… 2008, 162; Annual Report… 2009, 30; Annual Report… 2010, 21]

Діаграма надходження дисертацій до Александріни за 2002–2011 рр.

[Annual Report… 2004, 63; Annual Report… 2005, 179; Annual Report… 2006, 207; Annual Re-
port… 2007, 203; Annual Report… 2008, 162; Annual Report… 2009, 30; Annual Report… 2010, 21]

таблиця надходження дисертацій до Александріни за 2002–2011 рр.

Роки Кількість дисертацій
2002–2003 15 000
2003–2004 10 335
2004–2005 725
2005–2006 7747
2006–2007 12175
2007–2008 8845
2008–2009 9871
2009–2010 11954
2010–2011 10507

[Annual Report… 2004, 63; Annual Report… 2005, 179; Annual Report… 2006, 207; Annual Re-
port… 2007, 203; Annual Report… 2008, 162; Annual Report… 2009, 30; Annual Report… 2010, 21]

Бібліотека Александріна проводить вітчизняний і міжнародний книгообмін. Од-
нак міжнародний книгообмін є досить незначним. Керівник Бібліотечного сектору 
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Александріни М. Амін зазначає, що бібліотека не має обмінних відносин з європей-
ськими країнами і лише отримує від них дари.

Александріна має в Україні одного партнера – Національну бібліотеку України 
імені В. І. Вернадського. У Білорусі також один партнер – Національна бібліотека 
Білорусі. Значно більша кількість партнерів Александріни у США. Їх приблизно 30: 
Американська бібліотечна асоціація, Музей історії природничих наук, Мистецька 
науково-дослідна лабораторія8, Університет Карнегі-Мелон, Центр з питань сталого 
розвитку9, Development Gateway (некомерційна організація, що надає інформаційну 
підтримку фірмам та компаніям, котрі займаються розвитком міжнародного співро-
бітництва), Центр із розвитку освіти США, Інститут міжнародної освіти США, 
Міннесотський університет та ін.

Серед журналів та продовжуваних видань, що пропонуються Александріною 
на міжнародний книгообмін, річні звіти Александрійської бібліотеки (Bibliotheca 
Alexandrina Annual Report є продовжуваним виданням), видання Bibliotheca Alexan-
drina Quarterly Newsletter10 та ін. Списки книг на обмін запропоновані на сайті 
Александрійської бібліотеки в розділі Publications, однак на вимогу партнерів спів-
робітники секції комплектування можуть надсилати списки електронною поштою. 
З публікацій Александріни, що були запропоновані іноземним партнерам у списках 
за 2010 р., слід виділити такі: Ali A. Mazrui. AFRABIA: from Arab-Hebraic divergence 
to Afro-Arab convergence (Distinguished lecture series); I. Serageldin, E. Masood. From 
promises to practice: applications of science and technology in food, healthcare, energy 
and environment; The Bibliotheca Alexandrina Fourth International Biennale for the 
Artist’s Book 2010 та ін. Слід звернути увагу на те, що більшість публікацій зі спис-
ку, зважаючи на відкриту політику Александрійської бібліотеки, є доступними для 
читання на сайті у форматі PDF. Також оформлюється розсилка безкоштовного 
електронного журналу Александріни “Bibliotheca Alexandrina e-Newsletter”. Однак 
вибір книг для партнерів не обмежується тільки списками для міжнародного книго-
обміну. В Александріні встановлено спеціальний друкарський верстат “The Espres-
so Book Machine” фірми “On Demand Books” виробництва США, що дозволяє дру-
кувати книги на замовлення. 

Бібліотека Александріна проводить широкий вітчизняний книгообмін з іншими 
бібліотеками Єгипту. Зокрема, її партнерами є Національна бібліотека Єгипту, 
Єгипетська національна бібліотека з сільського господарства, Публічна бібліотека 
Мубарака та ін. Низка партнерів з книгообміну не є власне бібліотечними органі-
заціями, однак займаються видавничою та дослідною діяльністю: Alexandria Ate-
lier (підтримує сучасну культуру та мистецтво в Єгипті), Александрійський міський 
центр, AMIDEAST (підтримує розвиток міжнародної освіти на Близькому Сході та 
в Північній Африці), Арабська академія наук та технологій, Центр архітектурного 
та інженерного дизайну Єгипту, Каїрський інститут Сервантеса, Compaq Computer 
Egypt, Dar El Kalam Press – Anna Lindh Foundation, Єгипетська асоціація локальної 
спадщини, Єгипетська асоціація видавців, Єгипетська наукова асамблея та ін. Вра-
ховуючи, що Александрійська бібліотека є депозитарієм обов’язкового примірника 
дисертацій, а також пропагує освітню спрямованість фондів, її вітчизняні партне-
ри – найбільші університети Єгипту: Александрійський університет, Університет 
Айн Шамс, Університет Аль-Азхар, Американський університет у Каїрі, Арабська 
академія наук, технологій та морського транспорту, Британський університет у 
Єгипті, Каїрський університет, Нільський університет та ін. Всього приблизно 
58 партнерів.

Суттєву допомогу в комплектуванні Александріни відіграє Александрійський 
університет, який ще на перших етапах її утворення віддав у користування Алек-
сандрійської бібліотеки базові фонди з історії науки та медицини, а також є одним 



А. М. Лямець

118                                                                                                          Східний світ, 2015, № 3

із головних партнерів з вітчизняного книгообміну. Надалі університет направляє до 
Секції комплектування списки літератури, яку Александріна могла б придбати або 
за кошти, або шляхом обміну. Обмін Александрійської бібліотеки з Александрій-
ським університетом є важливою частиною комплектування вітчизняною літерату-
рою. Пропозиції Александрійського університету складаються зі списків наукової 
літератури (списки доступні в тому числі і на сайті університету за адресою http://
www.alexu.edu.eg/?q=node/3466#1966). Зі списків університету Александріна отри-
мує видання з 1966-го і до 2012 р. включно. Слід зауважити, що при формуванні 
фондів Александрійського університету враховувались потреби викладацького скла-
ду навчального закладу та студентів, які щороку користуються схожим спектром 
підручників, дисертацій та ін. навчальних матеріалів. 

Важливим партнером із вітчизняного книгообміну Александріни був Інститут 
Єгипту в Каїрі, який майже повністю згорів у пожежі 17 грудня 2011 р. Цей науко-
вий заклад вважався одним із найбільших центрів з історії Єгипту на Близькому 
Сході, обмінювався з Александрійською бібліотекою науковими звітами та книгами 
з єгиптології, а також підтримував співробітництво у сфері оцифрування фондів. 
Ще до трагедії 17 грудня 2011 р., коли у вогні згоріли, за різними даними, всі фон-
ди Інституту (близько 200 000 книг та рукописів), була зроблена спроба оцифрувати 
ядро фонду (близько 35 000 од. зб., серед них – єгипетські рідкісні видання, давні 
довідники, стародруки, книги та журнали багатьма мовами). Процес був розпоча-
тий Бібліотекою Александріною, і першими були оцифровані десять томів Descrip-
tion de l’Egypte. Cеред оцифрованих матеріалів також була повна колекція робіт 
Вольтера (69 томів), Des Mille Nuits et une Nuit (16 томів), Geographie Universelle 
(15 томів) та ін. [Serageldin 2006]. На жаль, робота з оцифрування фондів Інституту 
Єгипту так і не була закінчена.

Секція комплектування Александрійської бібліотеки не має у своєму розпоря-
дженні фонду для потреб міжнародного книгообміну. Пояснюється це тим, що 
Александріна є досить новою бібліотечною установою. Таким чином, для потреб 
програм міжнародного книгообміну використовуються книги та періодика, що ви-
дається самою бібліотекою.

Ще до офіційного відкриття Александріни керівництво GOAL (The General Or-
ganization of the Alexandria Library), що тимчасово виконувала всі керівні функції, 
підписало низку міжнародних протоколів про співробітництво. Деякі з них стали 
першим кроком щодо розширення культурного обміну між бібліотеками. Зокрема, в 
1999 р. підписано протокол про співробітництво з Національною бібліотекою Кве-
беку. Того ж року 8 квітня підписаний протокол про співпрацю з організацією 
CNED (CNED – Centre national d’enseignement á distance (The National Centre for 
Distance Education, France)). 9 квітня 2000 р. затверджується Шанхайський прото-
кол та отримуються дари від Китаю. У 2000 р. також підписується договір про між-
народне, культурне та бібліотечне співробітництво з Іспанією.

висновки
Комплектування дисертаціями планувалося в Александрійській бібліотеці ще до 

2002 р. (до офіційного відкриття). Зокрема, в Політиці формування фондів, що був 
запропонований UNESCO у 1991 р., запропоновано вибірково закуповувати дисер-
тації в паперовому форматі. Більш доцільним вважалося придбання дисертації на 
мікроформах. Мікроформи вважалися менш дорогими, займали у сховищі менше 
фізичного простору і т. д. Після 2002 р. ці тенденції змінилися. Александріна була 
визнана депозитарієм дисертацій Єгипту на державному рівні. Надходження ОП 
дисертацій до Бібліотеки Александріни не відзначається стабільністю. Наприклад, 
у 2004–2005 зв. р. надійшла рекордно мала кількість документів – 725. Найбільша 



Комплектування фондів Александрійської бібліотеки: ОП дисертацій...

The World of the Orient, 2015, № 3                                                                                          119

кількість дисертацій зафіксована у 2002–2003 зв. р. – 15 000. У середньому кожен 
рік надходить 9684 дисертації. У 2002–2003 та 2003–2004 зв. рр. досліджується 
спад надходжень (кількість надходжень також залежить від кількості захищених 
дисертацій). Після чергового спаду у 2004–2005 зв. р. спостерігається збільшення 
надходжень у 2006–2007. На основі статистичних відомостей досліджено, що у 
2002–2003, 2003–2004, 2004–2005, 2007–2008 зв. рр. у Єгипті дисертацій захищено 
менше, ніж за інші роки (2002–2011 рр.). 

До Александрійської бібліотеки надсилають дисертації університети, інститути 
та науково-дослідні установи країни. Дисертант надає на зберігання Александріні 
одну копію дисертаційного дослідження, що є обов’язковою умовою для отриман-
ня вченого ступеня. Надходження дисертацій до Александріни регламентується 
статтями 2 і 3 Закону Єгипту № 1 “Щодо Александрійської бібліотеки” (отримання 
Александріною науково-дослідних та інших матеріалів, які містять інтелектуальні 
здобутки країн світу, в тому числі і Єгипту). 

Книгообмін Александріни залежить від основних наукових тем, що досліджує 
бібліотека. Серед них – історія єгипетського мистецтва, греко-римська археологія та 
історія, епіграфіка та папірологія, історія та географія середземноморського регіону, 
сучасна історія середземноморського регіону, грецька мова та література, арабська 
мова та література, близькосхідне чернецтво, елліністичні старожитності, орієнта-
лістична патристика, християнство коптів, історія науки та медицини у стародавні 
часи та ін. Пріоритетними завданнями є формування фондів з історії та культури 
регіону, гуманітарних фондів та фондів із суспільних наук. Другорядними завдання-
ми – відбір матеріалів з науки і техніки. Відповідно до наукових досліджень та про-
філю формування фондів, книгообмін Александріни диференціюється на міжнарод-
ний та вітчизняний. Враховуючи те, що проект нової Александрійської бібліотеки 
формувався на основі не тільки наукових, а й освітніх завдань, книгообмінні про-
грами підтримуються не лише з бібліотеками, інформаційними центрами, науково-
дослідними установами, а й з університетами, інститутами, коледжами. 

Александріна пропонує для обміну в основному власну періодику та книги (про-
довжуване видання “Bibliotheca Alexandrina Annual Report”, журнал “Bibliotheca 
Alexandrina Quarterly Newsletter” та ін.). Тісне співробітництво з Міжнародною асо-
ціацією “Друзі Александрійської бібліотеки” дозволяє отримувати іноземну літера-
туру за джерелами комплектування “книгообмін” та “дари” з різних країн світу. 
Значна кількість книгообмінних програм Александріни пов’язана з інформаційними 
центрами та бібліотеками США (близько 30 партнерів). Міжнародний книгообмін 
стає пріоритетним у тих випадках, коли видавничі каталоги, рекламні проспекти, 
книжкові ярмарки та огляд книжкових магазинів не дозволяють отримати необхідні 
матеріали. Значна кількість єгипетських наукових проектів, до яких залучена Алек-
сандріна, сприяє розвитку вітчизняного книгообміну (близько 60 партнерів, у тому 
числі найбільші єгипетські університети). Серед основних критеріїв відбору, на які 
звертається особлива увага при проведенні книгообмінних відносин Александріни, 
слід виділити мовний аспект (мова видання), важливість наукової інформації та її 
відповідність до вимог Політики формування фондів.

Як вже було зазначено вище, мовний аспект є одним з найважливіших критеріїв. 
Пояснюється це тим, що керівництво Александріни запланувало вибірково комп-
лектуватися найважливішими науковими та літературними роботами французькою, 
німецькою, іспанською, грецькою та іншими мовами. Однак основними регіональ-
ними мовами є арабська та англійська. Виходячи з цих особливостей, іноземне 
комплектування Александрійської бібліотеки не замовляє за книгообміном або не 
купує перекладені роботи, що вже були видані англійською. Винятком до цього 
правила є випадки, коли англійське видання є за певних причин недоступним або 
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рідкісним. Якщо важливі наукові матеріали не перекладалися на англійську або 
арабську, Александріна замовляє за книгообміном (або купує) видання французь-
кою, німецькою, іспанською або грецькою мовами.

1 База французьких дисертацій.
2 Electronic Thesis and Dissertations from OhioLINK.
3 ERC-Online Theses and Dissertations from Mississippi State University.
4 Theses from NDLTD members: 195 member universities and 28 institutions. Міжнародна 

організація, має підтримку UNESCO.
5 Theses from Virginia Polytechnic Institute and State University. Інститут розташований у 

місті Блексбурзі, штат Вірджинія, США.
6 Підсумована кількість дисертацій (од. зб.), що надійшла у 2002−2011 зв. рр. Кожне на-

ступне значення діаграми є сумою кількості дисертацій за попередні роки плюс кількість 
дисертацій за поточний рік.

7 На осі Y відображені цифри в тисячах од. зб.
8 Art Science Research Laboratory.
9 Центр в Університеті штату Меріленд у Колледж-Парку.
10 Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського отримує це видання за між-

народним книгообміном.
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ПЕРЕКЛАДИ

О. І. Божко

ДАвньовіРмЕнсьКА “КАм’янЕцьКА хРоніКА”
яК ДжЕРЕЛо До вИвчЕння ПРосувАння

осмАнсьКої імПЕРії
нА уКРАїнсьКі зЕмЛі в XV–XVII ст.

Створені в Україні іншомовні писемні пам’ятки – важливе джерело для вивчення 
не лише історії українських земель, що входили в різний час до тих чи тих дер-

жавних утворень, а й взаємовідносин їх з ближніми та дальніми сусідами. У цьому 
відношенні особливий інтерес становить понад сторічна діяльність плеяди вірмен-
ських літописців м. Кам’янця (нині м. Кам’янець-Подільський Хмельницької облас-
ті), а також акти місцевого вірменського суду XVI ст., які дійшли до нас. Написані 
давньовірменською, середньовірменською і вірмено-кипчацькою мовами, а пізніше – 
латинською і польською, ці матеріали допомагають нам скласти уявлення як про 
самі вірменські осередки, що існували в різних українських містах ще з XII ст., так 
і про події, що мали тоді місце. 

Однією з найцікавіших серед створених в Україні вірменських пам’яток вважа-
ється писана давньовірменською і вірмено-кипчацькою мовами “Кам’янецька хро-
ніка”. Такий білінгвізм, який властивий також документам кам’янецького вірмен-
ського суду, – характерна особливість вірмен Поділля та Галичини XVI–XVII cт., що 
пов’язано з їхнім тривалим перебуванням у Золотій Орді та в Кримському ханстві, 
перед тим як вони з’явилися на українських землях [Дашкевич 2012, 283].

Літопис, оригінальний текст якого зберігається у двох списках: короткий – у 
Національній бібліотеці в Парижі, а повніший – у рукописному відділі Бібліотеки 
мхітаристів у Венеції, – дійшов до нас завдяки старанням ученого ченця, поета, 
філолога й історика Гевонда Алішана (1820–1901), який оприлюднив його у збірни-
ку історичних документів “Кам’янець” [Kamenic… 1896]. Він являє собою викладе-
ні в хронологічній послідовності, часом розлогі, а часом всього лише в кілька ску-
пих рядків описи більш-менш помітних подій на Правобережній Україні, зокрема на 
Поділлі, а також у Волощині та в Молдавії, на білоруських землях, у Московії, Ту-
реччині в XIV–XVII ст., з безліччю реальних постатей – від королів, султанів, геть-
манів і князів до простих городян. Деякі записи пов’язані між собою послідовністю 
описуваних подій і участю в них одних і тих самих історичних осіб. Інші мають ха-
рактер коротких повідомлень або констатації того чи іншого факту. 

Чимало з них висвітлюють взаємовідносини Речі Посполитої, до складу якої вхо-
дили українські землі, з її південними сусідами, спочатку Молдавським та Волось-
ким князівствами, а після підкорення їх турками, – з Османською імперією. Чисель-
ність літописних записів, які так чи інакше стосуються цих країн і зроблені очевидцем 
описуваних подій, недвозначно свідчать про неабияке значення Кам’янця-Подільсь-
кого як важливого форпосту Речі Посполитої на її південному порубіжжі. А те, що 
“турецький вектор” мав неабияке значення як для Речі Посполитої загалом, так і для 
її мешканців, особливо Кам’янця, свідчить також пильна увага літописця до, здава-
лося б, суто османських подій, таких як, наприклад, насильницька смерть Муста-
фи – старшого сина султана – за наказом його могутнього батька Сулеймана Пишно-
го 1554 р., регулярні повідомлення щодо зміни правителів Високої Порти, не кажучи 
вже про захоплення турками 1526 р. столиці Угорщини Буди.
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Вміщені в “Хроніці” свідчення також цікаві для дослідників тим, що відтворюють 
непростий перебіг польсько-молдавсько-волосько-українсько-турецьких відносин і 
поступової турецької експансії на українські та порубіжні з Україною землі, яка, 
зрештою, як ми знаємо, завершилася здобуттям 1674 р. османцями Кам’янця і пере-
творення Поділля на 27 років в ейялет – провінцію Османської імперії, – а також 
невдалими спробами гетьмана Дорошенка використати турецьку потугу в боротьбі 
за українську козацьку державу. Достатньо відображена також у літописі і сама хро-
нологія турецького просування в Північному Причорномор’ї, починаючи із запису 
за 1475 р., коли “плем’я турецьке захопило у франків Кафу”. З одного боку, це повідо-
млення у вірменській хроніці м. Кам’янця, розташованого за сотні миль від Криму, 
про захоплення турками Кафи непрямо вказує на посилену увагу очільників Речі 
Посполитої до подій неподалік південного порубіжжя своєї держави, з другого бо-
ку – підтверджує певну недооцінку тодішньою Польщею тієї потенційної загрози, 
яку являли собою османці для земель, що входили до польської держави. Остерігаю-
чись посилення литовського фактора в Північно-Чорноморському регіоні, польський 
король Казимир IV відмовився скористатися литовським військом для допомоги 
кримському ханові Менґлі Ґірею та генуезькій Кафі для відбиття турецької навали. 
Результатом цього стало поступове витіснення османцями з Криму “франків”, тобто 
генуезців, а кримський хан Менґлі Ґірей, визнавши над собою зверхність султана, 
підпорядкував свою зовнішню політику інтересам Стамбула [Крот 2004, 10]. Для 
нас при цьому важливо те, що, виступаючи часто провідником турецької політики в 
Східній Європі, Кримське ханство, на жаль, на довгі роки перетворило українські 
землі, що входили до Речі Посполитої, на об’єкт спустошливих нападів.

Вже наступний запис літопису повідомляє, що 1484 р. “турки захопили Кілію та 
Аккерман”, продовжуючи тим самим витісняти поляків з Північного Причорномор’я, 
де вони до того мали значний вплив. Внаслідок цього Дунайські князівства Молда-
вія та Волощина опинилися в центрі змагань між Османською імперією та Річчю 
Посполитою за вплив на ці території, а молдавські та волоські господарі, ставши 
васалами Туреччини, вели складну гру з Польщею, то визнаючи її зверхність, як 
про це повідомляє запис від 1485 р., а то небезуспішно виступаючи проти неї, роз-
громивши, наприклад, 1497 р. 80 тисячне військо короля Олександра, про що також 
оповідає нам літописець. І хоча згідно з перемир’ям 1503 р. Польща визнала прина-
лежність Кілії та Аккермана до Туреччини і її сюзеренітет над Молдавією та Воло-
щиною, проте договір “про вічний мир” був підписаний лише 1533 р. Однак, як ми 
довідуємося з літописних записів, цей мир не приніс спокій на власне українські 
землі, які розмежовували Придунайські князівства та Річ Посполиту. Надто потер-
пали як мешканці Кам’янця і довколишніх сіл, так, зрештою, і вся Україна від набі-
гів татар, які, як вище зазначалося, перебували у васальній залежності від Туреччи-
ни. Достатньо сказати, що в хроніці описуються і згадуються більше десятка таких 
наскоків, починаючи від 1509 р. і до 1605-го, коли “протягом року татари налітали 
на цю країну сім разів” [Kamenic… 1896, 65], сіючи страх і плюндруючи села та 
міста, захоплюючи в ясир мирне населення. Наведені вірменським літописцем дані 
підтверджують системний і регулярний характер таких навал та їхню досить ши-
року жахаючу географію, починаючи від Київщини [Kamenic… 1896, 17] і сягаючи 
Львова та Ярослава [Kamenic… 1896, 13] на заході Галичини, і не менш жахаючу 
масштабність. Тобто об’єктом татарських інвазій фактично ставали всі українські 
землі, хоча більш детально зі зрозумілих причин автор описує ті з них, які здійсню-
валися на Поділля, і зокрема на Кам’янець. “Від Ілова (тобто Львова) і до Кам’ян-
ця, – пише він, – не було такої місцини чи поселення, щоб вони (татари) їх помину-
ли. І захоплювали людей та худобу, що було – геть усе вимітали, забирали з краю 
все добро, і так аж до Луцька: Литовський край, і Волинський край, і Подільський 
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край – скільки могли загарбати – все (там) вимели, без числа і ліку” [Kamenic… 
1896, 46], – читаємо ми запис від 12 жовтня 1575 р. А коли врахувати, що такі напа-
ди відбувалися також у 1474, 1495, 1500, 1505, 1506, 1515, 1516, 1521, 1533, 1555, 
1571, 1574, 1612, 1646 роках, а також їхній розмах, то цілком можна погодитися з 
думкою дослідників про те, що загальні втрати населення українських земель з кін-
ця XV й до середини XVII століття становили близько 2 млн. 500 тис. осіб [Дзира 
1971, 83]. Це жахаючі цифри, як за масштабністю насильницького масового виве-
зення української людності до Криму та згодом до Туреччини, так і щодо того, в 
який спосіб це насильство чинилося. Порівняти його можна хіба що з варварським 
захопленням і вивезенням чорношкірих рабів до Америки.

У боротьбі з татарськими нападами, як про це свідчить літопис, особливо усла-
вився князь Костянтин Острозький. Проте налагодити організовану протидію кін-
ним наскокам кримчаків заважала хронічна нестача коштів у королівській скарбниці. 
Що ж до посполитого рушення, яке формувалося з числа місцевої шляхти, то воно 
збиралося аж надто повільно, аби ефективно та вчасно протистояти мобільній татар-
ській кінноті. І хоча основна відповідальність за безпеку населення покладалася на 
воєвод та старост, проте, як ми бачимо зі сповнених гіркоти промовистих описів вір-
менського хроніста, не завжди сановні урядовці ставилися сумлінно до своїх прямих 
обов’язків. Щоправда, були й винятки. Це стосується, зокрема, й згадуваного літо-
писцем барського старости Бернарда Претвича, який запровадив на Поділлі прикор-
донну службу та мав із татарами 70 битв і сутичок і всі виграв.

Постійні спустошливі набіги і нездатність шляхти й польських урядовців проти-
стояти їм прискорили формування в Україні козацтва. Виконуючи важливу військо-
ву функцію з оборони південного порубіжжя та беручи участь у численних воєнних 
кампаніях нарівні з польсько-литовським військом, воно створювало водночас знач-
ні проблеми для панівних кіл Речі Посполитої, які відмовлялися урівняти козаків у 
правах зі шляхтою, а православних вірян – з католиками, тим самим підштовхуючи 
їх до стихійних кривавих повстань, про які також знаходимо свідчення в літописі. 
На його сторінках то тут, то там зринають імена таких відомих козацьких ватажків, 
як Дмитро Вишневецький, Іван Підкова, Северин Наливайко, Григорій Лобода, Мак-
сим Кривоніс, Богдан Хмельницький. Також бачимо з літопису, що козаки відіграва-
ли дедалі активнішу роль і в подіях за межами Речі Посполитої, втручаючись, зокрема, 
у внутрішні суперечки сусіднього з Кам’янцем Молдавського князівства, що пере-
бувало у васальній залежності від турків. Своїми походами на землі, які вважалися 
ленниками Османської імперії, козаки також не раз спричинялися до загострення по-
літичних відносин між Туреччиною та Річчю Посполитою, як, зокрема, про це свід-
чить запис від 1583 р. або 1591–2 рр., коли султан суворо застеріг польських послів, 
“щоб козаки не завдавали шкоди його країні, не руйнували її, бо коли вони знову вчи-
нять так, він змінить милість на гнів і порушить мирний договір” [Kamenic… 1896, 
57]. І, як довідуємося з літопису, високопоставленій польській делегації довелося 
докласти значних зусиль, аби досягти замирення з турецьким падишахом.

Однак для повнішого розуміння причин, які спонукали козаків до таких виправ, 
слід враховувати й ту обставину, що територія Молдавії, Волощини та сусіднього з 
ними Семигородського князівства стала на той час полем зіткнення не лише Туреч-
чини та Польщі, а й двох могутніх політичних і військових потуг – Османської ім-
перії та Священної Ліги на чолі з Папою Римським та імператором Священної 
Римської імперії Рудольфом ІІ Габсбургом. Оскільки намагання очільників Священ-
ної Ліги залучити Річ Посполиту до антитурецької коаліції не увінчалися успіхом, 
то вони спрямували свій погляд на козаків. Відомо, що своє звернення до них на-
правив Папа Римський Климент VIII, запрошуючи їх до війни з османцями на боці 
Священної Ліги [Плохий 1989, 60]. Для цього в нього були всі підстави: козаки 
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володіли досвідом успішних бойових дій супроти турецько-татарських сил та їхніх 
союзників, мали славу оборонців християнської віри, були добре знайомі з Молда-
вією та Волощиною. Достатньо сказати, що в останній третині XVI ст. понад 15 із 
27 претендентів на молдавський престол зверталися до Війська Запорозького за 
підтримкою, усвідомлюючи його значний військовий потенціал навіть порівняно з 
таким грізним супротивником, як Османська імперія [Леп’явко 1999, 19]. І саме за 
погодженням з імператором Священної Римської імперії Рудольфом ІІ Габсбургом 
[Леп’явко 1996, 102] були організовані описувані у вірменському літописі походи 
козаків на чолі з Г. Лободою та С. Наливайком з метою змінити баланс сил у регіо-
ні на користь Священної Ліги. Про успішність їхніх дій свідчить і літописець, який 
у своєму записі за 1595 р. повідомляє, що козаки не лише розгромили військо ту-
рецького союзника господаря Волощини Агарона, а й примусили того перейти на 
свій бік і вони спільно “рушили на Туреччину, щоб воювати турків” [Kamenic… 
1896, 59].

Існуючі турецькі, польські та австрійські полюси впливу провокували на суміж-
них з Україною територіях перманентні міжусобиці, створюючи у невдоволених 
молдавських та волоських бояр ілюзію легкого захоплення влади, заручившись по-
передньо підтримкою якоїсь зі сторін. Не оминали нагоди посісти хиткий престол в 
такий самий спосіб і всілякі іноземні моцарі, як у випадку з Деспотом Воде (1561–
1563): “…Оголосився тут один на ймення Деспот, і нарік він себе господарем країни 
валахів, і був він сербом, тобто арнаутом, потім подався він до християнського імпе-
ратора Фернанда, й імператор спорядив його сяким-таким військом… і послав його 
правити у Волощині…” [Kamenic… 1896, 19]. Прикметно, що до боротьби за вплив 
над Молдавією та Волощиною, як це ми бачимо з літопису, охоче долучалися і поль-
ські магнати, зокрема воєвода серадський Ольбрехт Ласький (1536–1605), що під-
тримав Деспота Воде. А вже 1595 р. за ухвалою Сейму велику військову експедицію 
в молдавські землі очолив коронний канцлер Ян Замойський (про що також пові-
домляє літописець), посадивши на господарський престол Єремію Могилу. Така 
польська політика викликала зрозуміле роздратування Туреччини, яка, у свою чергу, 
намагалася утвердити в Молдавії та Волощині своїх ставлеників. Все це вносило 
напругу у відносини між Османською імперією та Річчю Посполитою, зняти яку по-
кликані були посольські делегації, на кшталт описаної в літописі виправи барського 
старости Кульського [Kamenic… 1896, 62].

Ці та інші подібні записи дають підстави говорити про “Кам’янецьку хроніку” як 
про важливе джерело для дослідження перебігу тогочасних історичних подій та 
міждержавних відносин у значно ширшому ареалі, а не обмежуючись власне Поділ-
лям, де цей літопис був створений. Хоча саме місце його написання – Кам’янець – 
зумовлює особливу тематичну та адресну зацікавленість автора подіями, що мали 
місце в сусідніх Молдавії та Волощині, характером оцінок вчинків їхніх безпосеред-
ніх учасників та згадуваних дійових осіб. А особливої цінності цьому джерелу надає 
та обставина, що коли автор навіть і не був свідком деяких описаних ним подій, то 
принаймні мав можливість спілкуватися в Кам’янці з їхніми очевидцями, надто мол-
давськими та волоськими вірменами, долями яких він так переймався.

Ясна річ, що для цієї публікації нами були підібрані лише найхарактерніші за-
писи хроніки, які в тій чи іншій мірі проливають світло на просування інтересів 
Османської імперії в трикутнику Україна, Молдавія з Волощиною і Польща. З ме-
тою передати особливості літописного тексту, надто у своєрідному фонетичному 
відтворенні хроністом вірменськими літерами тих чи тих імен (Акуст, тобто Авґуст, 
Олекшантр, Алекшантр, Костантин тощо), географічних назв (Ілов, Лов, тобто 
Львів), місцевих слів на означення духовного чи владного ієрархічного стану (вой-
вода, кшонз, пан, кназь (князь), войт, староста), турецьких термінів (хондикар, 
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єлчі, тамгачі, чавуш, хаїн, харахчі), суто вірменських слів на означення стану (іш-
хан, тер, авакєрец, нвірак) та вірменських імен, відмінних від усталеного написання 
(Авак, а не Аваґ, Гованес, а не Говганнес тощо), вони виділяються курсивом, а також 
супроводжуються необхідними поясненнями.
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Кам’янецьКа хроніКа (уривКи) /
переклад і коментарі  О. І. Божка

1430-го року літочислення франків1 упокоївся князь Вітульд2, який був хоробрий і 
відважний супроти ворогів своїх, котрий татарина аж до його осідку3, що зветься Кри-
мом, переслідував і побивав, і 20 000 татар полонив і привів їх до Литви, і поселив 
їх там, і це достоту ті, що відтоді й дотепер живуть у Вільнянському краю, ті самі.

1475. Року 924. Турки4 спалили Сучаву, після чого Штефан – войвода5 розбив їх 
ущент. 

1475. Року 924. Плем’я турецьке захопило у франків Кафу.

1483. Року 932. Те саме плем’я турецьке загарбало у християн Килію та Аккер-
ман6. 

1484. Року 933. Прийшли турки і прибрали до рук своїх Килію та Аккерман.

1485. Року 934. У серпні місяці Штефан – воєвода Волощини7, визнав над собою8 
зверхність польського короля Казиміра. 

1485. Року 934. Вдруге турки спалили Сучаву. 

1497. Року 446. 25 жовтня. Плем’я невірне і підступне, що зветься валахи, з паро-
ном Штефаном розгромили на Буковині польського короля Ольбрехта9.

1497. Року 446. Польський король Ольбрехт рушив на Волощину. 

1498. Року 447. Підійшли турки до Малогощі. І того самого року волоський воє-
вода Штефан підступив до Кам’янця. І в облозі протримав 8 тижнів.

1503. Року 953. В Стамбулі, тера Говганнеса, тера Давита, тера Саркіса10 – нвіра-
ків11 Ечміадзіна захопивши, стратили, а що вони безневинні були, то з неба дивовиж-
не сяйво зійшло на їхні тіла. Коли б і нам усім Господь Бог таку долю сподобив, що 
їм випала від Господа.

1509. Року 957. 21 лютого. Кназь Костантин12 розбив 1200 татар під Білою Церк-
вою і Городищем і звільнив 9000 бранців з рук невірних.

1509. Року 958. На восьмий день після вартавару13 підступив до Львова Богдан – 
волоський воєвода.

1519. Року 948. Сталася битва під Сокалем14, де невірне плем’я татарське побило 
поляків, через незгоду поміж християн. 

1520. Року 969. Сулейман15 хондикар16 почав своє султанування.

1524. Року 973. Напали на Львів татари і, пройшовши перед русинською церквою 
Св. Ґеворка, подалися до Ярослава, і повернулися, і вбили львів’янина Міклаша, 
сина Стецька. 
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1526. Року 975. У місяці вересні турецький хондикар Сулейман розгромив мадя-
рів, і так змусив утікати короля Людовика, що й не знали, куди король заподівся. І 
здобув (хондикар) місто Буду – столицю мадярів. 

1527. Року 976. Кназь Костантин розбив татар за п’ять миль від Керормана17, і 
було їх 25 000.

1538. Року 987. 17 вересня. хондикар султан Сулейман напав на Волощину18, і 
вигнав з країни парона19 Петра20, і (той) удався до втечі.

1549. Року вірменського 998. Тер Степанос – стамбульський патріарх прибув до 
Кам’янця і відслужив літургію у Кам’янці.

1550. Вірменського року 999. Парон волохів послав кінний загін на Бар, щоб схо-
пити Претвича21, та з Божою поміччю і підтримкою Святого духу (той) з двома-
трьома сотнями розгромив кінноту волохів: декотрих повбивав, а декотрих у воду 
скинув, з Божою допомогою.

1551. Року вірменського 1000. Привезли сина парона Штефана на ім’я Івон войво-
да, щоб поставити його на чолі країни валахів, але не поставили, бо в країні не було 
на це згоди.

1551. Року вірменського 1000. Парон країни валахів Штефан22 змусив волоських 
вірмен відмовитися від своєї віри і позакривав усі церкви. 

1554. Року вірменського 1003. хондикар Сулейман убив свого старшого сина 
Мустафу.

1560. Року 1009. 15 жовтня, оголосився тут один на ймення Деспот23 і нарік сам 
себе пароном країни валахів, і був він сербом тобто арнаутом, потім подався він до 
християнського імператора Фернанда24, й імператор спорядив його необхідним вій-
ськом, оснастив добре гарматами всякими, вогнепальною та холодною зброєю і по-
слав його, аби запанував над країною волохів, оскільки тамтешній люд перебуває в 
скруті великій і терпить численні муки від їхнього лжепарона, який називався Петро 
Олександр25, і лихіший він був удесятикрат, аніж Юліан до християн, надто довело-
ся зазнати мук блаженному племені вірмен, навіть не удостоєних вислухати їх чи 
поговорити, як про це вже було написано попереду, все майно повідбирав у вірмен, 
але Господь воздасть йому злом за зло, і направить на нього свою всемогутню пом-
сту. І коли прийшов зі своїм військом цей вищезгаданий Деспот і ступив на цю вар-
варську землю волоську, ті брехливі пси – волоські вельможі зрадили своїй клятві, 
коли писали йому, що тільки прийдеш ти, ми вб’ємо нашого парона і вклонимося 
тобі, аби лиш ти був нам за господаря. Він, цей клятий Юліан, швидко зібрав усю 
країну, й згромадив численне та велике військо у своїх руках, і, рушивши, спустився 
до Хотину, діставшись туди за два – три дні. А думка в нечестивця була така: якщо 
той Деспот прийде з великим військом, то він переправиться на цей бік і втече до 
нашого короля Зикмунда, але не мав той багато війська, а те що було, остерігалося 
нашого князя воєводи Яловецького26, тож він забоявся і втік до імператора Фернан-
да. А цей поганець з великими радощами повернувся знову до своїх варварських 
володінь, бо коли не дано згори, то нічого не вдієш, як глаголить про це письмо: ні-
чого сама людина не зможе вдіяти, коли не дано їй на це згори.

1561. Року 1010. Тринадцятого листопада. Слава Богу Отцю безсмертному і Богу 
Сину Єдинородному, і Духу праведному Святому днесь і навіки вічні, амен. Щоб 
дарував Він нам сили для терпіння, своїм всесильним людинолюбством і опорою 
був нам у ці часи, коли ми зазнаємо переслідувань і грабунків, гноблені та гнані, як 
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про це вже писалося попереду, скільки випробувань та утисків випало на долю бла-
женних і лагідних вірмен, правитель тієї варварської країни, що зветься Валахія, не-
честивий і лихий парон Алекшандр, син погибелі й утілення беззаконня, породження 
пекла й предтеча Нерна (Антихриста), возгордився у славі своїй, наче сатана, пере-
повнився зухвальством і в нечестивому та підлому нахабстві своєму стільки безза-
коння вчинив, про що вже писалося. А доброзичливий і людинолюбний Бог терпів 
усі його злочини і не покарав його відразу ж, він і нас сповнив терпеливістю до 
краю, відтак звів до гори свою могутню правицю супроти чинимих ним беззаконь.

Оголосився один герцог на ймення Деспот в країні франків при християнському 
імператорові, і виховувався у нього з дитячих літ і до змужніння, а потім трапився 
йому достойний його один князь великий на ім’я Власький27, і був той Власький із 
Польщі, і порозумілися вони між собою. І був цей Деспот герцогом дуже бідним і 
війська не мав, бо невірне плем’я Ізмаїлове загарбало всю його батьківщину, і тоді 
той благодійний чоловік на ім’я Власький, у якого було багато і земель, і замків, і 
міст, та сіл, віддав свою маєтність під заклад і багато грошей зібрав, і з Божою по-
міччю військо спорядив, і наставив полководців та воєначальників, тисячників та 
сотників, п’ятдесятників та десятників, і зброю придбав холодну, вогнестрільну та 
вогнепальну, і силу гармат усяких. І очолив це все той герцог, і пішов на господаря 
тієї варварської країни, котрий звався Алекшандр, вдруге, як про це вже написано, 
коли в попередній прихід свій, його примусили повернутися і втекти вельможі поль-
ські, аби догодити цьому другому Юліаносові, і цю його другу виправу ми зараз 
опишемо. І коли наблизився він до цієї країни беззаконня з військами і всім своїм 
спорядженням, не роздумуючи перейшов річку, що зветься турлу28, а той нечести-
вець був у Ботошанах, а на шляху лишив небагато війська кінного, щоб стежили за 
(ними) дорогою, а сам поринув у п’янство, і їв, і пив разом зі своїми князями, весе-
лився під музику, коли почув про напад. І коли підійшли до застави нечестивця, від-
разу ж розбили її, а також те військо, що стежило за шляхом, і тих розбили. А ті, що 
повтікали, принесли нечестивцю, звістку лиху. Мовляв, ось наближається військо 
їхнє. А той, зачувши цю лиху звістку – возрадувався, будучи у лютій гордині своїй, 
і наказав вельможам своїм, щоб готувалися і виступали проти них оружно. І сам не-
честивець також кинувся лаштувати усе своє бойове спорядження, скільки мав, на-
казав, щоб усі до одного принесли, що мали – і холодної зброї, і вогнепальної, і тут 
же скликав усе своє войовниче і завзяте військо, якого була сила силенна. І виступив 
супроти них, і коли вони дісталися їх, то зупинилися один напроти одного, один з 
одного боку, а другий з другого. І почав тоді нечестивий нахвалятися, як той Веліар29. 
І почав голосно наказувати своєму війську нечестивому, мовляв, возрадуйтесь воїни 
мої та князі, що ось прямо до наших рук прийшли вороги наші, але попрошу я вас 
ради Бога, не вбивати нікого, а хапайте їх живими і в’яжіть, щоб я своїми власними 
руками у тортурах небачених умертвив їх.

І навантажив той нечестивець на два вози загострених паль, і було там 2000 паль, 
то привіз він для них. І заходився він воїнів досвідчених своїх лаштувати на полі 
бою, і вишикував свої війська. І коли постали два війська одне напроти одного, тоді 
наказав вивезти наперед вогнепальну зброю, тобто ту, яка зветься гармати30, і було їх 
16 великих гармат, і направив їх на військо Деспота. І вистрілили гармати водночас, 
проте ніякої шкоди не заподіяли (Деспотові), а пролетіли (ядра. – О. Б.) над ними, 
оскільки той нечестивець розташувався із своїм військом на пагорбі, а Деспот у ни-
зині, через це їм нічого і не заподіялось, бо Господь був із ними. Відтак знову вдруге 
прогуркотіли гармати, і за другим залпом ніякої шкоди не завдали їм, більше того – 
гармати побили самих же нечестивців. А війська Деспота навіть не ворухнулися, 
стояли зібрані докупи. І потім наказав, щоб його митник погарцював край схилу на 
коні, як годиться верхівцеві, та (той) відразу скотився і вдарився об землю, скрутив-
ши собі в’язи. А все тому, що завдано було ним стільки лиха нашому стражденному 
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народові, за що й був покараний Господом. Тоді ще й удруге викликався ще один 
під’їхати і знову звалився сторчма.

Після всього цього заходився підбадьорювати військо своє, кажучи: О, мужі вель-
можні й князі, наберіться сміливості й нападіть на цих невірних, порубайте їх, щоб 
жоден з них не лишився живим. І зійшла на нього гординя, і ось усім військом своїм 
рушили вони на них, неначе колись Голіаф на Давида. І загинуло у цьому бою все 
військо нечестивця, і було в Деспота всього війська 1200 душ, а їх було близько 
40 000 досвідчених воїнів, і з Божою поміччю прибуло в них сили й геть розбили 
(супротивника. – О. Б.), але тих, хто здавався – не вбивали. І коли сталося це, то 
лиходій кинувся навтіки, тож упіймати нечестивця не вдалося, і піднявся він на ви-
сокий пагорб, і подивився на свої війська, на втрати його, і заходився гірко плака-
ти, каятися у власній сваволі, що це йому кара Господня, і сам Господь став до бою 
і своєю могутньою рукою здолав його і військо. І з цією думкою вдався він до втечі, 
і, переслідуваний, полишив свою країну і подався до Туреччини.

І ледь вступив цей Деспот до Сучави, як повідомили його, що нечестивець зно-
ву зібрав військо і хоче прийти. Почувши таке, Деспот повернувся і пішов на ньо-
го, і вдруге зійшлися в бою, і ще раз розбив його, і тисячу турок, що, їх він привів 
з Аккерману, щоб підсобили йому. Після цього на великих радощах повернувся і 
прибув до міста Сучави – столиці своєї, і залишив усіх вельмож і князів, поставивши 
інших над усіма володіннями, а які впокорилися – їм повернув їхні володіння. Звіль-
нив коменданта фортеці Хотин, і натомість одного франка призначив у фортецю на 
прізвище Писоцький. І в інших містах та фортецях, які були, у тій країні, всю владу 
поміняв, і на місце валахів понаставляв латинців. І після цього став правити, і ви-
рядив до турка (посланців), аби привезли підтвердження на сплату йому хараджу31 
за цей перший рік, а далі, як Господь дасть так і буде, бо безліч прав має він на цю 
країну, тож Господь Бог допоможе йому своєю могутністю. І людинолюбному Хрис-
тосові навіки слава, амен. 

Благаю всіх помолитися Богові аби настановив непутящих. Ледачих задля добра 
і охочих до зла, поблажливих і знедолених, і недосвідчених благаю згадати Бога, але 
не виніть мене у написаному, заради Бога, що чорнило моє негодяще. 

І як попереду ми вже писали у цій книзі про переслідування і утиски, і спусто-
шення серед блаженного вірменського люду нашого, коли (його) силоміць відверну-
ли й віри позбавили, і церкви поруйнували дощенту, і начиння церковне пограбували, 
і все це чинилося з наказу того нечестивця Александра, і не спроможний зараз я 
описати їхню сваволю і беззаконня. Тож людинолюбний і милосердний Бог наслав 
на нього покару, щоб за дванадцять днів пропали вони і розвіялися, наче дим від 
вогню, і хоча за якийсь час ті нечестивці знову постали наче кедри ліванські, та 
зрештою зникли, ніби порохнява, підхоплена вітровієм. Хвала і слава за це Богові. 
І плем’я блаженне Лусаворіча32 від великого до малого втішилися Божою ласкою, 
яку дарував їм Господь Бог для втіхи, коли побачили своїх ворогів повергнутими і 
змушеними утікати, і оселі їхні поруйнованими. І за велінням Божим цей богочести-
вий Деспот став владарювати у цій країні. Й повернув вірменам, дарував їм їхні за-
кони, щоб жили за вірменськими законами сміливо і щоб ніхто їм нічого не казав або 
звинувачував, а хто звинувачуватиме вірмен або дорікатиме з приводу звичаїв їхніх, 
той...33 на горло скараний буде.

1562. Року вірменського 1010. 13 листопада. Слава Богові Отцю безсмертному, 
і Синові Отця Єдинородному, і Св. Духові Бога праведного.

1562. Року вірменського 1011. П’ятнадцятого серпня в суботу, в день свята услав-
леної і пречудової Богоматері Пресвятої Діви Богородиці. Цей герцог на ім’я Дес-
пот, який став владарювати над тією варварською країною волохів, якого всемогут-
ній Бог своїм людинолюбством поставив на володіння його, аж до глибокої старості 
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непохитно і непорушно, задля блаженного і гнобленого лагідного люду вірменсько-
го, аби в мирі та спокої вів життя своє за гайказянськими і яфетськими звичаями34, 
встановленими вітцем їхнім Святим Ґриґором Вірменським святим Лусаворічем. У 
вищезгаданий нами день за велінням Божим і велінням імператора християнського 
своє правління скріпив короною й повінчаний був, як належить помазанику, вінцем 
королівським, і в той же день проголосив, щоб кожен королем величав його, чого 
ніхто ніколи й не чув у цій країні, від прадавніх правителів і аж до нього, не маючи 
на те підстав ні від предків своїх, ні від батьків; хоча і називав він себе князівським 
сином, але не було про те достеменно відомо і перевірено, як буває син коронова-
ний на королівство, як усталено це між королів, коли від сина до сина, з роду в рід 
вінчали кожного у свій час, а цей своєю владною волею і високим наказом рукопо-
клав і був утверджений волею всемогутнього царя небесного, хай дарує йому Гос-
подь Ісус мирне життя, і десниця всемогутнього Бога охороняє його, вирятує його 
від усіх його ворогів і рук ненависних, і утвердиться він у своєму володінні непо-
рушно, дбаючи про благодать Божу і добро Боже для всіх народів, надто для бла-
женного люду вірменського, аби хоч трохи перепочив він від утисків та пересліду-
вань, яких зазнав від беззаконників та невірних, що суть лжехристияни, нечестивців 
волохів, якими є македонці та арії.

1562. Року вірменського 1011. Один руський ішхан князь Вишновський35 раз від-
ступився від короля, повстав і перейшов до турецького хондикара, і повернувся зно-
ву, як про це вже попереду описано нами тут в його історії, і нічого злого не заподіяв 
йому король, а навпаки повернув йому увесь край, скільки (той) мав замків і сіл. Не-
вдовзі по тому князь знову збунтувався і втік до князя Московії, і недовгий час про-
бувши в нього, знову повернувся через два роки у свої краї, і благочестивий король 
Зикмунд нічого лихого не заподіяв йому. Але не гарно те, що він двічі набрехав і від-
хилився од короля, а їхньому всьому народові властиво відступатися, що вони самі 
ж і осуджують. Про це ось стільки.

1562. Року вірменського 1011. 18 грудня. На другому році свого правління Деспот 
відкинувся од Ласького і порушив свою клятву, якою безліч разів присягався йому 
на Христовому Розп’ятті, коли обіцяв йому на знак подяки (передати) у володіння 
половину своєї країни. Стільки зробив для нього Пан Ласький, про що вже ми тут 
попередньо писали, що вірні читачі можуть уявити, ким був Пан Ласький. А він, мов 
бунтівник якийсь, відступився од нього і забрав у нього Хотинську фортецю, і Пи-
соцького, який під владою Ласького сидів у фортеці, вигнав, і волохів поставив під 
своїм началом. І цей його бунт знак на погибель, на яку він сам себе засудив. 

1563. Року вірменського 1012. 13 липня. Руський князь Вишновецький пішов на 
Валахію, аби стати там господарем, і при собі мав 3 000 душ комонного війська. І не-
вірне плем’я волохів дозволило йому ввійти і дістатися Сучави, і пробув там два 
тижні, і заповзявся (він) вигнати Деспота з фортеці, щоб замість нього самому бути 
господарем. А Деспот цей йому не скорився, а заблагав у нього перемир’я, щоб від-
пустив його піти, куди забажає, а він зовсім не зважив на його прохання, а заповзяв-
ся схопити його і вбити. А тоді ще прибуло нечестивого племені волохів і напали 
вони на князя, і розбили все його військо дощенту, а самого Вешневецького схопили 
живцем, а з ним ще й Писоцького та багатьох інших, деяким повідтинали носи та 
вуха, а деяких разом з князем та Писоцьким повезли закутими до хондикара. Й ось 
так пропав він нізащо, а разом із собою і всіх занапастив. 

А коли невірне плем’я волохів захотіло вбити Деспота, він вирвався і втік до Су-
чавської фортеці і зачинився там. А ці нечестивці вибрали з-поміж себе якогось чо-
ловіка на ім’я Томша36, що був слугою підлим у Деспота і замість нього поставили 
господарем усієї країни, і протягом трьох місяців не могли заподіяти якоїсь шкоди 
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Деспотові, а навпаки – багатьох невірних повбивав з фортеці Деспот, бо мав при 
собі у фортеці 500 чоловік, які втекли разом з ним і зосередилися у фортеці. А цей 
мерзенний Томша, не маючи ні честі, ні совісті, багатьох людей безневинних стра-
тив лютою смертю, поміж яких був священик один Гованес на прізвисько Цурк-
так37, і його безневинного наказав повісити на шибениці, і войта вірменського, на 
ім’я Хачерес, чоловіка доброго і безневинного, і його повісив з ним, і трьох жінок-
вірменок разом з їхніми дітьми наказав повісити, осудивши незаконно і несправед-
ливо. Тож нехай Господь воздасть злом за зло і помститься йому за їхню безневинну 
кров. 

Потім ішхан один на ім’я Ласти (Ласький), історія якого була вже викладена в цій 
книзі, як Деспот у нього усе забрав, і він, коли почув про пригоду з Деспотом, по-
спішно з’явився із військом у Кам’янець, але не багато було у нього війська, і терп-
ляче чекав два місяці, поки набере більше війська, відтак вступив в цю варварську 
країну з малим військом. А нечестиві волохи, численні як та сарана, поки Ласький 
діставався Сучави, повідомили йому про звістку, що Деспота вбито, і коли він дові-
дався про це, не пішов далі й полишив країну, не завдавши шкоди.

1564. Року 1013. Нечестивий і негідний Олекшантр, який утік до Туреччини, 
пробув там два роки. Коли цей поганець Томша власноруч убив Деспота, дісталася 
ця вістка до Алекшантра, що жив тоді в Туреччині, і він відразу ж з’явився до хон-
дикара й через сина хондикара заходився благати, аби той ще раз посадив його пра-
вити у Волощині38, і хондикар, зваживши на синове прохання, наказав йому йти й 
сісти там господарем. І коли він дійшов до Браїлу на березі Дунаю, направив по-
слання до нечестивця Томши і всіх бояр, мовляв, ось прийшов я, виходьте стрічати 
мене, як вашого парона. А вони йому на те відповіли, що нам ти непотрібний і не 
хоче тебе країна мати за парона, звідки прийшов – туди й повертайся. І він ще раз 
звернувся до хондикара, що волоські вельможі не бажають аби він правив, а хонди-
кар наказав Датрі39, щоб прибув зі своєю кіннотою, взяв і посадив його господарем. 
І прийшов Датрі хан з 50 000 вершників, і взяв того нечестивця Алекшантра, і при-
вів у країну, і посадив на владарювання, а сам повернувся, захопивши численних 
бранців і велику кількість худоби всякої: корів і овець, коней і табуни молодняка – 
силу силенну всього, чи не половину добра всього краю, і людей забрав із собою, бо 
той пообіцяв чванливому Датрі ханові, скільки зможеш полону захопити і забрати з 
собою, на те твоя воля, лише посади мене на владарювання. І коли татари увійшли 
до країни, він – цей другий парон Томша – захотів виступити проти татар і вступити 
з ними у бій, та його ішхани не відгукнулися на заклик Томші й не стали воювати і, 
полишивши свою країну втекли до Бучача в німецькі землі40, зі всім своїм добром, з 
дружинами і родинами, і з дітьми, але коли б вони стали до бою з Датрі, то зуміли 
б здолати татар. І коли прибули до вищеназваного міста Бучача, володар цього міста 
забрав у них все, що вони при собі мали і посадив їх до фортеці, приставивши до 
них охорону, поки не звідомить про це королеві. І коли повідомили королеві, відразу 
ж король наказав відвезти всіх до міста Ілова41, тож їх відвезли й замкнули у фортеці. 
Потім прибув до короля від хондикара по них чавуш42, щоб передали їх йому живи-
ми, аби він доправив їх до хондикара. А король не забажав, бо не було таких законів 
у королівстві, щоб таких злочинців видавати живими за межі німецької землі, отож 
наказав відтяти їм голови у місті Ілові, щоб чавуш побачив на власні очі, що й учи-
нили згідно королівського наказу: 28 квітня в п’ятницю відтяли голову тому нечес-
тивцю Томші, що був ішханом Валахії, а з ним – і його вельможам: один з них на ім’я 
Моцок, а ще Спанчок, що були раніше паронами, і був той Моцок собою здоровен-
ним, як гора м’яса – Голіаф, й ось так сконали вони лютою смертю, як того і заслу-
жили. І тільки тоді той Олекшантр утвердився на владарюванні. І якось в одну з 
неділь скликав він до Асбазару43 усіх вельмож до себе на бенкет, щоб йому були 
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співтрапезниками, і, увівши їх в оману, вирізав їх немилосердно, як того вони заслу-
жили, і було їх 47, і кожен – великий ішхан, а решту віддав до рук турок44, аби скона-
ли вони лютою смертю.

1564. Року 1013. Наш доброчинний король Зикмунд Акустос направив елчі45 до 
турецького хондикара – князя одного на ім’я Язловецький і рушив той посольством 
до сина хондикара, і більше аніж зазвичай був ушанований і обдарований, і безліку 
дарунків передали батько і син в Котаї46, туди морем сім днів дороги. 

1565. Року 1014. Цього року один з паронів Волощини прибув до нашої країни, і 
волохи захотіли поставити його на паронство, але людей було в нього небагато, і 
поки він хотів проїхати до Волощини, один великий ішхан пан Гарпурд напав на 
нього і схопив його, і закутим привіз до короля Зикмунда Авґуста, і король тортура-
ми забив його. І був він достеменно сином парона Штефана, бо й знак на ньому 
виявили.

1566. Року 1015, місяця вересня 25. Хондикар турецький помер серед війська 
свого, коли рушив на християн, на землю франків, на славетне і відоме місто велике 
і могутнє, що зветься Віатня47, а по-турецьки Печ, а що двічі вже підступав і нічого 
не міг вдіяти, то пішов утретє, й заприсягся він: або місто захопить, або ж помре, 
тож і справдилося його віщування, яке вихопилося з його вуст. І правив він 47 років. 
А замість нього трон посів його син на ім’я Султан Селім48.

1567. Року 1016, 1 жовтня. Прийшов татарин у Країну русів49 на землі біля Хмель-
ника, і було невірних тисяча душ, а франків, що звуться ілахами, було близько 600, 
і за головного у них був Струс – староста Хмельника, і були з ним інші ішхани з їх-
німи полками50, серед них Олександр брат воєводи Хоружого та інші сотники. І коли 
пішли на татарина – забили близько 600 їхніх мужів – дужих та хоробрих воїнів, по-
тім залишки невірних згуртувалися й удруге напали на франків, а ті були розпоро-
шені й не зібрані докупи, і кинулися втікати, а нечестиві татари кинулися за ними й 
наздогнали Струса – очільника війська і вбили його, а також інших хоробрих і від-
важних воїнів, і полонили живих 80 душ, решта ж розбіглися, а вони рушили й самі 
полишили країну.

1568. Року вірменського 1016, 20 грудня. На іновірне Різдво наскочив татарин з 
численним з військом, дехто казав, що 40 000, й увійшли на Поділля, і весь край, і 
міста, і села пограбували й забрали в полон, і добро всіляке, овець і корів, і хліб 
увесь попалили. І два тижні гасали невірні краєм, і жоден з них не згинув, бо князі 
наші й вельможі легкодухі зробилися, кволі в руках і ногах, охочіші поїсти, випити 
й поп’янствувати, убити один одного й напакостити, аніж ворога наздогнати або здо-
лати його. Отож і сам войвода Руський, званий Хоронжим, удався до втечі, ускочив 
до фортеці і зачинився, там з двома синами своїми та іншими вельможами, а про-
столюд весь залишили на поталу ворогові, щоб грабували і в полон забирали, та й 
самі вони заледве в полон не потрапили, коли б на день пізніше спохопилися, Бог 
всемогутній було вже передав їх до рук (татар), але так і не віддав, бо всемилости-
вий і благосний. І захопили полону близько 30 000, а то й більше.

1568. Року 1017. Напало плем’я нечестиве і невірне татарське й безліч міст і сіл 
поруйнувало та полонило, а знатний ішхан один на ім’я Ласький, узяв з собою вій-
ська не так багато, десь близько 5 000, й рушив слідом, і наздогнав і розбив татарина, 
і безліку полону визволив та награбованого добра повернув. Але від рук татарських 
загинуло трохи й тих вершників, що були з ним, бо значно більше було невірних, 
аніж їх. Та це й не дивно, бо на те й війна, і якщо хто її торкнеться, то цього не оми-
нути. Тож нехай Бог все залагодить на добре й дарує силу християнам. 
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1572. Року 1020. 18 вересня в понеділок. З Волощини прибув до Кам’янця парон, 
що зветься Боктан-войвода51, ще зовсім юний, літ сімнадцяти, але гожий на зріст, 
і з виду гарний, і пробув три дні в місті, і зупинився в будинку Карабчовського, й 
ішхан міста, тобто, староста Потоцький прийняв його з великими почестями й 
шанобою, і вшанували його також у Вірменському суді, й великий бенкет влаштува-
ли з різноманітними наїдками й напоями. І звеселили (йому) серце всілякими пісня-
ми й музикою. І цю всю шану явили йому тому, що було розпорядження та веління 
від короля Зикмунда, якщо куди йому забажається вирушити в цьому королівстві, 
на те його воля й ніхто з людей не мав йому перечити. І при від’їзді з міста, влашту-
вали йому пишні проводи, і прибув він до Хотина, а поїхав туди, полишивши країну 
і столицю свого володіння, бо мав підозру, що його вельможі готуються вбити, як 
завжди поміж них буває, отож через це він зупинився в Хотині. І, прогнавши від себе 
своїх ішханів, бо не довіряв їм, він оточив себе ілахами, і подорожував з ними, і вони 
піклувалися про всі його потреби. І пробув таким чином в Хотині чотири місяці, а 
потім туди прибули його вельможі та єпископ їхній, і присяглися (вони йому) тричі, 
що ніякої змови не мають, і потім усі разом вирушили до його столиці, де він завжди 
перебував, яка зветься Ясси.

1572. Року 1021. Парон Валахії Бокдан-войвода і його брат Петро полишили свою 
країну й прибули до цієї Країни ілахів, і пробули недовгий час, потім забажали знову 
повернутися до своєї країни, а вельможі Валахії52 не прийняли їх, і привели від ту-
рецького хондикара для себе іншого господаря на ім’я Йон53, що перебував якийсь 
час у Москві. І коли побачили таке двоє братів, що лишилися вони ні з чим, виріши-
ли звернутися до зоравара54 Язловецького, щоб допоміг їм, вирядив з ними кінне 
військо і поновив їхнє владарювання, й пообіцяли йому винагороди великі. І той на-
казав своїм сотникам, щоб виступили із своїми полками й увійшли до Волощини, й 
повезли їх, посадили на їхнє владарювання. А коли вони зайшли туди, то тамтешні 
(вельможі) зібралися й повстали, і вирядили навстріч їм кінноту, і не дозволили по-
садити аби вони правили, і було багато втрат з обох сторін – цих і тих, бо затято 
билися між собою, а з волохами були ще й турки. І тоді повернулися назад ні з чим і 
разом з ними прибули в наш край і вигнанці. І той парон Іван55 багатьох ішанів та 
вельмож Волощини понищив лютою смертю, як колись бувало у язичницькі часи. І 
тоді спалили дотла Хотин. І на чолі війська стояв войвода Подільський. 

1574. Року 1013, 20 березня в піст. Сталося так, що до Волощини привели нового 
парона замість попереднього, і коли почув таке парон Волощини, який зветься Івон-
войвода, він спішно скликав своє військо і рушив супроти ворогів, і зустрів їх у 
Мінданській країні56, заставши тих зненацька коли вони саме повсідалися обідати57. 
І напав він на них, і побив, і втекли ті в Браїл, і зачинився у фортеці той новий парон. 
А цей старий парон Івон розгнівався і пройнявся люттю, і прийшов у Браїл, і місто 
усе спалив і пограбував, а міщан – кого замордував, кого в Дунаї58 утопив безжаль-
но, навіть дітей малих, і, захопивши все добро, що було в краю і в місті, повернувся 
до себе. Тоді турки, що були там, зібралися і пішли на нього, і убили 2000 чоловік. 
Та й сповістили хондикару, що парон богданський59 став тобі хаїн60 і зрадив тебе, і 
відвернувся, і стільки лиха вчинив і шкоди заподіяв. І хондикар, мов той лютий звір, 
у великому гніві та люті, наказав своїм полководцям і Дадрі-ханові, щоб виступили 
супроти парона Волощини, і країну всю без жалю сплюндрували. І сам Дадрі-хан 
разом із своїми сімома синами і численними вершниками, й турецькі санджахи61, 
зібравшись докупи в одному місці, увійшли до країни і всю країну спопелили, і ви-
різали, і в полон забрали, і здобич захопили – людей та худобу, і нічого не лишилося 
по них, і лише Сечов та Серат уникли цього, а решта дісталася невірним, через 
море гріхів наших. І самого парона Івона схопили живого і стратили лютою смертю. 
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Відтак знову привели й посадили правити країною того парона, що його приводили 
перед Івоном. Про це ось стільки.

1574. Року 1023. Помер турецький хондикар султан Селім, натішившись дев’ятьма 
роками правління, замість нього сів його син султан Мурад.

1574. Року 1023. У Стамбулі упокоївся в Бозі тер Ґрікор єпископ, той що Ванеці, 
який, маючи на львів’ян образу, полишив цей край, і перебував він єпископом 
22 роки, і очолював катедру в цих краях – в Ілові та Кам’янці.

1575. Року 1024, 12 жовтня, вівторок. Напали на місто Кам’янець татари й круж-
ляли нечестивці довкола міста, і попалили села всі – Довжок і Новоселицю, і Куба-
чів62, і вірменську церкву святого Лусаворіча, і багато інших сіл, міщани швидко 
заховалися у фортеці та поховалися по довколишніх горах, і тільки лучники63 нишпо-
рили містом без остраху та ляку. Деякі дійшли аж до Львова і насилу врятувалося 
місто, бо навіть гарматами не могли відігнати їх, а тоді подалися довкруж Ілова, і 
весь навколишній край спалили вогнем, від Ілова і до Кам’янця не було такого місця 
чи поселення, щоб вони його поминули. І захопили людей та худобу, що було – геть 
усе вимели, забрали з краю все добро, і так аж до Луцька: Литовський край, і Волин-
ський край, і Подільський край – скільки могли до рук захопили – все забрали, без 
числа і ліку. А тоді вирушили собі, і перейшли турлун нижче Хотина, неушкоджені зі 
всім полоном та здобиччю перейшли на той бік річки, та так і подалися собі нечес-
тиві, не боячись нікого й не остерігаючись. І такого нечуваного зухвальства від по-
ганців не було відколи стоїть місто Кам’янець, щоб отак у місті (всі) сиділи в сум’ятті 
й тривозі, полишити все напризволяще, щоб усі, як один, тремтіли, і щоб ніхто з 
ішханів чи вельмож бодай якусь спритність чи кмітливість, чи хоч трохи відваги не 
проявив, щоб напасти на нечестивців чи розбити їх, як бувало колись за мужів за-
взятих, войовничих і хоробрих. Але не треба дивуватися з того, що Господь позба-
вив їх спромоги, згідно пророцтва Ісаї, вустами якого прорік Господь що “Відтяв 
Господь в Ізраїля голову й хвіст, велике й мале одного дня, і потрапив люд у полон, 
оскільки не визнавали Бога вони, і багато з них трупом лягло – зголоднілих без хліба 
і спраглих без води. Та попри все це, не схаменувся люд, й не попросив помочі Бо-
жої, аж поки Він не розгнівався. Через це не порадіє Бог за юнаків їхніх, і вдов їхніх 
та сиріт не пожаліє, бо лихі вони й погані, а вуста їхні неправду глаголять” і далі 
згідно писання. Тож тепер збулося (це) пророцтво щодо ішханів цієї країни, бо не 
мали вони злагоди поміж собою, ні честі, ні покори, ні любові Божої у серцях своїх, 
через що захотів Господь всемогутній покарати країну їхню, й очистити їх від чван-
ства і пихи серед високої влади, через море гріхів наших. Тож нехай Господь Бог 
дарує їхнім душам тверезість, силу, й мудрість, щоб не знехтували і тим, що їм було 
явлено, пересторогою від невірних і нечестивих, бо ніколи не було такого, як оце 
тепер стряслося. 

1577. Року 1025. За наказом цього короля приїхало двоє ішханів, які звуться Реві-
зори64 й, пробувши два дні в Кам’янці, поїхали.

1577–8. Вірменського року 1026. Цього року прибув до Волощини новий парон, 
ім’я якого Подіова Івон65, бо колишній парон Петра напустив до країни латинців і 
турків, і мешканці від них зазнавали великих утисків, як колись ізраїльтяни в Єгипті 
від фараона, тож через це зненавиділи його і не захотіли, щоб він правив. І цей Под-
кова Івон колись бував у країні й, полишивши її подався до маджрів, а відтак прибув 
до Країни ілахів, час від часу навідуючи вельмож. І парони, таємно направивши йому 
листи з власними підписами й печатками, запросили його господарем, й на заклик 
їхній зібрав він 400 козаків66 і вступив з ними до Валахії, і підступив прямісінько до 
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Ясс – стольного міста, а попередній парон утік з країни, тож він замість нього й 
почав правувати. Тоді той давніший парон, себто – Петра, зібрав турок та міндан 
і знову рушив на Подкову, і вигнав його з князівського палацу в Ясах, й примусив 
його утікати, а сам знову посів своє місце. А цього Подкову, за наказом короля на-
шого Стефаноса, войвода захотів відвезти до короля в кайданах, а той почав бла-
гати войводу, щоб дозволив йому з власної волі з’явитися до короля, і він дозволив 
йому. І коли прибув він до короля, наказав той закувати його в залізні кайдани і 
взяти під варту, а трохи згодом наказав відтяти у Лові йому голову. Тижнів зо два 
по тому ще один парон з козаками вступив до країни, подейкували – буцімто брат 
Подкови, і знову підступив до столиці, і вигнав давнішого парона Петра з палацу, 
що був у фортеці і посів його місце, і зачинився у фортеці. І мав із собою 1000 козаків-
стрільців67, і гармати були у нього. І цей парон Петр спантеличений і зневірений не 
знав, що діяти, й полишив Ясси, де була столиця, і подався собі зі своїм почтом аж 
поки знову не привів турок і разом з ними заходився воювати проти цього нового 
господаря, і безліку турок та волохів той понищив68. І тривало це два місяці, й без-
перестанку воювали, і завжди переможеними й битими виявлялися люди цього по-
переднього парона. І внаслідок такої колотнечі великих злигоднів та утисків 
зазнавали мешканці країни, як вірмени, так і волохи, чиє місто Асн69 спалили, і весь 
їхній набуток відняли й пограбували, а їх самих – достойніших із достойних – по-
вбивали. А все це через море гріхів наших, тож хай Бог змилостивиться і боронить 
від такого лиха усю країну від краю до краю, а також і наше місто від краю до краю, 
звільнить нас від рук поганців – лютих і знавіснілих, і позбавить всіх ворогів наших 
моці та сили, і винищить їх дощенту. А нам дарує пильність та обачливість, щоб 
жили ми згідно заповідей його, і дістали ми відпущення гріхів наших і завжди пле-
кали у серцях наших любов і острах до Бога, виконували кожну заповідь щиросердо, 
праведно і з усією любов’ю до Господа, бо так любо й мило Богові, який воліє, аби 
всяка людина жила й пізнавала справжню істину. За все це йому слава і хвала во віки 
віків, амен.

1578. Року вірменського 1027. На Великий піст. Налетіли татари і багато шкоди 
завдали краю, і безліку людей забрали в полон, і багато прикордонних міст і сіл спа-
лили й пограбували, надто багато чоловіків, жінок та дітей вирізали, бо сталося це в 
зимові холоди і лежав глибокий сніг тож не могли утекти й порятуватися, і дощенту 
було спалено місто Острог і забрано усе добро, насилу фортецю змогли втримати. 
А сталося усе це через і безтурботність нашого короля; тож нехай Господь Бог все 
на добре поверне і порятує нас від рук нехристів і нечестивців, і дарує нам відпу-
щення за наші численні провини.

1578–9. Року 1027. До Кам’янця прибули гайдуки-маджари, що належали до 
почту короля Стефаноса, і всі воїни, яких було 800-кінних та піших, і пробувши 
у місті два тижні, відтак знову повернулися до короля.

1582–3. Року 1031. Парон Валахії Янкул70 сповнився гординею супроти короля 
Стефаноса і, силоміць перехопивши в чавуша таємне листування, розпечатав його і 
прочитав, тож через це за повелінням хондикара вигнали його з краю, і прибув він 
до міста Лова, і король Стефанос наказав обезголовити його. 

1582–3. Року вірменського 1031, місяця листопада. Парона Валахії Петра позба-
вили були влади через вищезгаданого Янкула, що ублагав хондикара, поставити гос-
подарем його замість Петра, тож хондикар, здавшись на це прохання, викликав 
Петра до себе. І коли він прибув до хондикара, той наказав спровадити його в Галап, 
а натомість господарем Валахії призначив Янкула. А вже по вищеописаній кончині 
Янкула, який, сповнившись гордині супроти короля нашого Стефаноса, його таємні 
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королівські наміри зажадав спізнати, коли було знайдено засіб супроти беззаконня 
його й клопотання подано до хондикара, щоб увільнив його від влади а натомість 
поставив Петра, що й було здійснено, той прибув, і посів своє володіння вже втретє.

1583. Року 1032. Один маджарин на ім’я Янчи зібрав близько 5 000 козаків і пі-
шов разом з ними, і місто турецького хондикара Бендери спалив, і зруйнував фор-
тецю, і людей, які йому траплялись – усіх вирізав, і весь крам, який був, пограбував 
і овець та худобу і добро всяке. І ті міщани, що вцілили, подалися до хондикара, 
плачучи й голосячи у великому горі, та й повідали йому про своє лихо, і віддав на-
каз хондикар своїм воєначальникам, щоб ті вступили з військом у країну нашого 
короля. І перейшли вони Дунай, і зупинилися там, чекаючи поки збереться усе вій-
сько, але потім перевірили і з’ясували, що без відома короля це вчинено, а все без-
чинство і смута через того клятого маджарина сталися, і повернулися вони назад в 
ім’я клятви та миру, укладеного між двома монархами. А той бундючний Янчи зги-
нув спалений.

1586. Року 1034. Став католікосом тер Давит і направив сюди – до країни франків 
нвірака тера Ґригора вардапета, котрий мав осідок у місті Анкуріо, і прибув той до 
Кам’янця, і понвіракував він, і зачарував людність проповіддю своєю і богослів’ям, 
за що приймали його з великою шанобою і величанням, і з великою любов’ю виря-
дили його в дорогу.

1589. Року 1038, місяця серпня. Без ліку й числа налетіло татар, й багато лиха за-
подіяли Поділлю, і підійшли аж до меж Ілова та Луцька, й без ліку полону захопили, 
й не лише селян та жінок а й ішханів, вельмож з їхніми дружинами, а ще й овець та 
худобу, і багато чого попалили, й убили ішхана одного Адруса, який був мужем від-
важним і хоробрим, і від’їхали неушкодженими, і повернулися до своїх місць.

1589. Року вірменського 1038, в серпні. Прийшли турки й спопелили місто Сня-
тин, і багато лиха заподіяли і безліч добра захопили, одних людей вирізали, а інших 
у полон забрали, бо саме був ярмарок. А сталося це через неміч і безпечність ішханів 
наших. 

1591. Року вірменського 1040. В понеділок на Вартаварівський піст71 елчі72 Церч-
ко вирушив до хондикара.

1591–2. Року вірменського 1040. Король Зикмунд Третій сповнився тривоги через 
гнів турецького хондикара на цю країну, (який) хотів іти війною на нашого короля, 
зламати мирний договір і клятву, дану ще попередниками, та король наш Зиґмунд 
Третій вірним лишився клятві й послів вирядив до нього – Церчка та Замойського, 
які поїхали із щедрими дарунками й насилу змогли розвіяти його гнів...73 й поновили 
колишній мир вічний, що передавався у спадок від предків до предків, від синів до 
синів. Але застеріг, щоб не завдавали шкоди його країні козаки, не плюндрували її, 
бо коли вони знову вчинять таке, він змінить милість на гнів і розірве (договір. – 
О. Б.). Ось стільки про це. 

1591–2. Року 1040. Парон Валахії Петро по своїй волі полишив своє владаруван-
ня і виїхав з країни, маючи з собою дружину, синів та близько 3 000 воїнів – мадяр 
та волохів, а також добро своє – золото, срібло, одяг, і худобу – усе забрав із собою. 
І проїхавши країну нашого короля, подався далі до Альмані74, до імператора хрис-
тиянського, і дістався туди. Дехто подейкує, що придбав там два міста собі, аби 
оселитися. А наші ішхани безліч утисків учинили йому, віднявши у нього добро 
його, а він, мовчки страждаючи, віддав їм аби тільки звільнитися від їхніх рук, і 
поїхав собі. 
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1591–2 року 1040. Татарський хан разом зі своїм братом і численним військом 
рушив на Московію, й московський князь зі своєю кіннотою виступив проти нечес-
тивих і розгромив їх ущент. І було їх числом до 100 000, а захопив живими безліч 
мурзів, султанів, а безліч простолюду, який там тільки був, у воді потопив, і не ли-
шив у живих нікого. А ішхани цієї країни (Речі Посполитої. – О. Б.) не мають досить 
вправності й хоробрості, щоб розбити їх татар /О. Б./ чи живцем захопити, а коли 
кого і спіймають з нехристів, то знову повернуть назад за гроші, а ті, прийшовши 
вдруге, палять їхню країну, їх самих у полон забирають, ішханів, і дружин, і синів, 
і все добро їхнє вивозять з країни, в тисячу раз більше наживаються на цьому, та 
ще й глузують з них. 

1592. Року 1041. Чоловік один – на ім’я Петро – проголосив себе пароном Воло-
щини, і був він сином парона Олександра, і довгий час мандрував з країни до країни, 
від одного короля до іншого, до Кам’янця, зупинившись на недовгий час. А перед 
ним був там інший парон на ім’я Агарон75 і безліч мук та утисків обрушив він на 
Волощину, аж поки чутка про це дійшла хондикара. І хондикар наказав йому скоріше 
прибути до нього, і той поїхав. А поки він повернувся, прибули до цього Петра вель-
можі Волощини серед яких був і Авак, і присяглися йому, і взяли, повезли його з 
собою й посадили на владарювання, і став він правити недовгий час. Аж ось з волі 
хондикара вертається той Агарон парон, а з ним ще й парон турецький, що зветься 
Ага із своїм військом. І приїхали в Ясси, і захопили живцем парона Петра, а ще й 
Авака, який був вірменином – сином Матея, і одразу відрізали йому носа, і повезли 
до хондикара, а Авака кинули до в’язниці закутого в кайдани, а він утік з в’язниці, 
і замість нього схопили двох вірмен-відчайдухів – Маркового Крикора та Зохнового 
Симона і кинули до темниці. 

1595. Року 1044. Цими днями – 8 березня – великий паводок стався в Кам’янці й 
завдав великих збитків місту, зірвав двоє воріт, й великої шкоди заподіяв усьому: чи 
то будівлям, чи городам, чи худобі, і всьому-всьому. І все це через море гріхів наших, 
та за все це слава і хвала Богові, амен.

І того таки року зібралися докупи козаки, казали, що було їх там близько 20 000, 
й оружно вступили до Волощини, й безліч шкоди заподіяли, де тільки могли, навіть 
змусили втекти з країни парона Валахії Агарона, й військо розгромили, й попалили, 
і все чисто пограбували й позабирали, навіть двері вірменської церкви, увійшли 
всередину, й силу добра забрали: золото, срібло, одяг, коштовний, що зберігалося 
у вірменській церкві. Й вийшовши з Волощини, дісталися цих країв, великих збит-
ків завдали усім селам довкола Кам’янця, худобі, вівцям, рогатій худобі і хлібам, 
а невдовзі знову подалися до Волощини, й пішли, й замирилися між собою, присяг-
нувши одне одному, й поєдналися з пароном, і рушили на Туреччину, щоб воювати 
турок. І хай Бог небесний додасть їм сил і наснажить їх... щоб хоч на короткий час 
знайшли мир християни. І вічна слава Христосові, амен. А за старшин у них – один – 
Лобода76, а другий Наливайко.

1595–6. Року 1044. Помер турецький хондикар султан Мурад. І замість нього по-
чав правити його син – султан Махмуд. 21 рік правив Мурад.

1595–6. Року 1044. Парона Волощини Гарона77 позбавили влади і закутого від-
везли до Мадярщини.

1595–6. Року 1044. Цього року козаки рушили на Туреччину і багато лиха накої-
ли – повбивали людей, захопили добра всякого худобу й овець і всяку всячину. А за 
старших у них були Лобода і Наливайко. А потім Наливайко разом із своїми козака-
ми утік до Мадярщини.



138                                                                                                          Східний світ, 2015, № 3

1595–6. Року 1044. Цього року король наш Зикмунд спорядив кінне військо не 
таке вже й велике, а так тисяч п’ять–шість, і старшим над військом поставлений був 
канцлер пан Замойський. І увійшли вони до Волощини, і дісталися аж до Ясс. А іш-
ханом Волощини замість парона Гарона там був пихатий Ризван. Тільки-но він за-
чув про наближення канцлера з військом, не гаючись утік до Мадярщини. Тоді 
канцлер узяв країну під свою руку й осів на три місяці в Цецорі, а тим часом один 
чоловік – на ім’я Єремія78 – став правити країною, і вся країна присягла йому. А за 
небагато днів за наказом нечестивого нехриста хондикара прибув татрі-хан з чис-
ленним військом, казали, що 80 000, і зажадав воювати з ними. А ті, себто канцлер 
з усім своїм військом, піднеслися духом і стали до зброї, з Божою поміччю налашту-
валися, виступили проти них і розбили, і було їх небагато – тисяч чотири – п’ять. Як 
побачив невірний і нечестивий татрі-хан, що його долають, відступив назад, і ви-
рядив тоді посольство аби замиритися. На це канцлер дав свою згоду й наказав 
татрі-ханові з’явитися до нього для перемовин віч-на-віч. І прибув той настраше-
ний вельми й тремтячи, уклав мир і заприсягся, скріпивши угодою, що не підніме 
меча на Країну ілахів і не плюндруватиме її землі, не буде, як раніше, грабувати 
повсякчас і в полон забирати, і палити. Після цього вирушив до себе, а канцлер по-
вернувся до своєї країни. І було це великим і дивним чудом господнім Спасителя 
нашого, що ті прибули з таким великим військом і злякалися війська малого. Як ска-
зано в писанні: повергнутий обернувся в порох і згинув. Тож слава Цареві безсмерт-
ному, який великих применшує а малих возвеличує. Стільки про це.

І не минуло багато днів, як дізнався Ризван про канцлерове повернення, рушив 
з військом на парона Волощини, щоб скинути Єремію, котрого канцлер залишив там 
з волоським кінним військом, а при них і старосту кам’янецького Потоцького, що 
верховодив військом, і схопилися вони в битві, розгромили швидко військо Ризвана, 
а його самого захопили живцем, і привезли до Сучави, і стратили. І було то помстою 
нашого Господа за кров безневинну, яку пролив той нечестивець. Разом з ним захо-
пили також його великого ішхана Калигора. Хотіли, було, і його стратити, та багато 
скарбів наобіцяв він, аби лиш йому не збавили віку, як дехто казав, два барильця 
червоних флоринів. 

1596–7. Року 1045. Цього року чоловік один на ім’я Наливайко79, про якого вже 
тут нами писалося, і товариш його Лобода згуртували власноруч силу козаків, як 
дехто казав – 20 000. І походив Наливайко з бідної родини цього міста, і був стар-
шим над козаками, мав славу умілого і хороброго воїна. І почав він коїти великі без-
чинства і шкоду в краю, лиш де з’являвся – чи в місті, чи в селі, вигублював всіх 
підряд – чоловіків, жінок, старих і немовлят, вельмож та ішханів, відбираючи їхні 
будинки та добро. Аж поки дійшла чутка про це до короля, і коли довідався король, 
зажурився вельми, і наказав вельможам і воєначальникам своїм, щоб рушали не гаю-
чись з військом своїм супроти цих лиходіїв Наливайка та Лободи, і змели їх з лиця 
землі. І вирушили вони, і розгромили їх дощенту, а Лободі відтяли голову його ж 
таки козаки80. Як побачив Наливайко, що рятунку нема, розгубився і сам прийшов до 
королівського воєводи, а той наказав одразу зняти з нього коштовну одіж, і, закував-
ши в кайдани, відвезли його до короля, і ось так лихо саме себе занапастило а ми всі 
вивільнилися з їхніх рук.

1597–8. Року 1047. Король Зикмунд вирядив єлчі до турецького хондикара – ішха-
на одного на ім’я Кульський, що був старостою у Барі, який вирушив у великій 
пишноті, а з ним безліч купців синів ішханських, подейкували, щось із 80 возів, ко-
жен червоною чухою запнутий, і проїхали вони через наше місто, і дісталися Воло-
щини, і подалися до Сучави, де був волоський парон Єремія. І коли зустрілися, 
прийняв він /Кульського/ вельми люб’язно і обдарував щедро багатими дарунками, 
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і не відпускав його увесь тиждень, все бенкетували разом їли й пили, під спів пісень 
усіляких і музику, а тоді попрощалися і рушили далі. І розпорядився парон Єремія, 
щоб кожного дня доставляли їм п’ятеро яловиць81 і тридцятеро овець, аж поки діс-
тануться Дунаю. Стільки про це.

1600–1. Року 1049. Мінданський парон на ім’я Михал82 ворогував з пароном Во-
лощини Єремією і рушив з численним військом на волоського парона, і захопив 
країну, завдав великої шкоди, а парона Волощини прогнав. І прибув той до поль-
ських паронів, тобто до войводи Кульського, аби той допоміг йому і розпочав війну 
з Михалом. І здолав Михал польське військо, і кинулося воно втікати, а він, громля-
чи /їх/, дістався аж до Хотина, і загнав їх у річку, що зветься Турлу83, і багато з них 
потонули. Насилу втекли Кульський, а Михал повернувся до Сучави і став правити. 
І подався парон Волощини Єремія до канцлера, що був у цій країні воєначальни-
ком, і заходився благати його, щоб рушив із своїм військом на того Михала, і про-
гнав його з країни. І ступив тоді у Волощину канцлер із своїм військом. Коли почув 
Михал про прихід канцлера, одразу полишив країну втечею, й почав переслідувати 
його канцлер, а він заліз на таку стрімку гору, що годі було на неї піднятися, й утік 
звідти до Мадярщини. А канцлер повернувся до Мінданської країни і заволодів 
нею. І посадив там замість Михала Симеона84 – брата Єремії, а Єремія знову посів 
своє владарювання у Сучаві. А канцлер повернувся собі й прибув до Кам’янця, а 
тоді вирушив до короля. А Михал зник без сліду, а разом із ним військо його – яке 
тільки було.

1605–6. Року 1055. Упокоївся канцлер пан Ян Замойський, що був другим після 
короля, хоробрий і відважний воїн, умілий у битвах, наділений всілякою мудрістю, 
звитяги якого описані вже в цій книзі, аби ви, захотівши дізнатися про його сміли-
вість, могли прочитати. Скільки звершив він подвигів і діянь відважних у цій країні, 
що зветься Країною ілахів, усі вони описані у цій книзі: у Москві, Цецорі, в Печі, 
коли полонив імператора Максиміліана, і привіз його до короля, так само й ішханів 
можних приводив до ніг короля закованих у кайдани, і військо, яке було, та кавале-
рію громив він ущент з поміччю всемогутнього Бога, що дарує хоробрість і пере-
могу вірним слугам, за що хвала йому і слава. Так само і татар, званих ізмаїлітами, 
їх теж громив завжди і перемагав, і переслідував з Божою поміччю, за що йому сла-
ва і хвала навіки, амен. І залишив по собі спадкоємця сина свого на ім’я Томас, ще 
молодого, але у всьому наділеного Богом чеснотами батьківськими. Хай Господь 
Бог убереже його від усіх підступів ворожих явних і неявних. Амен, амен, і пребуде. 
І був блаженної пам’яті канцлер сімдесяти літ, коли помер.

1605–6. Року 1054. За рік татари нападали на цю країну сім разів. Було це після 
кончини канцлера. І захопили в полон багатьох вельможних ішханів з дружинами 
їхніми і дітьми. 

1607. Року 1056. Помер парон Волощини Єремія і замість нього поставили його 
сина Костянтина85. 

1609. Року 1058. Велике і жахливе лихо спіткало паронів Волощини: маючи намір 
убити парона Волощини Костянтина-войводу, увійшли у змову ішхани з єписко-
пом, а він (воєвода) довідався про змову, і наказав схопити єпископа і відтяв йому 
голову. А єпископ виказав ішханів, отож він наказав і їм усім постинати голови. І було 
їх тридцять і кожен великий ішхан.

* * *
1649. Року 1097. Липень місяць. Появилися Хмельницький з Кривоносом, стіль-

ки втрат зазнала Польща, скількох татари у полон забрали! Як підійшли вони всі до 
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Львова, зачинився Львів, і шість тижнів злигодні тривали, одну хлібину купували за 
один золотий, потім з Божої милості, домовився (Хмельницький. – О. Б.) з райцями 
міста: 100 000 золотих дасте мені, аби я вас не чіпав. Побачили міщани, що справа 
може на гірше обернутися, із усіх церков хрести, прикраси, мосранця (?), срібні під-
свічники позбирали, і було чимало міщан, які повтікали, розбили їхні склепи і поза-
бирали крам, і, склавши все це, передали через Клайвацика Хмельницькому, тоді він 
полишив Львів і пішов собі далі. Стільки горя випало нам через море гріхів наших. 
Дай, Боже, щоб усе це добром скінчилося, амен.

1650. Року 1098, 18 серпня в суботу ввечері. Польський король Казимір прибув до 
Львова, о 24 годині86, ніхто не завважив його. А наступного дня в неділю він до церк-
ви пішов привселюдно, і всі, побачивши, його, подивувалися. Адже наші вірмени 
так готувалися, щоб зустріти короля і урочисто вшанувати. А він не захотів (щоб 
зустрічали його), і нишком увійшов собі до Львова, бо знав, що через море гріхів 
наших розгнівався Бог на поляків. Козацький народ стільки крові пролив, аж поки 
мудрий, благочинний король наш Казимір перемир’я з ними уклав87, а все це через 
глупство (дурість) паронів наших сталося. Боже, один день короля умнож тисяче-
кратно, амен. 

1 У тогочасних вірменських літописах франками називали як європейців узагалі, так і по-
ляків зокрема. 

2 Вітовт – Великий князь литовський (1392–1430). Тут і далі курсивом передається на-
писання відповідно до публікації Г. Алішана.

3 В літописі вжито слово “դախտն”, що перекладається також як столиця.
4 В тексті տաճիկքն
5 Стефан IIІ Великий (?–1504), господар Молдавії з 1457 р.
6 Це сталося 1484 р. Див. наступний запис.
7 В тексті Օլախի երկիր.
8 В тексті հոլովադ արաւ.
9 Ян Ольбрехт – польський король в 1492–1501рр.
10 Частка Тер (букв. господар, пан, – пор. укр. панотець) вживається у вірмен перед іменем 

духовної особи.
11 Нвірак (вірм) – посланець, представник. Тут уповноважені католикоса для збирання 

пожертв.
12 Князь Костянтин Іванович Острозький (бл. 1460–1530), Великий гетьман литовський 

(1497–1500, 1507–1530), староста брацлавський, звенигородський і вінницький.
13 Вартавар – вірменське народне літнє свято, яке відзначають на 98 день після Вели-

кодня.
14 2 серпня 1519 р. татарська орда розбила під Сокалем польсько-литовсько-руське вій-

сько під проводом князя Костянтина Острозького, великого гетьмана Литовського.
15 Султан Сулейман I Пишний (1495–1566) з династії Османів, за якого Оттоманська Пор-

та досягла свого найбільшого розквіту. 1530 р. його дружиною стала українка Настя Лісо-
вська, знана в Європі як Роксолана.

16 Хондикар – спотворена форма від перського худавандіґар – самодержець, падишах, 
султан.

17 Йдеться про відомий бій під Ольшаницею (Битва під Каневом) 27 січня 1527 р. – одну 
з найбільших перемог над татарами русько-литовського війська під проводом князя Костян-
тина Острозького 27 січня 1527 року. Татари (від 34 до 40 тисяч) вдерлися на Полісся, діс-
тавшись аж до Пинська. Коли ж верталися з ясиром, князь Костянтин несподівано напав на 
них під Ольшаницею на Київщині над річкою Гороховаткою, притокою Росі (тепер Рокит-
нянський р-н Київської обл.). Загинуло 24 тисячі татар, близько семисот захопили в полон, 
було визволено 40 тисяч бранців. За цю перемогу Острозького величали верховним вождем 
“summus cum Tataris belli gerendi imperator”. Розгромивши татар під Ольшаницею, князь 
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Костянтин ніби помстився їм за прикру Сокальську поразку. Щодо топоніму “Керорман”, 
то, очевидно, помилка вкралася при переписуванні, а автор, скоріш за все, мав на увазі Київ, 
згадуваний у вірменських давніх пам’ятках як Манкерман. Адже якщо врахувати, що миля 
дорівнювала на той час приблизно 10,6 км, а велика миля – 12 км, то вказані 5 миль загалом 
відповідають відстані від місцевості, де сталася битва, до Києва. 

18 В тексті – Ի Օլախաց երկիրն.
19 Парон (вірм.) – пан, від барон. У вірменських літописах паронами називали також гос-

подарів Молдавії та Волощини.
20 Петро Рареш – молдавський господар в 1527–1538 рр.
21 Бернард Претвич – барський староста, у 1540–1550-х рр. організував прикордонну 

службу на Поділлі, разом з козаками неодноразово здійснював походи на Білгород, Очаків, 
Аккерман. Прославився своєю боротьбою проти татарських набігів.

22 Стефан VI Рареш, молдавський господар в 1551–1552 рр.
23 Деспот Воде, молдавський господар в 1561–1563 рр., перший іноземець на молдавсько-

му престолі. За підтримки Габсбургів і польського магната Ольбрехта Ласького Іоні ІІ Якубу 
Геракліту вдалося 18 листопада 1561 р. розбити у битві при Вербі (Сучава) молдавського 
господаря Олександра Лупушняну. Деспот Воде був першим протестантом серед європей-
ських володарів. 

24 Фердинанд I (1503–1564) – імператор Священної Римської імперії у 1556–1564 роках. 
Король Німеччини, Угорщини, Богемії, Далмації, Хорватії, Славонії, Рами, Сербії, Галичи-
ни, Володимерії, Болгарії.

Походив з династії Габсбургів, його обрано імператором після зречення його брата Кар-
ла V. 

25 Олександр IV Лупушняну (р. н. невідомий – 5.05.1565), господар Молдавії (1552–1561, 
1564–1568).

26 Єжи (Юрій) Язловецький – великий коронний гетьман (1569–1575), гетьман польний 
(1569), подільський воєвода (1567), воєвода руський (1569), каштелян кам’янецький 
(1564).

27 Ольбрехт Ласький (1536–1605), воєвода серадський (1566), польський магнат і авантю-
рист, який підбив Дм. Вишневецького на козацький похід у Молдавію, згодом і сам претен-
дуючи на господарський трон.

28 Турлу – тюркська назва р. Дністер.
29 Так апостол Павло називає диявола (2 кор.6:15).
30 В тексті – թոբք.
31 Харадж (тур.) – податок з немусульман, який платили Туреччині її васали. 
32 Ґриґор Лусаворіч – Св. Григорій Просвітитель – засновник християнства у Вірменії 

(бл. 252–326) – святий Вірменської Апостольської Церкви, а також Православних, Римсько-
Католицької та Вірменської Католицької церков. Перший єпископ і просвітитель Вірменії. 
Походив із знатного парфянського роду.

33 Пошкоджена сторінка, слово не прочитується (пояснення Г. Алішана).
34 Гайказянський, тобто, вірменський, який походить від прабатька вірмен Гайка. Яфети-

ди – потомки біблейського Йафета, одного з трьох синів Ноя. До них, зазвичай, відносять 
народи Європи і Північно-Східної Азії (індоєвропейські, уральські, алтайські та сіно-кав-
казькі народи).

35 Дмитро Вишневецький (? – 1563 р.) – військовий і політичний діяч, козацький геть-
ман, походив із старовинного українського князівського роду з Волині, що брав свій поча-
ток від Гедиміновичів. У 1550-х pp., як черкаський і канівський староста, доклав зусиль для 
оборони південного степового порубіжжя. Спорудив на острові Мала Хортиця фортецю, 
що передувала Запорізькій Січі. 1556 р. на чолі козацького загону він взяв участь у поході 
московського війська на Крим, а 1558 p., офіційно вступивши на службу до Івана IV, очолив 
новий похід і дістався самого Перекопа. Повернувшись 1561 р. у польсько-литовське під-
данство, Дм. Вишневецький із козаками втрутився у міжусобну боротьбу молдавських фео-
далів, але 1563 р. потрапив у полон і був виданий турецькому султанові. У фольклорній 
традиції ототожнюється з легендарним козаком Байдою.

36 Стефан VII Томша (помер 1564) – господар Молдавського князівства в 1563–1564 рр. 
1563 р. очолив змову молдавських бояр проти господаря Деспота Воде.

37 Буквально, кривошапка (вірм.).
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38 Вірменські літописці назву Օլախաց або Օլախի երկիր (Волощина) часто вживають 
і щодо Молдавського князівства.

39Татарському ханові, – примітка Г. Алішана.
40 Ի Նեմիչի աշխարհն, тут, в землі, що належали Польщі.
41 Тобто, Львова.
42 Чавуш (тур.) – тут – уповноважений турецького султана.
43 Асбазар – Ясси (пояснення Г. Алішана). Від угорської назви міста – Jaszvasar.
44 Ի Տաճկաց ձեռն.
45 Елчі (тур.) – посол, представник.
46 Кютагйа – пояснення Г. Алішана.
47 Відень – (пояснення Г. Алішана). Сулейман І помер у ніч із 5 на 6 вересня 1566 року 

під час облоги угорського міста Сегетвар. Його кончину приховували від війська 40 днів. 
Тіло султана було доправлено до столиці і поховано поруч з Роксоланою в мавзолеї мечеті 
Сулеймана.

48 Селім ІІ П’яниця (1524–1574) – турецький султан (1566–1574). Син султана Сулеймана 
І і Роксолани. За час його правління в Молдавії 1574 р. вибухнуло антитурецьке повстання, 
очолюване господарем Івоном Воде Лютим, про яке згадується в цьому літописі і в якому 
взяли участь українські козаки на чолі з гетьманом І. Свирговським. Прізвисько “П’яниця” 
набув через надмірне вживання вина. Селім помер в гаремі палацу Топкапи, упавши п’яним 
до басейну і захлинувшись. Після цього влада перейшла до його сина Мурада III.

49 У тексті ի Ըռուսաց աշխարհն.
50 В літописі слово գունդ – полк – часто використовується в значені військового підроз-

ділу взагалі.
51 Богдан IV Лепушняну (1555–1574), молдовський господар з весни 1568 до лютого 1572. 

Прийшов до влади ще неповнолітнім. Проводив пропольську політику.
52 В тексті Օլախի մեծամեծք.
53 Івоня (Івон) Лютий – син Штефана Воде IV Молодого і вірменки Србугі, за що був на-

званий Івонею Вірменином (?–1574). Молдавський господар з 1571 р. Проводив політику 
централізації, за підтримки українських козаків розпочав війну з турками за повну незалеж-
ність Молдавського князівства. Зазнав поразки через зраду молдавських феодалів.

54 Зоравар (вірм) – воєначальник, полководець.
55 Так у рукописі.
56 Тобто, в Мунтенії, гористій частині Волощини. Її рівнинна частина зветься Олтенія.
57 24 квітня 1574 молдавсько-козацьке військо у бою під Мокшанами (тепер Румунія) за-

вдало поразки об’єднаним турецько-волоським силам (бл. 100 тис. осіб, за ін. дан. – 60 тис. 
осіб). Господар Івоня довідався, що вороже військо після тривалого переходу спочиває і на-
пав на ворога з трьох сторін, а з четвертої – гетьман Іван Сверговський з козаками. Вороже 
військо було без коней та без зброї і майже все загинуло, пощастило втекти тільки воєводі 
Петрилу та його братові, які сховалися в Браїловському замку.

58 В тексті – Ի Տունան, за яким слідує роз’яснення Г. Алішана – Դանուբ գետ, тобто – 
річка Дунай.

59 У тогочасних вірменських літописах мешканців Молдавського князівства називали за 
іменем її господаря Богдана ІІІ Чорного або Кара Бугдана (1504–1517). 1513 р. турки 
нав’язали йому васальну залежність, а його князівство почали називати Бугданською або 
Чорно-Бугданською країною чи Богданією або Бугданією, а її мешканців відповідно бугда-
нійцями.

60 Хаїн (тур.) – ворог.
61 Санджах (тур.) – воєначальник.
62 У тексті: զՏօլշքան և զՆովասելիցան և զԳօպոչովն.
63 У тексті – նետաձիք. Лучниками у вірменських літописах називали татар, а ще раніше 

татаро-монголів.
64 Примітка Г. Алішана – քննիչք, – слідчі. Йдеться, очевидно, про королівських уповно-

важених щодо проведення люстрації, тобто ревізії королівської та іншої маєтності в Польщі.
65 Іван Підкова (? – 16.06.1578, Львів) – козацький гетьман, молдавський господар 

(1577–1578), зведений брат (по матері) господаря Іона Лютого. За переказами, немовлям 
його врятували від татар і виховали козаки. Був такий сильний, що навіть ламав підкови 
(за це запорожці прозвали його Підковою). Брав участь у морських походах Самійла Кішки. 
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Очолювані Підковою козацькі загони завдали поразок татарам під Очаковом, Кафою, Коз-
ловом. На початку листопада 1577 року за підтримки козацького загону гетьмана Якова 
Шаха він, як брат страченого турками Івона Воде Лютого, виступив проти ставленика Ту-
реччини, молдавського господаря Петра VI Кривого. 30 листопада 1577 р., здобувши 
Ясси, Іван Підкова був проголошений молдавським господарем, після чого козацький за-
гін повернувся в Україну. Проте невдовзі, відчувши, що не втримає владу, І. Підкова і сам 
намірився пробиратися на Січ, однак, здавшись на пораду брацлавського воєводи Яна Зба-
разького, поїхав до Варшави, аби замиритися з польським королем. Той, прийнявши його, 
наказав ув’язнити, а згодом, під тиском турків, стратити. Це сталося у Львові 16 червня 
1578 року в присутності багатьох городян і турецького чавуша. За переказами, перед стра-
тою І. Підкова промовив: “Мене привели на страту, хоча за свого життя я не вчинив нічого 
такого, за що заслужив би таку смерть. Знаю одне: я завжди боровся мужньо як чесний 
лицар супроти ворогів християнства і завжди діяв для добра і користі своєї Батьківщини, 
і жив єдиним прагненням – бути їй опорою і захистом…”. По смерті, його було поховано 
в місцевій Успенській церкві. Згодом козаки перевезли його останки до Канева, поховав-
ши в одному з православних монастирів, де покоївся також Самійло Кішка.

66 У тексті – զԽազախներն.
67 В тексті – дфанкчі (тур.), тобто, озброєний рушницею, – від դֆանք (перс.) – руш-

ниця.
68 На початку січня 1578 господар Петро IV Кульгавий (1537–1594) повернувся в Ясси, 

але 9 лютого був змушений тікати, здавши місто без бою молдавсько-козацьким загонам на 
чолі з Олександром, який видавав себе за брата Івона III Воде і Івана IV Підкови. Після за-
гибелі Олександра наступним претендентом на молдавський престол був Петро, який став 
на чолі козаків і видавав себе за сина Олександра. Петру Кульгавому вдалося утримати вла-
ду, однак народні хвилювання в країні тривали ще довго. В 1579 році господарем став Янку 
Сасул, і Петро Кульгавий повернув трон тільки 1583 р.

69 Тобто, Ясси.
70 Янку V Сасул (? – 28 вересня 1582) – господар Молдавського князівства з 21 листопада 

1579 до серпня 1582, з династії Мушатовичів, позашлюбний син Петра IV Рареша.
71 У тексті: Վարդավառին պահոցն երկուշաբթի.
72 Елчі (тур.) – посол, посланець.
73 … – пропуск у тексті літопису. 
74 Тобто, до Німеччини.
75 Арон Воде – господар Молдавії в 1591–1592, 1592–1595 роках. Позашлюбний син 

Олександра Лупушняну. Подейкували, що за молдавський трон він заплатив туркам нечува-
ну суму – понад 400 000 золотих. Аби повернути гроші, запровадив здирницькі податки, за 
що дістав прізвисько “Тиран”.

76 Григорій Лобода (р. н. невід. – 1596) – козацький гетьман (1593–1596 рр. з перервами). 
В 1594 і 1595 рр. як союзник імператора Священної Римської імперії Рудольфа ІІ в його бо-
ротьбі з турками очолив похід у Молдавію. На прохання Рудольфа II козаки, розгромивши 
турецько-татарські війська під Цецорою і Сучавою, здобули столицю князівства Ясси, а зго-
дом на чолі з С. Наливайком відійшли до Угорщини.

77 За підтримки князя Трансільванії Сигізмунда Баторія, гетьман Стефан Ризван у квітні 
1595 р. в результаті змови скинув господаря Агарона.

78 Єремія Могила (Єремія Мовіле, Ярема Могила) (бл. 1555–1606) – господар Молдавії 
(серпень 1595 / травень 1600, вересень 1600 / липень 1606).

79 Северин Наливайко (1560 – 21 квітня 1597, Варшава) – український військовий діяч, 
козацький отаман, гетьман Війська Запорозького. Народився в у містечку Гусятин (нині Тер-
нопільської області), хоча в деяких історичних джерелах, як, зокрема, і в цьому літописі, 
вказуються також Кам’янець-Подільський. Походив із дрібної української православної 
шляхти. Керівник антишляхетського повстання 1594–1596 років в Речі Посполитій. У кінці 
1595 року польський уряд доручив коронному гетьманові Станіславу Жолкевському при-
боркати повстання. Внаслідок невдалого для козаків Солоницького бою, угодовська частина 
козацької старшини підступно захопила Наливайка та інших керівників повстання і 28 трав-
ня (7 червня) 1596 року видала їх Жолкевському. Незважаючи на обіцяну амністію для по-
встанців, Жолкевський вирізав більшість козаків. Після жахливих тортур Наливайка було 
страчено у Варшаві.
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80 У травні 1596 р. під час облоги козацького табору польським військом в урочищі Со-
лониця (біля Лубен) на річці Сулі Г. Лобода був запідозрений у веденні переговорів з гетьма-
ном С. Жолкевським, звинувачений у зраді – і вбитий козаками.

81 В літописі – եալօվիցայ.
82 Михай Хоробрий (1558–1601), господар Волощини з 1592. 1600 р. на короткий час 

об’єднав Волощину, Трансільванію та Молдавію.
83 Тобто Дністер.
84 Семен Могила, господар Валахії (1600–1601; 1602), Молдавії (1606–1607). Походив з 

молдавської боярської родини Могил, спорідненої з польськими магнатськими родами По-
тоцьких і Вишневецьких. Був сином Івана (Йона) Могили (1520–1570) і Марії, доньки гос-
подаря Петра Рареша, молодший брат молдавського господаря Єремії Могили. Батько 
київського митрополита Петра Могили (1596–1647).

85 Могила Константин (?–1612) – господар Молдавії в 1606, 1607–1611 рр. Син господаря 
Єремії Могили та Єлизавети Чомортань-Лозинської.

86 Тут і далі на означення години, літописцем вживається запозичене з перської слово 
սահադին.

87 Йдеться про Зборівський договір 8 серпня 1649, укладений між королем Речі Поспо-
литої Яном ІІ Казимиром з одного боку і Військом Запорозьким на чолі з гетьманом Бог-
даном Хмельницьким з другого, який підсумував першу фазу Визвольної війни 1648–54 рр. 
і легалізував самоврядність українських козаків в межах Речі Посполитої. Ця самовряд-
ність втілилася у козацькому державному утворенні – Війську Запорозькому, також відо-
мому як Гетьманщина.
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Рецензія на: Отрощенко І. В. На шляху до Великої Монголії (панмонгольський 
рух у 1920–1930-ті роки). – К., 2011. – 456 с.

 

Українське суспільство наразі є свідком і заручником того факту, що імперські 
чи радянські міфологеми здійснюють руйнівний вплив на наше сьогодення. 

Подолання наслідків як тривалого приховування або викривлення резонансних по-
дій минулого, так і цілеспрямованої пропаганди, стало завданням посттоталітарних 
суспільств. В таких умовах особливого значення набувають історичні розвідки, 
які, ґрунтуючись, насамперед, на джерельній базі, відновлюють справжній хід по-
дій і намагаються дати їм об’єктивну оцінку. Однією з таких праць є монографія 
І. В. Отрощенко “На шляху до Великої Монголії (панмонгольський рух у 1920–
1930-ті роки)”, присвячена важливій та малодослідженій проблемі.

Аналіз широкого кола архівних джерел, опублікованих матеріалів (дипломатич-
них документів, спогадів, щоденників, листування відомих сходознавців), а також 
матеріалів тогочасної преси, дозволив автору дослідити консолідаційні процеси се-
ред монгольських народів, що мали своє відображення у політичній, військовій, 
культурній сферах. Окрім цього, використання маловідомих і недосліджених дже-
рел (протоколи з’їздів, петиції, звіти, доповідні нотатки, листи тощо), з опорою на 
здобутки вітчизняної та зарубіжної історіографії, дало їй змогу науково довести, що 
рух за об’єднання монгольських народів був набагато потужнішим та поширенішим, 
аніж вважалося раніше. В роботі І. В. Отрощенко представлений багатий, здебіль-
шого маловідомий, фактичний матеріал з історії Східної Азії першої половини 
ХХ ст., що супроводжується оригінальними висновками. Дослідниці вдається спрос-
тувати існуючі серед багатьох дослідників упередження та стереотипи, а також по-
глибити на сучасному етапі вивчення новітньої історії Монголії.

Перший розділ присвячений стислому опису панмонгольських тенденцій на по-
чатку ХХ ст. та у період Автономної Монголії, курсу Зовнішньої Монголії на все-
монгольське об’єднання на початку 1920-х рр. В кожному розділі автор зосере-
джується на специфіці об’єднавчих прагнень в окремій частині монгольського світу. 
Так, другий розділ присвячений контактам Улан-Батора з монголами Сіньцзяну у 
досліджуваний період, а також політиці СРСР щодо цієї віддаленої китайської про-
вінції, діяльності там комінтернівських агентів. У третьому розділі аналізуються 
монгольсько-тувинські контакти, повстання в Туві під панмонгольськими гаслами, 
монгольський вплив на тувинське суспільство, освіту та культуру. Четвертий розділ 
розглядає плани й політику Улан-Батора, спрямовані на об’єднання з Внутрішньою 
Монголією, радянську та комінтернівську активність на її теренах, настрої монголів 
Внутрішньої Монголії в період японської окупації. П’ятий розділ присвячений 
монголо-бурятським контактам, еміграції бурятів на терени МНР та Внутрішньої 
Монголії, монгольському впливу на культурний розвиток БМАРСР. Отже, читач 
отримує змогу перегорнути сторінки історичної хроніки трьох країн – Монголії, Ки-
таю та СРСР у драматичний період між двома світовими війнами. Період, коли змі-
нювались кордони і виникали нові держави з різними історичними долями. Великі 
держави в Азії впроваджували в життя різноманітні політичні проекти, керуючись, 

РЕЦЕНЗІЇ
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звичайно, власними геополітичними амбіціями. Складові колишніх імперій несподі-
вано отримували шанс на власну державність. Зокрема, з дослідження І. В. Отро-
щенко ми можемо дізнатися багато маловідомих та невідомих історичних фактів, що 
висвітлюють політичний та культурний розвиток Тувинської Народної Республіки, 
Маньчжоу-го та Менцзяну, згадується й Східно-Туркестанська Республіка. Особли-
ва увага приділена історії Туви (с. 113–198), про розвиток якої у цей період відомо 
небагато. І. В. Отрощенко у своєму дослідженні береться за висвітлення багатьох 
дискусійних та переломних моментів в історії цього народу. Схвалюючи таку увагу 
до власне політичного розвитку Тувинської Народної Республіки, я б зауважив, що 
варто також було б більше уваги приділити політичним процесам у Монгольській 
Народній Республіці та Внутрішній Монголії за межами панмонгольського руху. 
Разом із тим, заслугою І. В. Отрощенко є висвітлення у цій праці сучасного стану 
монгольського націоналізму, як у Монголії (с. 11–14), так і в Республіці Бурятія 
(с. 19–22), його впливу на монголо-китайські відносини, перспектив та можливих 
форм консолідації монгольських народів у майбутті.

Для таких амбітних політичних гравців як Радянський Союз та Японська імпе-
рія мало важили національні інтереси держав-сателітів, ними легко могли по-
жертвувати з міркувань політичної доцільності. І перебіг панмонгольського руху в 
1920–1930-ті рр. це засвідчує. Водночас ми дізнаємося, що, перебуваючи на орбіті 
японського або радянського тоталітарних режимів монгольське та тувинське сус-
пільства зазнавали певної модернізації. Зокрема, період японської окупації сприяв 
зростанню монгольського патріотизму, національної свідомості та бурному сплес-
ку національного руху в другій половині 1940-х рр., призвів до формування нової 
інтелігенції Внутрішньої Монголії, що реалізувала себе в повній мірі вже у складі 
КНР (с. 295–297). Тувинці ж у період Тувинської Народної Республіки отримали 
свою писемність, нові можливості розвитку власної мови та елементів самобут-
ньої культури (с. 136).

Науковий доробок І. В. Отрощенко є новаторським, аргументованим, глибоким 
дослідженням актуальної історичної проблеми, виконаним на солідній джерельній 
базі, з урахуванням і критичним переосмисленням великої кількості літератури, 
присвяченої цьому колу питань. Монографія “На шляху до Великої Монголії (пан-
монгольський рух у 1920–1930-ті роки)” логічно побудована, написана цікаво та 
переконливо, приверне увагу не лише істориків, етнологів та політологів, а й широ-
кого читацького загалу.

Драматична історія першої половини ХХ століття приховує ще багато таємниць 
і ставить багато запитань як перед фаховими дослідниками, так і перед широкою 
спільнотою. Отже, залишається побажати автору подальших плідних досліджень в 
галузі новітньої історії країн Східної Азії.

Машевський О. П.
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SummarieS

O. Bubenok
CauCaSiaN iNFLueNCe iN THe FamiLY NameS
OF PeOPLe OF THe uKraiNiaN DNiePer BaSiN

In this article attention is accented on the origin of suffixes -kо and -enko that are 
inalienable part of many patronimic Ukrainian family names. The author of this article 
accedes to those researchers who consider that the suffix -enko results from the suffix -ko, 
meaning “son”. However we can not believe that the patronimic suffix -ko originates 
from the Slavic diminutivals -ko or -ka. A hypothesis about the North-Caucasian origin 
of -ko in the Ukrainian family names looks more reasonable because in Circassian lan-
guage the suffix -ko acts a role not only as a formative completion but also it saved the 
independent value: the word -ko means “a son”. However we can not agree with an idea 
that this borrowing got on territory of Ukraine in the late Middle Ages because in this pe-
riod the writing sources did not fix a mass migration of the Circassians to Ukrainian 
Dnieper basin. Therefore a hypothesis about the suffix -ko as a relict of ancient Adygh-
Caucasian sub-stratum is more attractive that confirmed by data of toponymy on Left-
Bank Ukraine.

О. Б. Бубенок
КАВКАЗЬКИЙ ВПЛИВ В АНТРОПОНІМІЇ НАСЕЛЕННЯ

УКРАЇНСЬКОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ
У статті акцентовано увагу на походженні суфіксів -ко та -енко, що є складовими 

багатьох патронімічних українських прізвищ. Автор статті погоджується з тими 
дослідниками, які вважають, що суфікс -енко пов’язаний своїм походженням із су-
фіксом -ко, який має семантичне значення “син”. Проте у статті висловлюються 
сумніви, що патронімічний суфікс -ко походить від слов’янських зменшувальних 
суфіксів -ко або -ка. Більш обґрунтованою видається гіпотеза про північнокавказь-
ке походження -ко в українських прізвищах, бо суфікс -ко в черкеській мові не лише 
відіграє роль твірного закінчення, а й зберіг своє самостійне значення: слово -ко 
означає “син”. Проте не можна погодитися з тією думкою, що це запозичення по-
трапило на територію України за часів пізнього Середньовіччя, бо в цей період 
письмовими джерелами не зафіксовано масового переселення черкесів до україн-
ської Наддніпрянщини. Тому більш привабливою видається гіпотеза про суфікс -ко 
як про релікт стародавнього адиго-кавказького субстрату, що підтверджується да-
ними топонімії в Лівобережній Україні.

О. Б. Бубенок
КАВКАЗСКОЕ ВЛИЯНИЕ В АНТРОПОНОМИИ НАСЕЛЕНИЯ

УКРАИНСКОГО ПОДНЕПРОВЬЯ
В статье акцентировано внимание на происхождении суффиксов -ко и -енко, кото-

рые является неотъемлемой частью многих патронимических украинских фамилий. 
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Автор статьи соглашается с теми исследователями, которые считают, что суф-
фикс -енко связан своим происхождением с суффиксом -ко, имеющим семантиче-
ское значение “сын”. Однако в статье высказываются сомнения, что патронимиче-
ский суффикс -ко происходит от славянских уменьшительных суффиксов -ко или -ка. 
Более обоснованной выглядит гипотеза о северокавказском происхождении -ко в 
украинских фамилиях, потому что суффикс -ко в черкесском языке не только играет 
роль образовывающего окончания, но сохранил свое самостоятельное значение: сло-
во -ко означает “сын”. Однако нельзя согласиться с той идеей, что это заимствование 
попало на территорию Украины во времена позднего Средневековья, потому что в 
этот период письменными источниками не зафиксировано массового переселения 
черкесов в украинское Поднепровье. Поэтому более привлекательной выглядит ги-
потеза о суффиксе -ко как о реликте древнего адыго-кавказкого субстрата, что под-
тверждается данными топонимии в Левобережной Украине.

Nguyễn Mạnh Dũng
mariTime TraDe reSearCH iN FiFTeeNTH

aND NiNeTeeNTH CeNTurieS VieTNam:
aCHieVemeNTS aND reSearCH iSSueS TO Be raiSeD

iN a mODerN aPPrOaCH FrOm maNaGemeNT SCieNCe
In recent time, medieval maritime and foreign trade researches have produced re-

markable results by international and Vietnamese scholarship. These achievements help 
readers justifying another past on the economic picture in the 15th and 19th centuries Viet-
namese history. 

In fact, towards a general view of marine economy and to reach its comprehensive 
awareness, besides traditional approaches, it needs to open up further different ap-
proaches, especially modern and multi-disciplinary theories as urgent demands in science 
and practice. Yet, given research projects on sea and islands by Hanoi National Universi-
ty (ie. QG.15.51), a good number of researches are being recently developed by such 
various approaches as natural sciences, technique, technology and so on.

In term of the field of social science and humanities, with the above mentioned theme, 
doing of analyzing policy making, effectiveness of the monarchical states in foreign trade 
and sea and islands management is to clarify the management organization system, sea-
exploited tradition and sea-oriented thinking of the Vietnamese; struggle and establish-
ment of the sovereignty at sea, opening policy in foreign economic activities of Vietnam 
in history, or roles and impacts of state institutions for management activities and so on. 
It more meaningfully results in the process of strengthening and expanding international 
research cooperation for successfully implementing the Sea Strategy of Vietnam.

Нгуєн Мань Зунг
ДОСЛІДЖЕННЯ МОРСЬКОЇ ТОРГІВЛІ

У В’ЄТНАМІ XV ТА XIX СТОЛІТЬ:
ЗДОБУТКИ ТА ТЕМА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

В ГАЛУЗІ СУЧАСНОГО ПІДХОДУ НАУКИ УПРАВЛІННЯ
Останнім часом дослідження зарубіжними та в’єтнамськими науковцями се-

редньовічної морської і зовнішньої торгівлі дали значні результати. Ці досягнення 
допомагають читачам визнати інше минуле економічної картини XV і XIX століть  
у в’єтнамській історії.

Насправді, щоб мати загальний погляд на морську економіку і досягти повно-
го розуміння, крім традиційних підходів, необхідно впроваджувати різноманітні 
підходи, особливо сучасні і мультидисциплінарні теорії як актуальні вимоги науки 
і практики. Проте, враховуючи науково-дослідні проекти стосовно моря та островів 
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Ханойського національного університету (напр., QG.15.51), чималу кількість дослі-
джень останнім часом розроблено такими різними підходами, як-от методи природ-
ничих наук, техніки, технології тощо.

У перспективі в галузі суспільних і гуманітарних наук з вищезазначеної теми 
аналіз впровадження політики, ефективності монархічних держав у галузі зовніш-
ньої торгівлі та управлінні морем і островами означає з’ясування організації сис-
теми управління, традиції використання моря та мореорієнтованого менталітету 
в’єтнамців; боротьба і встановлення суверенітету на морі, відкрита політика зов-
нішньоекономічної діяльності В’єтнаму в історії, роль і вплив державних установ 
на управління і т. д. Це більш значущі результати в процесі зміцнення і розширення 
міжнародного наукового співробітництва для успішного впровадження в’єтнамської 
морської стратегії.

Нгуен Мань Зунг
ИССЛЕДОВАНИЯ МОРСКОЙ ТОРГОВЛИ

ВО ВЬЕТНАМЕ XV И XIX ВЕКОВ:
ДОСТИЖЕНИЯ И ТЕМА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В РАМКАХ СОВРЕМЕННОГО ПОДХОДА НАУКИ УПРАВЛЕНИЯ
В последнее время исследования зарубежными и вьетнамскими учеными сред-

невековой морской и внешней торговли дали значительные результаты. Эти до-
стижения помогают читателям признать другое прошлое экономической картины 
XV и XIX веков во вьетнамской истории.

На самом деле, чтобы иметь общий взгляд на морскую экономику и достичь 
полного понимания, помимо традиционных подходов, необходимо внедрять раз-
личные подходы, особенно современные и мультидисциплинарные теории как ак-
туальные требования науки и практики. Однако, учитывая научно-исследовательс-
кие проекты касательно моря и островов Ханойского национального университета 
(напр., QG.15.51), немалое количество исследований в последнее время разработа-
ны такими разными подходами, как то методы естественных наук, техники, техно-
логии и т. д.

В перспективе в области общественных и гуманитарных наук по вышеупомяну-
той теме проведение анализа внедрения политики, эффективности монархических 
государств в области внешней торговли и управлении морем и островами означает 
установление организации системы управления, традиции использования моря и 
мореориентированного менталитета вьетнамцев; борьба и установление суверени-
тета на море, открытая политика внешнеэкономической деятельности Вьетнама в 
истории, роль и влияние государственных учреждений на управление и так далее. 
Это более значимые результаты в процессе укрепления и расширения междуна-
родного научного сотрудничества для успешного внедрения вьетнамской морской 
стратегии.

S. Pavlenko
THE EXPOSITION OF JAPANESE GOODS

AT THE JAPANESE IMPERIAL
CONSULATE IN ODESSA AT THE END OF ХІХ CENTURY

AS A PART OF THE JAPANESE IMAGE POLICY
The paper analyzes the process of organization and activity of exposition of Japanese 

goods at the Japanese Imperial Consulate in Odessa, as a part of mechanism of realiza-
tion of the Japanese image policy. It explores the role of consul A. Raksheev in this pro-
cess. The paper highlights the attitude of the local Russian administration to Japanese 
initiatives.
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С. С. Павленко 
ЕКСПОЗИЦІЯ ЯПОНСЬКИХ ТОВАРІВ 

ПРИ ЯПОНСЬКОМУ ІМПЕРСЬКОМУ КОНСУЛЬСТВІ
В ОДЕСІ НАПРИКІНЦІ ХІХ ст.

ЯК ЕЛЕМЕНТ ІМІДЖЕВОЇ ПОЛІТИКИ ЯПОНІЇ
У статті аналізується процес організації і діяльності експозиції японських това-

рів при японському імперському консульстві в Одесі як елементу механізму реалі-
зації іміджевої політики Токіо. Розкривається роль у цьому процесі консула 
О. Ракшеєва. Висвітлено ставлення місцевої російської адміністрації до японських 
ініціатив.

С. С. Павленко 
ЭКСПОЗИЦИЯ ЯПОНСКИХ ТОВАРОВ

ПРИ ЯПОНСКОМ ИМПЕРСКОМ КОНСУЛЬСТВЕ
В ОДЕССЕ В КОНЦЕ ХIХ в.

КАК ЭЛЕМЕНТ ИМИДЖЕВОЙ ПОЛИТИКИ ЯПОНИИ
В статье анализируется процесс организации и деятельности экспозиции япон-

ских товаров при японском имперском консульстве в Одессе как элемента меха-
низма реализации имиджевой политики Токио. Раскрывается роль в этом процессе 
консула А. Ракшеева. Освещается отношение местной российской администрации 
к японским инициативам.

M. Vas’kiv
TurKmeN LiTeraTure iN uKraiNiaN iSSueS

This article presents a short characteristics of about twenty issues of Turkmen writers’ 
works in translation into Ukrainian which were published during the second part of XX 
and at the beginning of XXI centuries according such criteria as: the reasons – first of all, 
socio-political, cultural and literary – of addressing to exact Turkmen writers and their 
works in order to translate; Ukrainian cultural-literary context; interpersonal and literary 
interrelations, preceding the translation; information about the authors of translation; ideo-
logical and artistic peculiarities of translated works; main thesis of prefaces to the books; 
principles of compilation of anthologies; polygraphical features of the issues etc. The 
limitation of translations of predominately Soviet Turkmen writers is indicated. The clas-
sic literature of Turkmenistan is represented only by collection of Magtymguly’s poems 
in P. Movchan’s translation and by O. Kononenko’s book. The variety of genres of trans-
lated Turkmen literature – especially of epic works – is analyzed. A special attention is 
paid to the anthologies of lyric poetry, short and middle prose, which were intended to 
give a wide general introduction to a Ukrainian reader about the main achievements of 
the literature in Turkmenistan. 

М. С. Васьків
ТУРКМЕНСЬКА ЛІТЕРАТУРА В УКРАЇНСЬКИХ ВИДАННЯХ

У статті подається коротка характеристика близько двадцяти видань творів турк-
менських письменників у перекладах українською мовою, опублікованих протягом 
другої половини ХХ – початку ХХІ століття, за такими критеріями: причини, пере-
дусім суспільно-політичні, культурні й літературні, звернення саме до тих чи інших 
туркменських письменників і їхніх творів для перекладу; український культурно-
літературний контекст; міжособистісні й літературні взаємозв’язки, які передували 
перекладам; інформація про авторів перекладу; ідейно-художні особливості пере-
кладених творів; основні тези передмов до книг; принципи укладання антологій; 
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поліграфічні особливості видань тощо. Автор статті вказує на обмеженість пере-
кладів тільки творами тільки радянських туркменських письменників, класична лі-
тература представлена лише збірником віршів Махтумкулі в перекладах П. Мовчана 
і книгою О. Кононенка. Аналізується різноманіття жанрів перекладеної турк-
менської літератури, насамперед це стосується епічних творів. Особливу увагу при-
ділено антологіям лірики, малої й середньої прози, котрі були покликані дати 
українському читачеві широке загальне уявлення про основні досягнення літерату-
ри Туркменистану.

Н. С. Васькив
ТУРКМЕНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В УКРАИНСКИХ ИЗДАНИЯХ

В статье дается краткая характеристика около двадцати изданий произведений 
туркменских писателей в переводах на украинский язык, опубликованных на про-
тяжении второй половины ХХ – начала XXI века, по таким критериям: причины, 
прежде всего общественно-политические, культурные и литературные, обращения 
именно к тем или иным туркменским писателям и их произведениям для перевода; 
украинский культурно-литературный контекст; межличностные и литературные 
взаимосвязи, предшествующие переводам; информация об авторах перевода; идей-
но-художественные особенности переведенных произведений; основные тезисы 
предисловий к книгам; принципы составления антологий; полиграфические особен-
ности изданий и т. п. Указывается на ограниченность переводов произведениями 
только советских туркменских писателей, классическая литература Туркменистана 
представлена лишь сборником стихотворений Махтумкули в переводах П. Мовчана 
и книгой А. Кононенко. Анализируется разнообразие жанров переведенной тур-
кменской литературы, прежде всего это относится к эпическим произведениям. 
Особое внимание уделено антологиям лирики, малой и средней прозы, которые 
были призваны дать украинскому читателю широкое общее представление об 
основных достижениях литературы Туркменистана.

Yu. Petrova
LiNGuiSTiC FeaTureS 

OF ARAB CHRISTIAN LITERATURE OF THE ОTTOMAN PERIOD
The article deals with the analysis of typical linguistic features of the Arabic Christian 

manuscripts written in late Middle Arabic. This language variety was used by the Chris-
tian authors as a literary koine of the epoch, including its use in sacred texts. The research 
is based on the manuscript sources of the 17th–18th centuries – four manuscript versions 
of “The Travels of Macarius Patriarch of Antioch” by Archdeacon Paul of Aleppo (pre-
served in Paris, London, St. Petersburg, and Kyiv) and the texts of prayers of the Arabic 
Psalter (manuscript А 187 from the collections of the Institute of Oriental Studies of the 
Russian Academy of Sciences).

The results of the study of the manuscripts allow us to point out three specific trends 
typical for this language variety: colloquial influence, hypercorrections, and hybrid forms. 
These features are observable at all language levels, and Middle Arabic as a specific lan-
guage variety arises from their combination across the text. The vocabulary of Christian 
Middle Arabic of the epoch was much influenced by other languages, mostly Greek and 
Turkish. The characteristic feature of the language of the manuscripts in Middle Arabic is 
a high degree of variation and unpredictability of the language forms applied, when clas-
sical and colloquial variants may often be found side by side within a phrase or even a 
word. The study of linguistic features of the Arab Christian literature of the Ottoman pe-
riod is a promising line of research and may shed light on the problem of standardization 
of modern Arabic varieties.
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Ю. І. Петрова
МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

АРАБО-ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ОСМАНСЬКОЇ ЕПОХИ

Стаття присвячена аналізу типових лінгвістичних рис арабо-християнських 
рукописів, створених пізньою середньоарабською мовою (САМ), яку автори-
християни застосовували як літературне койне своєї епохи, в тому числі в сакраль-
них текстах. Дослідження базується на рукописних джерелах XVII–XVIII ст. – чо-
тирьох списках пам’ятки “Подорож патріарха Макарія Антіохійського” (паризькому, 
лондонському, петербурзькому та київському), автором якої є архідиякон Павло 
Алеппський, і текстах молитов арабського Псалтиря (рукопис А 187 Інституту схо-
дознавства РАН).

За результатами дослідження рукописів можна виділити три основні тенденції, 
типові для цього мовного варіанта: діалектизми, гіперкорекція та гібридні форми. 
Ці риси спостерігаються на всіх мовних рівнях, і САМ як специфічний мовний ва-
ріант постає з їхньої комбінації протягом тексту. Лексика християнської САМ 
османської епохи зазнала значного впливу інших мов, передусім грецької та ту-
рецької. Характерною особливістю рукописних текстів САМ є широка варіатив-
ність та непередбаченість представлених у них мовних форм, коли класичний і 
діалектний варіанти співіснують у межах однієї фрази або навіть слова. Досліджен-
ня мовних особливостей арабо-християнської літератури османського періоду ста-
новить перспективний напрям і може пролити світло на проблему стандартизації 
сучасних варіантів арабської мови.

Ю. И. Петрова
ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

АРАБО-ХРИСТИАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ОСМАНСКОЙ ЭПОХИ

Статья посвящена анализу типичных лингвистических особенностей арабо-
христианских рукописей, созданных на позднем среднеарабском языке (САЯ), ко-
торый авторы-христиане использовали в качестве литературного койне своей эпохи, 
в том числе в сакральных текстах. Исследование базируется на рукописных ис-
точниках XVII–XVIII вв. – четырех списках памятника “Путешествие патриарха 
Макария Антиохийского” (парижском, лондонском, петербургском и киевском), ав-
тором которого является архидиакон Павел Алеппский, и текстах молитв арабской 
Псалтыри (рукопись А 187 Института востоковедения РАН).

По результатам исследования рукописей можно выделить три основные тенден-
ции, типичные для данного языкового варианта: диалектизмы, гиперкоррекция и 
гибридные формы. Эти черты наблюдаются на всех языковых уровнях, и САЯ как 
специфический языковой вариант возникает из их комбинации на протяжении 
текста. Лексика христианского САЯ османской эпохи испытала значительное влия-
ние других языков, главным образом греческого и турецкого. Характерной особен-
ностью рукописных текстов на САЯ является широкая вариативность и непредска-
зуемость представленных в них языковых форм, когда классический и диалектный 
варианты сосуществуют в пределах одной фразы или даже слова. Исследование 
языковых особенностей арабо-христианской литературы османского периода пред-
ставляется перспективным направлением и может пролить свет на проблему стан-
дартизации современных вариантов арабского языка.
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D. Shestopalets
CONSTruCTiNG THe WiLL OF GOD: 

THE INTERPRETATION OF AL-MĀ’IDAH:
33–34 IN MEDIEVAL AND MODERN QURANIC EXEGESIS

The article is devoted to the analysis of approaches to the interpretation of the verses 
al-Mā’idah: 33–34 in medieval and modern Quranic exegesis. The major attention of the 
author is focused on the issues of rational textual argumentation that was used by the 
Muslim commentators to establish the essence of the crime and the specific features of 
implementation of the range of corporal punishments mentioned in the ayah. Following 
the analysis of the treatises of medieval exegetes (al-Tabari, ibn Kathir, al-Razi) as well 
as modern authors (S. Qutb, A. A. Maududi, M. Shafi), it is concluded that view of the 
verse as prescribing punishment for highway robbery presents the result of the construc-
tive work of the jurists and not a clear cut statement of the Quran. 

Д. В. Шестопалець
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ АЛ-МАІДА,

33–34 В СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ТА СУЧАСНІЙ
КОРАНІЧНІЙ ЕКЗЕГЕЗІ

Стаття присвячена аналізу підходів до інтерпретації віршів ал-Ма’іда, 33–34 в 
середньовічній та сучасній коранічній екзегезі. Основна увага автора зосереджена 
на раціональній і текстологічній аргументації, яка була використана мусульман-
ськими коментаторами з метою встановити суть злочину, зазначеного в аяті, і особ-
ливості реалізації перелічених у ньому тілесних покарань. У результаті аналізу 
трактатів середньовічних тлумачів (ал-Табарі, Ібн Касир, ал-Разі), а також сучасних 
екзегетів (С. Кутб, А. А. Мавдуді, М. Шафі) автор приходить до висновку про те, 
що підхід до цього вірша як такого, що приписував покарання за розбій, являє со-
бою підсумок конструктивної роботи юристів, а не однозначну настанову Корану. 

Д. В. Шестопалец
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ АЛ-МА’ИДА,

33–34 В СРЕДНЕВЕКОВОЙ И СОВРЕМЕННОЙ
КОРАНИЧЕСКОЙ ЭКЗЕГЕЗЕ

Статья посвящена анализу подходов к интерпретации стихов ал-Ма’ида, 33–34 
в средневековой и современной коранической экзегезе. Основное внимание авто-
ра сосредоточено на рациональной и текстологической аргументации, которая 
была использована мусульманскими комментаторами с целью установить суть 
преступления, указанного в аяте, и особенности реализации перечисленных в нем 
телесных наказаний. В результате анализа трактатов средневековых толкователей 
(ал-Табари, Ибн Касир, ал-Рази), а также современных экзегетов (С. Кутб, 
А. А. Мавдуди, М. Шафи) автор приходит к выводу о том, что подход к этому сти-
ху как предписывающему наказание за разбой представляет собой итог конструк-
тивной работы юристов, а не однозначное установление Корана.

I. Gotun
GOLDEN НОRDE TIME MIRROR FROM OUTSKIRTS OF KYIV

The Boyarsky local history museum fund has received a metal mirror, which was 
found near the village Plesetskoe in Kiev region by the “Korchahinets” search group. 
This slightly damaged article with 100 mm diameter and 1 mm thickness represents a 
special category of Eurasian arts and crafts. Motion animals and stems of grapes are de-
picted in two concentric circles on its external side. The articles with similar décor are 
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peculiar to Chinese décor metal plastic of VIII–IX centuries, and their replicas were dis-
tributed during the Golden Horde time among the nomads of Great Eurasian steppe zone 
and were produced in the cities of the Volga region. On the article’s back there is no loop 
handle appropriate for far eastern mirrors; also the images on the article are blurred de-
spite the generally slight depreciation of the finding. This may indicate about multiple im-
pressions of the articles prototype in a clay form and expose article dating to the time of 
the Golden Horde. Due to the specialists selection the finding belongs to the mirror verti-
cal rim type; the different opinions are expressed concerning the termination of animal 
species that are depicted at the article. They are caused not only by article conservation 
status or researchers story image explanation, but also by differences in image realization. 

There are only a few of such mirrors on the land of Rus’, though they are known at 
southern Middle Dnieper and at the Black Sea region. Analogues of this finding are in the 
North Caucasus, the Volga region, Central Asia and Siberia. Surely the high social status 
of the article’s owner indicates that the Golden Horde senior official with his wife had 
stayed on the territory of the finding or, perhaps, the significant settlement of the speci-
fied period had existed there.

Thus, even before the archaeological survey of this location is made, it could be con-
firmed about quite a bright phenomenon fixing in the country’s history.

І. А. Готун
ДЗЕРКАЛО ЗОЛОТООРДИНСЬКОЇ ДОБИ

З ПЕРЕДМІСТЯ КИЄВА
До фондів Боярського краєзнавчого музею надійшло металеве дзеркало, вияв-

лене пошуковою групою “Корчагінець” біля с. Плесецького на Київщині. Дещо 
пошкоджений виріб діаметром 100 мм завтовшки 1 мм репрезентує особливу кате-
горію декоративно-прикладного мистецтва Євразії. На його зовнішньому боці у 
двох концентричних колах зображені тварини в русі і пагони винограду. Речі з по-
дібним декором властиві китайській металопластиці VIII–IX ст., а їхні репліки були 
розповсюджені за золотоординської доби в середовищі кочовиків Великого поясу 
степів Євразії і виготовлялись у містах Поволжя. Відсутність на звороті предмета 
притаманної далекосхідним дзеркалам ручки-петлі та нечіткість зображення при 
загалом незначній зношеності знахідки, що може свідчити про неодноразове від-
тискання прототипу виробу у глиняній формі, вказують на датування речі саме зо-
лотоординським часом. Знахідка належить до виділеного фахівцями різновиду 
дзеркал з вертикальним бортиком, а щодо видового визначення зображених на ній 
тварин висловлено різні думки, що зумовлено не лише станом збереження речей і 
баченням дослідниками сюжету, а й відмінностями у виконанні останнього. Попри 
наявність близьких і віддалених аналогів предмета на території Північного Кавказу, 
Поволжя, Середньої Азії й Сибіру, на землях Русі такі знахідки нечисленні, хоч і ві-
домі на півдні Середнього Подніпров’я та у Причорномор’ї. Безсумнівно високий 
соціальний статус власниці речі вказує на перебування на території виявлення 
останньої золотоординського високопосадовця з дружиною чи, можливо, існування 
тут значного поселення вказаного періоду. Відтак навіть до проведення археологіч-
ного обстеження цього місця можна стверджувати про фіксацію доволі яскравого 
явища у вітчизняній історії.

И. А. Готун
ЗЕРКАЛО ЗОЛОТООРДЫНСКОЙ ЭПОХИ

ИЗ ПРИГОРОДА КИЕВА
В фонды Боярского краеведческого музея поступило металлическое зеркало, 

выявленное поисковой группой “Корчагинец” возле с. Плесецкого на Киевщине. 
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Несколько поврежденное изделие диаметром 100 мм и толщиной 1 мм представ-
ляет особую категорию декоративно-прикладного искусства Евразии. На его внеш-
ней стороне в двух концентрических кругах изображены движущиеся животные и 
побеги винограда. Вещи с подобным декором свойственны китайской металлопла-
стике VIII–IX вв., а их реплики получили распространение в золотоордынскую эпо-
ху в среде кочевников Великого пояса степей Евразии и изготавливались в городах 
Поволжья. Отсутствие на обратной стороне предмета характерной для дальнево-
сточных зеркал ручки-петли и нечеткость изображения при общей незначительной 
изношенности находки, что может указывать на неоднократное отпечатывание 
прототипа изделия в глиняной форме, свидетельствуют о датировке вещи именно 
золотоордынским временем. Находка принадлежит к выделенной специалистами 
разновидности зеркал с вертикальным бортиком, а в отношении видового опреде-
ления изображенных на ней животных высказаны различные мнения, что вызвано 
не только степенью сохранности вещей и исследовательским виденьем сюжета, но 
и отличиями в исполнении последнего. Невзирая на наличие близких и отдаленных 
аналогов предмета на территории Северного Кавказа, Поволжья, Средней Азии и 
Сибири, на землях Руси такие находки немногочисленны, хоть и известны на юге 
Среднего Поднепровья и в Причерноморье. Несомненный высокий социальный 
статус обладательницы вещи указывает на пребывание на территории обнаружения 
последней достаточно высокого ранга золотоордынского чиновника с супругой или, 
возможно, на существование в этом месте значительного поселения указанного пе-
риода. Поэтому даже до проведения археологического обследования этого места 
можно утверждать о фиксации довольно яркого явления в отечественной истории.

O. Ohnieva
ZANABAZAR IN THE CONTEXT OF THE HISTORY 

AND CULTURE OF MONGOLIA
(THE WHITE TARA THANKA FROM THE MUSEUM
OF ARTS BY BOGDAN AND VARVARA KHANENKO)

In 2015 it is the 380th anniversary birth of Zanabazar, one of outstanding figures of 
Mongolia. The paper deals with separate aspects of his biography. Particular attention is 
given to his creative heritage – its influence on the Mongolian sacred art, including 
painting, in particular the image of the White Tara, presented at the Museum of Arts by 
Bogdan and Varvara Khanenko (Kyiv, Ukraine)

О. Д. Огнєва
ДЗАНАБАДЗАР У КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ МОНГОЛІЇ 

(ТАНКА ТАРИ БІЛОЇ З МУЗЕЮ МИСТЕЦТВ
ім. БОГДАНА ТА ВАРВАРИ ХАНЕНКІВ)

2015 року виповнюється 380 років від дня народження Дзанабадзара, одного з 
найвидатніших діячів Монголії. У статті розглядаються окремі аспекти його біогра-
фії. Особлива увага приділяється творчому спадку – його впливу на сакральне мон-
гольське мистецтво, в тому числі й на живопис, зокрема на образ Тари Білої, 
представленої в Музеї мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків (Київ, Україна). 

Е. Д. Огнева
ДЗАНАБАДЗАР В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

МОНГОЛИИ (ТАНКА ТАРЫ БЕЛОЙ ИЗ МУЗЕЯ
ИСКУССТВ им. БОГДАНА И ВАРВАРЫ ХАНЕНКО)

В 2015 году исполняется 380 лет со дня рождения Дзанабадзара, одного из наи-
более выдающихся деятелей Монголии. В статье рассматриваются отдельные 
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аспекты его биографии. Особое внимание уделено его творческому наследию – его 
влиянию на сакральное монгольское искусство, в том числе и живопись, в частно-
сти на образ Тары Белой, представленной в Музее искусств им. Богдана и Варвары 
Ханенко (Киев, Украина). 

O. Popelnytska
BuDDHiST SYmBOLiSm OF DeCOraTiON

OF THe WaKiZaSHi OF THe SeCOND HaLF
OF THE XVIII – XIX CENTURIES FROM THE COLLECTION

OF THe NaTiONaL muSeum OF HiSTOrY OF uKraiNe
The article is devoted to the semantics of engraving images on the Japanese sword 

Wakizashi stored in the National Museum of History of Ukraine. The attendance of fi-
gures of the deity Fudo Myo-o and the snake Kurikara, which twine round by the sword, 
suggests relations of this weapon with the Japanese esoteric (Tantric) Buddhism, in par-
ticular, Shingon school. Engraved Buddhist symbols also decorate blade of knife kogata-
na (kozuka), which serves as a traditional supplement of Wakizashi. Tsuba (guard) of 
sword is decorated in the tradition of one of the most influential Buddhist schools in 
Japan – Zen.

О. О. Попельницька
БУДДІЙСЬКИЙ СИМВОЛІЗМ ДЕКОРУ ВАКІДЗАСІ 

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVIII–ХІХ ст.
ІЗ ЗІБРАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Стаття присвячена семантиці гравірованих зображень на японському мечі вакі-
дзасі, що зберігається в Національному музеї історії України. Присутність постатей 
божества Фудо-Мьо-о та змія Курікари, що обвиває ваджрний меч, свідчить про 
зв’язок цієї холодної зброї з японським езотеричним (тантричним) буддизмом, зо-
крема школою сингон. Гравірованими буддійськими символами прикрашений і 
клинок ножа когатана (кодзука), що є традиційним доповненням до вакідзасі. Цуба 
(гарда) меча декорована за канонами мистецтва однієї з найвпливовіших у Японії 
буддійських шкіл – дзен.

Е. А. Попельницкая
БУДДИЙСКИЙ СИМВОЛИЗМ ДЕКОРА ВАКИДЗАСИ

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII–XIX вв. 
ИЗ СОБРАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ ИСТОРИИ УКРАИНЫ

Статья посвящена семантике гравированных изображений на японском мече ва-
кидзаси, хранящемся в Национальном музее истории Украины. Присутствие фигур 
божества Фудо-Мьо-о и змея Курикары, обвивающего ваджрный меч, свидетель-
ствует о связи указанного холодного оружия с японским эзотерическим (тантри-
ческим) буддизмом, в частности со школой сингон. Гравированными буддийскими 
символами украшен и клинок ножа когатана (кодзука), служащего традиционным 
дополнением к вакидзаси. Цуба (гарда) меча декорирована в традициях одной из 
наиболее влиятельных в Японии буддистских школ – дзен.

S. Kapranov
THE CHINESE VECTOR OF JAPANESE PAN-ASIANISM:

ON THe FOrmuLaTiON OF THe PrOBLem
Revival of the ideas and tendencies of Asian integration in the beginning of the 

XXI century makes a research of Pan-Asianism very important today. This article focuses 
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on the Japanese version of Pan-Asianism and the place of China in it. Pan-Asianism is 
manifested not only in politics but also in culture, economy, religion and so on. It can be 
combined with different ideology – ‘right’ and ‘left’, imperialist and anti-colonial, liberal 
and conservative. The article shows that the emergence of Pan-Asianism in Japan in the 
late XIXth century was caused not only by the threat of the colonial subjugation from the 
side of the West, but also by a metageographical revolution – the transition from the 
Sinocentric world model to the Eurocentric, which made the concept of ‘Asia’ a fact of 
social consciousness and filled it with the geopolitical and geo-cultural content. In the 
Japanese Pan-Asianist thought this concept had different meanings, but the core of it was 
East Asia, that is, the Chinese-East Asian macro-civilization system, and its kernel, in 
turn, was and is China. Therefore, Chinese vector should be considered a main direction 
for the Japanese Pan-Asianism.

С. В. Капранов
КитайсьКий веКтор японсьКого паназіатизму:

до постановКи проблеми
Відродження на початку ХХІ ст. ідей і тенденцій інтеграції країн Азії робить 

актуальним дослідження паназіатизму. Ця стаття присвячена японському варіанту 
паназіатизму і місцю в ньому Китаю. Паназіатизм проявляється не лише у сфері 
політики, а й у культурі, економіці, релігії тощо. Він може сполучатися з різною 
ідеологією – “правою” та “лівою”, імперіалістичною та антиколоніальною, лібе-
ральною та консервативною. У статті показано, що виникнення паназіатизму в 
Японії наприкінці ХІХ ст. було обумовлене не лише загрозою колоніального поне-
волення з боку Заходу, а й метагеографічною революцією – переходом від сино-
центричної моделі світу до європоцентричної, який зробив концепт “Азії” фактом 
суспільної свідомості й наповнив його геополітичним і геокультурним змістом. У 
думці японських паназіатистів цей концепт мав різне значення, але ядро його скла-
дала Східна Азія, тобто китайсько-східноазійська макроцивілізаційна система, а її 
ядром, у свою чергу, був і є Китай. Тому китайський вектор слід вважати магі-
стральним напрямом японського паназіатизму.

С. В. Капранов
КитайсКий веКтор японсКого паназиатизма:

К постановКе проблемы
Возрождение в начале XXI века идей и тенденций интеграции стран Азии де-

лает актуальным исследование паназиатизма. Данная статья посвящена японскому 
варианту паназиатизма и месту в нем Китая. Паназиатизм проявляется не только в 
сфере политики, но и в культуре, экономике, религии и т. д. Он может сочетаться с 
разной идеологией – “правой” и “левой”, империалистической и антиколониальной, 
либеральной и консервативной. В статье показано, что возникновение паназиатизма 
в Японии в конце XIX в. было обусловлено не только угрозой колониального по-
рабощения со стороны Запада, но и метагеографической революцией – переходом 
от синоцентрической модели мира к европоцентрической, который сделал кон-
цепт “Азии” фактом общественного сознания и наполнил его геополитическим и 
геокультурным содержанием. В сознании японских паназиатистoв этот концепт 
имел разное значение, но ядро его составляла Восточная Азия, то есть китайско-
восточноазиатская макроцивилизационная система, а ее ядром, в свою очередь, был 
и остается Китай. Поэтому китайский вектор следует считать магистральным на-
правлением японского паназиатизма.
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V. Kiktenko
“THe CHiNeSe Dream” 

aS THe THeOrY OF a NeW STaGe
OF CHINA’S MODERNIZATION

The article analyzes the historical background of formation, inner content and interna-
tional context of the concept of “Chinese Dream” as a new ideology of the national re-
vival. The particular attention is given to the formation of this concept in the historical 
discourse that is connected with the crisis of power in Modern China, as well as attempts 
to formulate a narrative for overcoming the existing/inner political problems. The con-
nection between the concept of “Chinese Dream” with the ancient utopian ideas like 
dàtóng, tàipíng and jǐng tián, as well as its modern formulation within the views of Mao 
Zedong, Zhou Enlai, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao and Xi Jinping. The Chi-
nese communists refused to think in terms of class antagonism and revolutionary aims, 
and instead implement a national project – the construction of a strong state and the re-
vival of the Chinese nation (“The Chinese Dream”). In general, Xi Jinping’s “Chinese 
Dream” combines the part of Mao Zedong’s “dream” (the building of socialism), Deng 
Xiaoping’s and Jiang Zemin’s “China revitalization” concept, and Hu Jintao’s “harmonious 
society”. “The Chinese Dream” continues the traditional narrative, which generally 
means that only under the guidance of CCP the Chinese people can build a better society.

В. О. Кіктенко
“КИТАЙСЬКА МРІЯ” ЯК ТЕОРІЯ

НОВОГО ЕТАПУ МОДЕРНІЗАЦІЇ КНР
У статті проаналізовано історичні передумови формування, внутрішній зміст і 

міжнародний контекст концепції “китайська мрія” як нової ідеології національного 
відродження. Особливу увагу приділено формуванню цього концепту в історично-
му дискурсі, що пов’язано з кризою влади в сучасному Китаї та спробами сформу-
лювати наратив для подолання внутрішньополітичних проблем. Показано зв’язок 
концепції “китайська мрія” з такими давніми утопічними уявленнями, як dàtóng, 
tàipíng і jǐng tián, а також її сучасну редакцію в уявленнях Мао Цзедуна, Чжоу Ень-
лая, Ден Сяопіна, Цзян Цземіня, Ху Цзіньтао і Сі Цзіньпіна. Китайські комуністи 
відмовилися від мислення категоріями класового антагонізму і революційних цілей, 
а замість цього реалізують національний проект – побудова сильної держави і відро-
дження китайської нації (“китайська мрія”). Загалом “китайська мрія” Сі Цзіньпіна 
поєднує в собі частину “мрії” Мао Цзедуна (побудова соціалізму), ідею “активіза-
ції Китаю” Ден Сяопіна і Цзян Цземіня та концепцію “гармонійного суспільства” 
Ху Цзіньтао. “Китайська мрія” продовжує традиційний наратив, який загалом зво-
диться до того, що тільки під керівництвом КПК китайський народ може побудува-
ти більш досконале суспільство.

В. А. Киктенко
“КИТАЙСКАЯ МЕЧТА” КАК ТЕОРИЯ

НОВОГО ЭТАПА МОДЕРНИЗАЦИИ КНР
В статье проанализированы исторические предпосылки формирования, внут-

реннее содержание и международный контекст концепции “китайская мечта” как 
новой идеологии национального возрождения. Особое внимание уделено формиро-
ванию данного концепта в историческом дискурсе, что связано с кризисом власти в 
современном Китае и попытками сформулировать нарратив для преодоления вну-
триполитических проблем. Показана связь концепции “китайская мечта” с такими 
древними утопическими представлениями, как dàtóng, tàipíng и jǐng tián, а также ее 
современная редакция в представлениях Мао Цзэдуна, Чжоу Эньлая, Дэн Сяопина, 
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Цзян Цзэминя, Ху Цзиньтао и Си Цзиньпина. Китайские коммунисты отказались от 
мышления категориями классового антагонизма и революционных целей, а вместо 
этого реализуют национальный проект – построение сильного государства и воз-
рождение китайской нации (“китайская мечта”). В общем “китайская мечта” Си 
Цзиньпина объединяет в себе часть “мечты” Мао Цзэдуна (построение социализ-
ма), идею “активизации Китая” Дэн Сяопина и Цзян Цзэминя и концепцию “гармо-
ничного общества” Ху Цзиньтао. “Китайская мечта” продолжает традиционный 
нарратив, который в общем сводится к тому, что только под руководством КПК ки-
тайский народ может построить более совершенное общество.

A. Lyamets
ACQUISITION OF THE BIBLIOTHECA ALEXANDRINA: 

THeSeS LeGaL DePOSiT
AND INTERNATIONAL BOOK EXCHANGE

Such important acquisition sources of the Bibliotheca Alexandrina as theses legal de-
posit and international book exchange are in the focus of the article. Statistics of theses 
receiving, international and domestic book exchange features, and instructions of the 
Bibliotheca Alexandrina collection development policy concerning above mentioned ac-
quisition sources are explored.

А. М. Лямець
КОМПЛЕКТУВАННЯ ФОНДІВ

АЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ:
ОП ДИСЕРТАЦІЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ КНИГООБМІН

У статті розглядаються такі важливі джерела комплектування фондів Алексан-
дрійської бібліотеки, як ОП дисертацій та міжнародний книгообмін. Розкривається 
статистика надходження дисертацій, особливості міжнародного та вітчизняного 
книгообміну, вказівки Профілю формування фондів Александріни щодо вищезазна-
чених джерел комплектування.

А. М. Лямец
КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДОВ

АЛЕКСАНДРИЙСКОЙ БИБЛИОТЕКИ: 
ОЭ ДИССЕРТАЦИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ КНИГООБМЕН

В статье рассматриваются такие важные источники комплектования фондов 
Александрийской библиотеки, как ОЭ диссертаций и международный книгообмен. 
Исследована статистика поступлений диссертаций, особенности международного и 
отечественного книгообмена, инструкции Профиля формирования фондов Алек-
сандрины, касающиеся вышеуказанных источников комплектования.

O. Bozhko
THe aNCieNT armeNiaN “KamYaNeTS CHrONiCLe”

aS a SOurCe FOr reSearCH OF THe OSmaNLi emPire iNVaSiON
OF THE UKRAINIAN LANDS IN THE XV–XVII CENTURIES

“Kamyanets Chronicle” was written in the 15–17th centuries in the Ancient Armenian 
language in the town Kamyanets, where in those times there was a significant Armenian 
colony. In 1896 the famous scholar of the Armenian studies Ghevond Alishan (1820–
1901) published it in the historical documents edition “Kamenic” in Venice. The chroni-
cle is being perceived as the historical document, which helps to better understand the 
separate episodes from the history of Ukraine and the neighboring lands, as well as the 
activities of the historical personalities of those times.
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There was the chronicler Ter-Hovhannes, who was keeping notes from 1560 to the 
1605. The texts written by him state that Ter-Hovhannes was quite a knowledgeable per-
son, had some knowledge in history, geography, spiritual literature. He as well mastered 
the classical Armenian language, which is very important as among Armenians of town 
Kamyanets in that time was widely common Armenian Kipchak language. The scholar 
divides the texts in the chronicle into 4 categories: а) those that highlight different aspects 
of lives of the Armenians of the 16–17th centuries, as well as the attitude of Armenians 
to the events of those times, b) those who describe the internal life of the town Kamya-
nets and peculiarities of the co-existance of the three main national groups – Ukrainian, 
Polish and Armenian, c) those devoted to the problems of the Polish-Lithuanian Com-
monwealth, where Ukrainian lands were the part of it, d) those, who describe the compli-
cated situation of the leading states’ relations in that important region, where their 
strategic interests interlinked. Particularly it concerns the relations of the Polish-Lithua-
nian Commonwealth with Turkey which led the aggressive policy towards the neighbo-
ring countries. The Chronicle demonstrates that starting with invasion of Kafa 
(Theodosia) in 1475 in Crimea, the Osmanli Empire gradually conquered all the Black 
Sea region, including the principalities Moldova and Wallachia and started threatening 
the Polish-Lithuanian Commonwealth.

The chronicler draws his attention to the existing contradictions between separate 
groups of its population, between Orthodox and Catholic people, between the leaderships 
of the Polish-Lithuanian Commonwealth and Ukrainian Cossacks.

The emotions reflected in the chronicle describe the chronicler as a person, who cared 
about those and other internal contradictions of the society of the Polish-Lithuanian 
Commonwealth, where the Armenian community was the part. The pages of the chroni-
cle reflect the complicated picture of the relations of the powerful countries in that im-
portant region, where their strategic interests where interlinked. All that gives us grounds 
to perceive the “Kamyanets Chronicle” not only in the context of the unique ethnocul-
ture, which was created during the long time by the Ukrainian Armenians, but on the 
wider background of the cultural and historical processes, which took place in that part 
of Europe. 

О. І. Божко
ДАВНЬОВІРМЕНСЬКА “КАМ’ЯНЕЦЬКА ХРОНІКА” 

ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ ПРОСУВАННЯ
ОСМАНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

НА УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В XV–XVII ст.
“Кам’янецька хроніка”, уривки з якої вперше публікуються українською мовою, 

була написана в XV–XVII століттях давньовірменською мовою у м. Кам’янці, де в 
ті часи існувала велика вірменська колонія. Літопис дійшов до нас завдяки видат-
ному вірменознавцю Гевонду Алішану (1820–1901), який опублікував його 1896 р. 
у Венеції у збірнику історичних документів “Kamenic”. У вміщеній статті хроніка 
розглядається не лише як важлива давньовірменська історико-культурна пам’ятка, а 
і як історичний документ, що допомагає краще збагнути окремі епізоди з історії 
України та суміжних із нею земель, а також діяльність тогочасних історичних по-
статей.

Одним з авторів літопису був протоієрей (аваґєрец) Тер-Говваннес, який вів за-
писи з 1560 по 1605 рр. Написані ним тексти свідчать, що Тер-Говваннес був доволі 
освіченою людиною, мав необхідні знання з історії, географії, духовної літератури, 
а також добре володів класичною вірменською мовою. Останнє особливо важливо, 
оскільки серед вірменів м. Кам’янця на той час широкого поширення набула так 
звана вірменокипчацька мова.



Summaries

The World of the Orient, 2015, № 3                                                                                          161

Вміщені в хроніці тексти можна умовно поділити на чотири категорії: а) ті, які 
висвітлюють різні аспекти життя тамтешньої вірменської діаспори XVI–XVII ст., 
а також ставлення вірмен до тих чи інших подій; б) ті, які змальовують внутрішнє 
життя м. Кам’янця та особливості співіснування в ньому трьох основних націо-
нальних громад – української, польської та вірменської; в) ті, які присвячені внут-
рішнім проблемам Речі Посполитої, до якої тоді входили українські землі, зокрема 
жахливим татарським набігам на українські землі, від чого найбільше потерпав 
простолюд: г) ті, які передають складну картину взаємовідносин провідних держав 
у цьому важливому регіоні, де зіткнулися їхні стратегічні інтереси. Особливо це 
стосується відносин Речі Посполитої з Туреччиною, яка вела агресивну політику по 
відношенню до сусідніх країн.

Хроніка показує як, починаючи із захоплення в 1475 р. Кафи (Феодосії) в Криму, 
Османська імперія поступово підкорила собі весь Чорноморський регіон, зокрема 
князівства Молдавію та Волощину, і почала загрожувати Речі Посполитій та іншим 
європейським державам. Літопис містить також свідчення про участь українських 
козаків у боротьбі проти Османської імперії на боці Священної ліги. Тож пропоно-
вана публікація дозволяє розглядати “Кам’янецьку хроніку” як важливе історичне 
джерело не лише в контексті перебування вірмен на українських землях, а й на 
більш широкому тлі історичних процесів, що мали місце у цій частині Європи.

Звертає літописець свою увагу також на існуючі в державі суперечності між 
окремими групами її населення, зокрема між православними та католиками, а та-
кож між польською владою та українськими козаками.

Емоційні рядки хроніки при цьому вказують нам на літописця як на людину, що 
переймалася внутрішніми суперечностями тогочасного суспільства Речі Посполи-
тої, частину якого складала також вірменська громада.

A. И. Божко
ДРЕВНЕАРМЯНСКАЯ “КАМЕНЕЦКАЯ ХРОНИКА” 
КАК ИСТОЧНИК К ИЗУЧЕНИЮ ПРОДВИЖЕНИЯ

ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ 
НА УКРАИНСКИЕ ЗЕМЛИ В XV–XVII вв.

“Каменецкая хроника”, отрывки из которой впервые публикуются на украинском 
языке, была написана в XV–XVII веках на древнеармянском языке в г. Каменце, где 
в те времена существовала многочисленная армянская колония. Летопись дошла до 
нас благодаря выдающемуся арменоведу Гевонду Алишану (1820–1901), который 
опубликовал ее в 1896 г. в Венеции в сборнике исторических документов “Kamenic”. 
В статье хроника рассматривается не только как важный древнеармянский историко-
культурный памятник, но и как исторический документ, помогающий лучше осмыс-
лить отдельные эпизоды из истории Украины и смежных с ней земель, а также 
деятельность упомянутых в ней исторических личностей.

Одним из авторов летописи был протоиерей (авагерец) Тер-Овваннес, ведший 
записи с 1560 по 1605 гг. Его записи свидетельствуют, что Тер-Овваннес был до-
вольно образованным человеком, имел необходимые познания в истории, геогра-
фии, духовной литературе, а также хорошо владел классическим армянским языком. 
Последнее особенно важно, поскольку среди армян Каменца в то время широкое 
распространение получил так называемый армянокипчацкий язык.

Содержащиеся в хронике записи можно условно разделить на четыре категории: 
а) освещающие различные аспекты жизни местной армянской диаспоры в XVI–
XVII вв., а также отношение армян к тем или иным событиям; б) изображающие 
внутреннюю жизнь г. Каменца и особенности сосуществования в нем трех основ-
ных национальных общин – украинской, польской и армянской; в) посвященные 



Summaries

162                                                                                                          Східний світ, 2015, № 3

внутренним проблемам Речи Посполитой, в состав которой тогда входили украин-
ские земли, в частности, татарским набегам, от чего больше всего страдал простой 
народ; г) передающие сложную картину взаимоотношений ведущих государств в 
этом важном регионе, где столкнулись их стратегические интересы. 

Особенно это касается отношений Речи Посполитой с Турцией, которая вела 
агрессивную политику по отношению к соседним странам. Хроника показывает 
как, начиная с захвата в 1475 г. Кафы (Феодосия) в Крыму, Османская империя по-
степенно подчинила себе весь Черноморский регион, в частности, княжества Мол-
давию и Валахию и начала угрожать Речи Посполитой и другим европейским 
государствам. Летопись содержит также свидетельства об участии украинских ка-
заков в борьбе против Османской империи на стороне Священной лиги. В этом от-
ношении нынешняя публикация позволяет рассматривать “Каменецкую хронику” 
как важный исторический источник не только в контексте пребывания армян на 
украинских землях, но и на более широком фоне исторических процессов, имев-
ших место в этой части Европы.

Обращает летописец свое внимание также на существующие в государстве про-
тиворечия между отдельными группами его населения, в частности между право-
славными и католиками, а также между польскими властями и украинскими 
казаками.

Эмоциональные строки хроники при этом указывают нам на летописца как на 
человека, остро воспринимающего внутренние противоречия в тогдашнем обще-
стве Речи Посполитой, составной частью которого также была армянская община.
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