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Dmytro VyshneVets’kiy anD the CirCassians
in the serViCe of the mosCow tsar iVan iV

O. Bubenok 
DSc (History), Professor
A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, NAS of Ukraine
4, Hrushevskoho Str., Kyiv, 01001, Ukraine
helgebub@i.ua

The relations between the Ukrainians and Circassians were intensive in the 16th centuries AD. 
For example, the Ukrainian aristocrat Dmytro Vishnevetskiy was in the service of the Moscow 
Tsar Ivan IV in the middle of the 16th century. Unfortunately, many historians did not mention this 
fact. We know many information about other aspects of Vyshnevets’kiy’s activity. However last 
time some modern historians began to write about the cooperation of this Ukrainian aristocrat 
with the Circassians when all of them were at the service of the Moscow Tsar Ivan IV. Due to 
them, now we know the new information from the Ottoman and Moscow written sources about 
these events. According to the instructions of the Moscow Tsar, Dmytro fought against the Turks 
and Crimean Tatars together with the Kabardians and the Circassians from the Zhane tribe. We 
can determinate two periods in this activity of Dmytro Vishnevetskiy. So, the first was on January 
in 1558 – on early September in 1559. In this time Dmytro Vishnevetskiy and the Kabardians 
fought against the Turks and Crimean Tatars near the Azov fortress. The second period was on 
September in 1559 – on September in 1560. In this time Dmytro Vishnevets’kiy and the Circas-
sians from the Zhane tribe fought against the Turks not only near the Azov fortress but also on the 
banks of the Kerch spilling. Some time later Dmytro came back to the Polish-Lithuanian king. 
Maybe, some Circassians came with him to Poland. Their way passed through the territory of 
Ukraine and they could stay there. Unfortunately, we do not know, when Dmytro Vishnevets’kiy 
came from the Moscow Tsar Ivan IV to the Polish-Lithuanian king – in 1560 or 1561. Besides, as 
well we do not know much about the migration of Circassians from the Northern Caucasus to Po-
land and Ukraine could be connected with activity of Vishnevets’kiy in 1561 or no. Maybe, these 
questions can be the new object of researches for the further generations of historians.

keywords: Dmytro Vishnevets’kiy, Circassians, Kabardians, Zhane tribe, Ivan IV, Turks and 
Crimean Tatars, Northern Caucasus, Ukraine, Poland

О. Б. Бубенок
ДмиТРО ВишнеВецький І чеРкеСи
на СлужбІ В мОСкОВСькОгО цаРЯ ІВана IV

Дмитро (Байда) Вишневецький належить до числа найвідоміших українських 
аристократів. Він жив у XVI ст., тобто тоді, коли сягнуло нового апогею протистоян-
ня між Османською імперією і державами Центрально-Східної Європи – Польщею, 
Литвою та міцніючим Московським царством. Окрім того, Московія мала конфлікт 
із польсько-литовською коаліцією, що в 1558 р. призвело до Лівонської війни. З усіма 
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цими військово-політичними силами і мав справу Дмитро Вишневецький. Біографи 
Дмитра Вишневецького дуже люблять розповідати про його шляхетне походження, 
про його службу на боці литовців та польського короля, а потім у Московії в Іва-
на IV Грозного, про його боротьбу проти турків-османів та кримських татар. Мало 
того, Дмитра Вишневецького вважають засновником Запорозької Січі на острові 
Мала Хортиця, тобто в уявленні сучасних істориків він був першим козацьким 
гетьманом. Навіть смерть козацького ватажка від рук турків, як і досі вважають, 
знайшла відображення в українській думі. І такими подробицями рясніє як науково-
популярна література, так і сторінки Інтернету, присвячені українському козацтву. 
Але дуже дивно, що навіть у більшості наукових праць, присвячених Дмитру Виш-
невецькому, практично немає згадок про співробітництво українського аристократа 
з північнокавказькими адигами-черкесами (яких у той час, як і українських козаків, 
називали “черкасами”) під час його служби в Івана IV. Причину цього нехтування 
історичними фактами з боку українських істориків-козакознавців важко пояснити.

Проте в останні десятиліття почали з’являтися дослідження, де ця тема почала 
висвітлюватись істориками. Так, питання, пов’язані з діяльністю Дмитра Вишне-
вецького серед черкесів, знайшли досить докладне відображення в окремих публі-
каціях французької дослідниці Ш. Лемерсьє-Келькеже, що базуються на даних 
османських документів [Лемерсье-Келькеже 1970, 38–64; Лемерсьє-Келькеже 1991, 
11–24], у дослідженні А. С. Дзагалова, що спирається в основному на тексти мос-
ковського походження [Дзагалов 2015], та в останній монографії Ф. Туранли, який 
також орієнтуався на османські джерела [Туранли 2016]. З огляду на це в рекон-
струкції послідовності подій у московський період життя Дмитра Вишневецького 
виникли нові труднощі. Причина цього в тому, що дані московських і османських 
документів ще не зіставлялися. З другого боку, незрозуміло, чи причетний Дмитро 
Вишневецький до переселення черкесів, відомих також як “п’ятигорці”, до Поль-
щі. Вирішенню цих питань і присвячено запропоновану увазі читача розвідку. 
Проте неможливо розібратися в епізодах життя Дмитра Вишневецького, зокрема і 
стосунки з черкесами, без чіткого уявлення про політичні події, що відбувалися в 
середині XVI ст.

Середина XVI ст. ознаменувалася для народів Східної Європи, включаючи Пів-
нічний Кавказ, дуже складною політичною ситуацією. Тоді на політичній карті від-
булися значні зміни, пов’язані з тривалими війнами. Однією з них була Лівонська 
війна (1558–1583 рр.), у яку, з одного боку, виявилися втягненими держави Бал-
тійського регіону, у першу чергу Велике князівство Литовське і Польща, а з другого 
боку – Московське царство, що дедалі зміцнювалося при Івані IV Грозному. Ця бо-
ротьба закінчилася для Литви і Польщі підписанням у 1569 р. Люблінськой унії, що 
призвело до створення Речі Посполитої. Саме це об’єднання сприяло поразці Мо-
скви в Лівонській війні. У той же час становище на південних рубежах Московської 
держави було дуже несприятливим для Івана Грозного, тому що активізували свої 
дії турецький султан і його васал – кримський хан. При цьому польський король 
прагнув використовувати кримського хана як союзника в боротьбі проти Москви. 
У цей воєнний конфлікт були втягнені також народи Північного Кавказу й України, 
що входила тоді до складу Литовської держави, а потім Речі Посполитой. Водночас 
відбулася подія, що дістала неоднозначну оцінку в сучасних істориків. Мова йде 
про те, чи увійшла Кабарда в 1557 р. до складу Росії.

При аналізі політичних подій, що мали місце на Північному Кавказі в XVI ст., 
у ХХ ст. між радянськими дослідниками й істориками-емігрантами виникли істотні 
розбіжності. Ось як радянські історики подавали ідею про “добровільне входження 
Кабарди до складу Російської держави”.

Згідно з їхньою думкою, за часів Івана IV в 1555 р. в Москву з Північного Кавка-
зу повернувся Андрій Щепотьєв. З ним прибуло велике посольство, у складі якого, 
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окрім кабардинців, були представники західноадизьких племен. Андрій Щепотьєв 
повідомив російського царя, що адиги готові йому присягнути на вірність. І тоді 
Іван IV нагородив послів “великою своєю платнею” та оголосив їм, що вони прий-
няті у вічне підданство Росії. У 1557 р. в Москву знову прибуло посольство від ка-
бардинських князів, результатом чого нібито стало офіційне прийняття Кабардою 
підданства Росії. У той же час Іван IV одружився на дочці кабардинського князя 
Темрюка Ідирова – Кугеней. У Москві вона була хрещена і стала російською цари-
цею Марією [Адыгея 1989, 26–27]. Саме ця версія була узята на озброєння радян-
ським керівництвом, внаслідок чого відбулося святкування в 1957 р. 400-річчя 
“добровільного входження Кабарди до складу Російської держави”.

З цим у корені був незгодний черкеський історик-емігрант Р. Трахо. Напередодні 
підготовки до помпезного святкування цієї “історичної події” він, зокрема, відзна-
чив: «Тут ми маємо справу з новою спробою інтерпретації історії неросійських на-
родів, що ми спостерігаємо в радянських історіографів як загальну “генеральну 
лінію” партії. Ми не будемо докладно розбирати абсурдність цих тверджень, щоб 
не порушити послідовності викладу історичних фактів, на підставі яких можна лег-
ко встановити, що взагалі приєднання Кабарди до Росії не було» [Трахо 1992, 11]. 
Р. Трахо зауважив: “У липні ж 1557 р. ми бачимо кабардинське посольство на чолі з 
князем Канкличем (Кличем) Кануко в Москві. Такий скромний зв’язок став підста-
вою для більшовиків через 400 років зробити з цього політичний галас і стверджува-
ти, що Кабарда 400 років тому добровільно приєдналася до Росії” [Трахо 1992, 12].

Подібних поглядів дотримуються і багато сучасних дослідників Кабардино-
Балкарії. З цього приводу А. А. Журтова у своїй статті “Проблема входження Ка-
барди до складу Росії в сучасній вітчизняній історіографії” відзначила: “Зокрема, 
виникла концепція, відповідно до якої між Росією і Кабардою в 1557 році був укла-
дений військово-політичний союз. Її обґрунтували такі вчені, як К. Ф. Дзамихов, 
Б. К. Мальбахов, Г. Х. Мамбетов та ін. Ця теорія була прийнята більшістю сучасних 
дослідників історії Кабарди, хоча продовжують відстоюватися й альтернативні точ-
ки зору” [Журтова 2015, 86].

Окрім того, радянські історики навіть cтверджували, що й західні черкеси неза-
баром стали підданими російських царів, тому що нібито в 1614–1615 рр. разом з 
іншими народами Північного Кавказу царю Михайлові Федоровичу присягнули й 
західні адиги. Радянські історики пояснювали цю подію тим, що це було продикто-
вано необхідністю союзу проти Кримського ханства, що завдавало чимало клопоту 
західним черкесам. Як аргумент вони згадували про те, що всі російські царі в 
XVII ст. називали себе царями “кабардинской земли, черкасских и горских князей” 
[История народов Северного Кавказа… 1988, 332–333]. Однак Р. Трахо щодо цього 
відзначив: “Після неясного часу інтерес Москви до Кавказу упав. За увесь час до 
Петра Великого не видно жодного політичного або іншого важливого акту між дво-
ма країнами. Черкесія була спокійною, якщо не вважати сутичок з ногайцами і з 
кримцями, з калмиками та козаками” [Трахо 1992, 13].

Для того щоб мати ясне уявлення про події середини XVI ст., звернемося безпо-
середньо до тих документів, на які традиційно посилаються історики. Так, москов-
ський документ від 1557 р. повідомляє: “Того ж году месяца июля, прислал из Ас-
торохани Иван Черемисинов да Михайло Колупаев Ваську Вражского с черкаскым 
мурзою с Кавклычем Кануковым, а пришел от братии от кабартынских князей 
черкаскых от Темрюка да от Тазрюта-князя бити челом, чтоб их государь пожало-
вал, велел им собе служити и в холопстве их учинил, а на Шавкал бы им государь 
пожаловал, астороханьским воеводам велел помощь учинити. Да говорил Кавлыч-
мурза Черкаской. – Только их государь пожалует, учинит у себя в холопстве и по-
мочь им учинит на недругов так же, как их братию пожаловал Черкасских жажень-
ских князей Машука и Себока з братьею с их и с карбатинскими черкассы в одной 
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правде и в заговоре иверский князь и вся земля Иверска и государю с ними же бьют 
челом, чтоб государь царь и великий князь их по тому же пожаловал, как и тех 
всех” [КРО 1957, 5].

Таким чином, тут не все однозначно. Ми не бачимо договору про приєднання 
Кабарди до Московської держави. Водночас тут не міститься інформація про укла-
дення військово-політичного союзу між Москвою і Кабардою. Проте мій кабардин-
ський колега Б. Х. Бгажноков не зовсім згодний з цим. Так, у передмові до моєї 
монографії “Адиги у Північному Причорномор’ї”, що зараз у друці, від зазначив: 
“Не цілком відповідає дійсності твердження про відсутність договору, що закрі-
плює військово-політичний союз Московської держави і Кабарди. Договір між Іва-
ном IV і Темрюком Ідаровим, укладений у 1557 р., було втрачено. Але вже в 1588 р. 
зміст кабардино-російських домовленостей було документально підтверджено та 
оформлено в Шертному записі на вірність кабардинської землі Російській державі 
і в Жалуваній грамоті царя Федора Івановича кабардинському князеві Камбулату 
Ідаровичу”. Але ми не маємо сам текст оригіналу, і тому не можна цілком поклада-
тися на зміст більш пізнього документа, що вже став загальновідомим історикам 
завдяки публікації.

У цьому разі можна констатувати лише те, що деякі з кабардинських князів по-
просилися на службу до московського царя Івана Грозного, як це зробили до них 
західно-черкеські князі Машук та Себок. Випадки, коли аристократи ставали васа-
лами правителів держав, узагалі типові для Середньовіччя. Не залишилася осто-
ронь від цього і Східна Європа. Як ми побачимо пізніше, на службу до московсько-
го царя і литовсько-польського короля надалі продовжували надходити й черкеські, 
й українські аристократи. Зі своїми князями на території Московії і Великого кня-
зівства Литовського, а потім Речі Посполитої, переселялися і прості черкеські вої-
ни. Не оминули ці процеси й Україну, що входила до 1569 р. до складу Литовської 
держави.

Щодо цього Я. Р. Дашкевич в одній зі своїх робіт відзначив: “Мікроміграції чер-
кесів, документально засвідчені з середини ХVІ ст., були викликані захопленням 
кавказького П’ятигір’я Росією та використанням черкесів у війнах за Лівонію. При-
бували здебільшого чоловіки, часто об’єднані у військові загони, очолені власними 
князями. У ХVІ – першій половині ХVII ст. черкеси творили наймані п’ятигорські 
хоругви в складі литовських, польських військ, а також приватних військ україн-
ських магнатів (наприклад, Костянтина Острозького в 70-х pp. ХVІ ст.). До п’яти-
горських хоругов входили в ХVII ст. також представники інших національностей” 
[Дашкевич 2016, 449].

У сучасній польській історіографії неодноразово порушувалося питання про 
наявність у польсько-литовській армії кінноти черкесів, яких у Литві і Польщі на-
зивали “п’ятигорці” (Petyhorcy). Спочатку вони являли собою легку кінноту (кава-
лерію), створену в XVI ст. з черкесів, які переселилися до Великого князівства 
Литовського з Кавказу. Вони використовувалися для охоплення флангів ворога або 
атаки ворожих шеренг, пробитих атакою важкої кавалерії – гусарії, і при цьому за-
стосовували дещо легші, ніж у кавалерії, списи. Участю у війнах з Данцигом і Мос-
ковським царством за часів Стефана Баторія була відома корогва п’ятигорців 
Темрюка Шимковича, який був ротмістром оборони потокової ще за часів Сигіз-
мунда II Августа, одного з останніх королів Ягеллонської династії. Відомо, що спо-
чатку п’ятигорці використовували для захисту місюрку, карваші (наручі), східний 
щит калкан; наприкінці XVI ст. використовували кольчугу, а з XVII ст. почали наді-
вати кіраси. У Речі Посполитій озброєння п’ятигорців складалося з 3–4 метрової 
рогатини. За озброєнням і збруєю п’ятигорці відповідали польській панцерній ка-
валерії, виконуючи аналогічні з нею завдання. Зі збережених корогов п’ятигорців у 
1776 р. було сформовано П’ятигорську бригаду кавалерії “народової”. Уже із XVII ст. 
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термін “п’ятигорці” у Війську Польському почав використовуватися для позначен-
ня панцирної кавалерії незалежно від етнічного походження кавалеристів. У резуль-
таті п’ятигорські військові підрозділи з легкої кавалерії згодом перетворилися у 
важкоозброєні кінні війська. Найвідомішими з п’ятигорських військових були Сол-
тан і Темрюк, які стали командувачами особливих полків п’ятигорських козаків у 
польській армії. Саме Темрюк показав найкращі якості черкеського командувача. 
Про його героїзм свідчать безліч документів. Наприклад, 13 квітня 1572 року, коли 
могутня турецька армія атакувала польські сили в Молдові, усі польські частини в 
паніці втекли з поля бою, і тільки Темрюк зі своїм п’ятигорським полком залишився 
і бився доти, поки польські частини оправилися і повернулися, аби зупинити тур-
ків. За віддану службу польському королеві йому були даровані великі маєтки в 
київській і подільській частинах України. Згодом п’ять черкеських князів оселилися 
в Подільському регіоні України. Щороку нові черкеські воїни прибували в Польщу, 
щоб вступити в особливі полки п’ятигорських козаків. Через кілька років ці полки 
стали основною складовою частиною польської армії, аж до 1795 року, коли Поль-
ща була окупована і розділена між Росією, Пруссією та Австрією [Plewczyński 
1991; 1995, 85–89; Крушинский 2008, 3–6].

Цілком імовірно, що традицію носити кольчугу п’ятигорці могли принести із со-
бою з Кавказу. Принаймні на початку XVII ст. Еміддіо Дортеллі Д’Асколі писав про 
черкесів: “…черкесская знать даже, когда ради забавы посещает близких соседей, 
появляется всегда верхом в кольчугах и шишаках, с украшениями в виде розеток из 
золоченого серебра” [Адыги, балкарцы… 1974, 63–64]. Цікаво, що черкеси продо-
вжували носити кольчуги аж до початку XIX ст. Про це можуть свідчити гравюри, 
наведені на початку монографії О. М. Студенецької “Одяг народів Північного Кав-
казу XVIII–XX ст.” [Студенецкая 1989, 18–20, рис. 1].

Дослідники неодноразово висловлювали думку, що до появи черкесів на 
польсько-литовських і українських землях у другій половині XVI ст. був причетний 
український магнат Дмитро Вишневецький. Незважаючи на те, що про Дмитра Виш-
невецького писали багато істориків, вони у своїх роботах приділяли дуже мало 
уваги діяльності українського аристократа серед черкесів. Як вже зазначалося, на 
сьогодні ми маємо лише три дослідження, де увагу зосереджено саме на цій темі. 
Але чи справді Дмитро Вишневецький сприяв переселенню черкесів на Захід? Щоб 
це з’ясувати, необхідно більш детально розглянути деякі документи тих часів.

Зазначимо, що чимало уваги особистості Дмитра Вишневецького приділив у 
своїй “Історії запорозьких козаків” український історик Д. І. Яворницький. Ось як 
він описав обставини пересування литовсько-українського магната, який підтри-
мував відносини з московським царем Іваном IV Грозним, до країни черкесів у 
1558 р.: «Вишневецький довго відбивався від хана, але потім, позбавившись всякої 
їжі і втративши багато людей, а ще більше коней, з’їдених козаками, під кінець за-
лишив Хортицю і пішов до Черкас і Канева, звідкіля сповістив царя про все, що 
відбулося на Хортиці, і чекав від нього подальших наказів. Тоді цар, довідавшись 
про все, що трапилось з Вишневецьким, велів йому здати Черкаси і Канів польсько-
му королю, з яким росіяни уклали перемир’я, а самому їхати до Москви. Тут він 
одержав від царя платню, а також місто Бельов із усіма волостями і селами у вотчи-
ну, так в інших містах “подклетные села и великие пожертвования”, і за все клявся 
животворящим хрестом служити цареві все життя і платити добром його державі. 
...Однак у Бельові довелося залишатися Вишневецькому недовго: справа в тому, що 
в цей саме час приїхали в Москву черкаські посли з метою просити московського 
царя надати допомогу черкасцям у їхній війні з кримцями. Цар, який до того не по-
ладнав із кримським ханом, зважився скористатися проханням черкасів на свою ко-
ристь і в грудні місяці 1558 року знову відправив Вишневецького, як начальника 
над 5 000 чоловік ратників, на кримські улуси. Вишневецький рушив з Москви ра-
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зом з кабардинським мурзою Канкликом, власним братом, отаманом, соцькими і 
стрільцями. Він їхав судном на Астрахань, з Астрахані сухопуттям до Черкас у 
Кабарду; у Кабарді йому було велено зібрати рать і йти повз Азова на Дніпро, на 
Дніпрові стояти і спостерігати за кримським ханом, “на сколько Бог поможет”. Ви-
конуючи царський наказ, Вишневецький спершу зупинився під Перекопом...» 
[Яворницький 1990, 21]. Проте не завжди зрозуміло, про яких “черкасів” тут йдеть-
ся – кавказьких чи подніпровських. Як вже зазначалось, у XVI–XVII ст. росіяни на-
зивали “черкасами” як українських козаків, так і адигів-черкесів на Кавказі.

У московській грамоті, датованій січнем 1558 р., ці події описані таким чином: 
“Того ж месяца царь и великий князь отпустил на Крымские улусы князя Дмитрия 
Ивановича Вишневецкого, да с ним Черькаского мурзу Кабарьтинского Каньклыча 
Канукова государь отпустил в Кабарту в Черкасы, а велел им, собрався, ити всем ко 
князю Дмитрею же на пособь; а отпущен в Черкасы на Казань да на Азстрохань 
судном, а из Черкас им ити ратью мимо Азов...” [КРО 1957, 5]. Як бачимо, уже від-
разу після 1557 р. між українським аристократом Дмитром Вишневецьким і кабар-
динськими князями установилися тісні союзницькі відносини. Отже, під “черкаса-
ми” в 1558 р. слід розуміти адигів-черкесів.

Про подальші події А. С. Дзагалов написав: “Цей період воєнних дій Д. Вишне-
вецького і черкесів проти татарських улусів і турецьких фортець у цілому став для 
них успішним. Вперше Азов – військовий форпост Оттоманської імперії в причор-
номорських степах, важливий передовий пункт на старій торговій дорозі – піддався 
серйозній небезпеці. Крім того, Азов був портом великого сільськогосподарського 
району, який забезпечував Стамбул продовольством. Облога і спустошення околиць 
фортеці, здійснені козаками і черкесами, викликали голод в Азові і Великій Ногай-
ській орді. Уперше Кафа – ненависне черкесам місто, де був розташований невіль-
ничий ринок і відкіля багато черкесів та їхніх дітей були продані в рабство до Ту-
реччини, став об’єктом їхньої атаки, облоги і грабежу його передмість” [Дзагалов 
2015]. Отже, співробітництво Дмитра Вишневецького з кабардинськими черкеса-
ми було дуже успішним. Проте через деякий час український магнат став співпра-
цювати вже із західними черкесами.

Однак у московських документах міститься дуже мало інформації про подальші 
події. Так, грамота, датована вереснем 1559 р., лише повідомляє: “Того ж месяца 
пришел Вишневецкий з Дону, а с ним прислали черкасы Ичюрука-мурзу Черкаско-
го. – Все черкасы биют челом, чтобы их государь пожаловал, дал бы им воеводу 
своего в Черкасы и велел бы их всех крестити” [КРО 1957, 8]. На жаль, московські 
документи не повідомляють, чим займався Дмитро Вишневецький у 1559–1560 рр., 
у розпал Лівонської війни.

На наше щастя, османські джерела заповнюють цю прогалину у зведеннях. Так, 
документи, виявлені Ш. Лемерсьє-Келькеже в стамбульських архівах, дають змогу 
простежити діяльність гетьмана і черкесів, починаючи з весни 1559 р. Наприклад, 
султанське послання кримському хану 23 листопада 1559 р. містить відповідний 
лист хана до великої султанської ради, де повідомляється про наступ черкесів, союз-
ників росіян, на турецькі землі, розташовані на Таманському півострові, і на Кафу. 
Цей напад супроводжувався повстанням черкесів у районі Тамані. Хан заявляв у 
листі, що атака була відбита і він полонив головних черкеських воєвод до того, як 
їм удалося піти до Кавказу чи Московії. Далі Дмитро Вишневецький за підтримки 
черкесів розпочав узимку 1559–1560 р. ще один наступ на Азов. Лист бея, губерна-
тора з Кафи, посланий султану, повідомляє ще про три напади “Дмитрашки”, під 
яким слід розуміти Дмитра Вишневецького. Як уже було відзначено, перший на-
ступ на Азов відбувся навесні 1559 р. Наступний наступ десятитисячного війська 
князя і черкесів стався влітку того ж року. Ще один наступ “Дмитрашки”, дата яко-
го не встановлена і де згадуються черкеси на чолі з Кансуком – сином правителя 
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племені Жане, відбувся вже після повернення з Москви Вишневецького і черкесь-
ких князів Сібока (після хрещення Василя) Кансаукова і Маашука (Івана) Канукова. 
На початку 1560 р. гетьман із черкесами розпочав новий наступ на Азов, але з при-
буттям Оттоманської ескадри, очолюваної беєм Кафи, зазнав поразки. Тоді Дмитро 
Вишневецький і черкеси спробували форсувати Таманську (Керченську) протоку, 
проникнути на територію Криму й атакувати Кафу. Однак турецька влада була по-
переджена про їхні наміри. У результаті друга Оттоманська ескадра спостерігала за 
переправою і відбила вторгнення [Лемерсье-Келькеже 1970, 51–61]. Що ж стосується 
походження черкесів, які брали участь у цих подіях, то, за спостереженнями Ш. Ле-
мерсьє-Келькеже, це були західні адиги з “племені Жане (турецькою – Žanoğlu)” 
[Лемерсье-Келькеже 1970, 56]. Подальші події були не менш драматичні.

Інакше схильний розглядати ці події Ф. Туранли у своїй монографії “Козацька 
доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах (друга половина 
XVI – перша чверть XVIII століття)”. Так, третій розділ його роботи присвячено 
походженню та ранній історії українського козацтва, що знайшло своє відображен-
ня в османсько-турецьких документах. Він вважає, що діяльність Дмитра Вишне-
вецького була засвідчена османськими документами під час його боїв за Азов у 
1559–1561 рр. На думку Ф. Туранли, Дмитро Вишневецький саме тоді перебував на 
службі в московського царя Івана IV. Автор дослідження стверджує, що гетьман 
Дмитро Вишневецький, очоливши численне й боєздатне українське козацьке вій-
сько, упродовж 1559 р. проводив активні бойові дії проти збройних сил Високої 
Порти, які дали змогу Московії підкорити Казанське й Астраханське ханства. Так, 
розповідаючи про події навколо Азова в 1559 р., дисертант зазначає, що український 
аристократ Дмитро Вишневецький виступав тоді на боці Московії і в його війську 
були лише “українські козаки” [Туранли 2016, 162]. Проте, як вже зазначалося, 
московські документи свідчать про те, що в 1558–1559 рр. у війську Дмитра Виш-
невецького було також багато черкесів із Кабарди. Цієї інформації немає в османсько-
турецьких документах.

Далі автор монографії відзначає, що в 1560–1561 рр. Дмитро Вишневецький ще 
продовжував воювати на боці московського царя і в його війську були черкеси, але 
невідомого походження [Туранли 2016, 162–166]. Нагадаємо, що французька до-
слідниця Ш. Лемерсьє-Келькеже, яка використовувала також османсько-турецькі 
документи, бачить ці події трохи інакше. На її думку востаннє Дмитро Вишневець-
кий як васал Івана IV брав участь у війні проти турків у 1560 р., а згадані там чер-
кеси були західною частиною адигів [Лемерсье-Келькеже 1970, 51–61].

Причиною такої пізньої дати перебування Дмитра Вишневецького на службі в 
Івана IV для Ф. Туранли став османський документ, датований “останньою дека-
дою місяця рамазану 968 року за календарем Гіджри”. Ф. Туранли це перевів у 
християнський час таким чином: “4–14 червня 1561 року” [Туранли 2016, 186]. У 
цьому випадку йдеться про лист турецького султана правителю Кафи (санджак-
бею). Варто віддати належне Ф. Туранли, який у своїй монографії подав свій повний 
український переклад цього османо-турецького документа. З огляду на це варто на-
вести фрагмент, присвячений діяльності “Дмитраша” і черкесів:

“...Отримавши мій цей наказ, знай, що це відповідь на твій раніше надісланий у 
мій щасливий палац лист з повідомленням про те, що Дмитраш об’єднався з усіма 
черкесами і вирішив напасти на фортецю Азов, що перебувала під захистом. Вказа-
ний руйнівник разом з черкесами та русами поблизу згаданої фортеці оточив ще й 
іншу фортецю, Темрюк, і скорив увесь черкеський люд, захопив всю відповідну те-
риторію та скарб і залишився там на зиму...” [Туранли 2016, 186]. Отже, бачимо, що 
тут йдеться про період, який Ш. Лемерсьє-Келькеже датувала кінцем 1559 – почат-
ком 1560 р. [Лемерсье-Келькеже 1970, 51–61]. Таким чином, хтось із дослідників 
міг помилитися з датою. Не виключено, що міг помилитися і сам султанський писар, 
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який наприкінці листа написав “968 рік гіджри” замість “967”, тому що дату він за 
традицією змушений був писати нерідною йому арабською мовою.

Додамо, що сам Ф. Туранли у своїй монографії згадує “архівний документ за 
№ 1266, в якому згадується про наказ султана Сінан-бею (також від 18 червня 
1560 року) щодо діяльності гетьмана Дмитра Вишневецького та міститься виклад 
відомостей стосовно написання відповіді на звернення московського посла і зокрема 
про те, що Москва знімає з себе відповідальність за напади, вчинені Дмитром Виш-
невецьким на володіння османської держави. Подано також відомості, якими під-
тверджується факт підготування названого гетьмана до здійснення разом з черкесь-
кими беями нападу на фортецю Азов” [Туранли 2016, 186]. З огляду на це зазначений 
наказ султана має хронологічно йти за листом, датованим Ф. Туранли “4–14 червня 
1561 року” [Туранли 2016, 186]. Може, більш правильною була б дата “4–14 червня 
1560 року”? Окрім того, існують московські документи, які свідчать про те, що вже 
після 1560 р. Дмитро Вишневецький пішов зі служби в Івана Грозного.

Так, у документі, написаному у вересні 1560 р., міститься одне з останніх пові-
домлень про перебування Дмитра Вишневецького на службі в Івана Грозного: “Ме-
сяца февраля отпустил царь и велики князь в Черкасы по их челобитью воеводу 
своего князя Дмитрия Ивановича Вишневецкого, а с ним отпустил вместе князей 
черкаских князя Ивана Омашука да князя Василья Сибока з братьею, и попов с 
ними крестианскых отпустил, а велел им крестити по их обещанию и по челобитью 
и промышляти над крымским царем” [КРО 1957, 8]. Зрозуміло, що в обох випадках 
під назвою “Черкасы” фігурують кавказькі черкеси.

В іншому пізньому московському літописі також повідомляється, що після 
1560 р. Дмитро Вишневецький пішов зі служби в Івана Грозного: “Князь Дмитрий 
Вишневецкий государю и царю изменил, отъехал с поля, с Днепра в Литву к поль-
скому королю со всеми своими людьми, которые были с ним в поле, а людей было 
300 человек” [Дополнения... 1906, 343]. Щодо причин розриву відносин між Дми-
тром Вишневецьким та Іваном Грозним існує чимало гіпотез. Але це не входить у 
предмет цього дослідження. Принаймні коли польський король і Великий князь ли-
товський Сигізмунд II Август вирішив довідатися в московського царя про причину 
від’їзду Дмитра Вишневецького з Москви, то Іван Грозний відповів: “Пришёл он 
как собака, потёк как собака; а мне, государю, в земле моей убытку никакого не 
причинил” [Яворницкий 1990, 24]. Невідомо, чи пішли з Дмитром Вишневецьким 
черкеси з племені Жане.

Д. І. Яворницький вважав, що після відходу зі служби в московського царя Іва-
на IV Дмитро Вишневецький переселився спочатку до Наддніпрянщини. Однак про 
перебування з ним черкесів українському історику нічого не було відомо. Принай-
мні про них він не згадував і представив події таким чином: «Тим часом Вишне-
вецький, повернувшись в 1561 році з “п’ятигорскої землі” на Дніпро і розташу-
вавшись на урочищі Монастирище, у 30 милях від Черкас, біля острова Хортиці, 
став зноситися з польським королем про те, щоб знову перейти до нього на службу. 
…знаходячись в урочищі Монастирище, Вишневецький відправив до короля Сигіз-
мунда-Августа гінця з проханням про те, щоб він знову прийняв його до себе і на-
діслав би йому, як зазвичай, так званий глейтовий, тобто охоронний лист для віль-
ного проїзду з Монастирища до Кракова. Король охоче виявив згоду прийняти 
Вишневецького до себе на службу і надіслав йому глейтовий лист вересня 5-го дня 
1561 року… У свою чергу і козаки, які були з Дмитром Вишневецьким на Низі, і за-
лишені ним після від’їзду, стали просити короля через черкасько-київського старо-
сту Михайла Олександровича Вишневецького про дозвіл їм повернутися в місця 
своєї батьківщини і надіслати глейтовий лист… Куди повернулися козаки, не відо-
мо, але відомо те, що вони залишили Хортицю…» [ Яворницький 1990, 22–24].

А. С. Дзагалов зробив щодо цього досить цікаве припущення: “Імовірно, у заго-
ні гетьмана, який пішов до Польщі, були і черкеси, які воювали разом з ним проти 
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турків і татар. Після від’їзду Вишневецького зв’язки черкесів племені Жане з Мо-
сквою надовго обірвалися, а Західна Черкесія потрапила в залежність від турецьких 
султанів і кримських ханів” [Дзагалов 2015]. Відзначимо, що шлях Дмитра Вишне-
вецького до польського короля проходив через його рідні українські землі і не ви-
ключено, що частина черкесів могли там залишитися.

Польський історик М. Крушинський навіть не сумнівається в тому, що сподвиж-
ники Дмитра Вишневецького після 1561 р. переселилися до Польщі. Щодо цього 
він відзначив: “У 1561 році цар Іван вирішив атакувати Польщу. Князю Дмитру 
було важко залишатися в Росії. Він повернувся додому, щоб захищати свою країну 
Україну. ...У кінцевому підсумку князя Дмитра Вишневецького взяли в полон у 
Молдові в 1563 році і послали в Стамбул, де він був страчений за свої напади на та-
тар. Через кілька місяців група черкеських князів, у яких склалися дружні особисті 
відносини з Дмитром Вишневецьким і які були проти правління Росії в Кабарді, по-
слали деяку кількість воїнів у Польщу попросити про допомогу. Ці князі були засу-
джені до смерті царем. У серпні 1561 року польський король дозволив усім воїнам 
П’ятигір’я, хто хотів приїхати до Польщі. У 1562 році п’ять кабардинських князів 
залишили свої домівки на Кавказі і знайшли порятунок у Польщі разом з родинами 
і воїнами (польські письменники нашого часу стверджують, що там було 300 вої-
нів). Польський король радо прийняв їх з безліччю почестей і подарунків, якими ті 
були дуже задоволені”. М. Крушинський навіть наводить імена цих князів: Касим 
Камбулатович (Черкаський), Гаврило Камбулатович (Черкаський), Онышко/Олек-
сандр Кудадек (Черкаський), Солтан Жумкович (Черкаський), Темрюк Жумкович 
(Черкаський). «Російський цар зрозумів, – продовжує далі дослідник, – що цим 
учинком він віддав багато дуже гарних воїнів своєму ворогові – Польщі. Це ще 
сильніше розлютило його. Він послав свою довірену особу – Олексія Клобукова – 
до Польщі одержати князів назад, але “П’ятигорські” князі зробили йому холодний 
прийом. Більшість черкеських переселенців уже були ортодоксальними християна-
ми, але деякі ще залишалися язичниками. Пізніше нащадки воїнів стали україн-
ськими православними, тоді як ті, хто належав до вищого стану, прийняли польське 
католицтво» [Крушинский 2008, 3–6]. На жаль, М. Крушинський не назвав свої 
джерела інформації.

На відміну від польського історика, А. С. Дзагалов наводить документи, де ситуа-
ція, на його думку, видавалася ще більш заплутаною. Так, дослідник дуже сумні-
вається, і не без підстав, тому, що черкеські князі Сібок (Василь) і Канук (Іван) зра-
дили Івана Грозного, про що писали радянські історики. Це дало йому підстави 
висунути таке припущення: “Після загибелі вищих черкеських князів – воєначаль-
ників Сібока, Ацімгука, Канука і доставки їхніх голів до Стамбула Туреччина, Крим 
і Польща, знаючи точно про трагічну їхню долю, можливо, переправили до Москви 
дезінформацію про те, що черкеські князі перейшли на їхній бік. Така ж інформація 
раніше могла бути надана ними сину князя Сібока – Кудадеку (Олександру) та ін-
шим синам західночеркеських князів, які перебували на російській службі. Дезін-
формація черкеських князів сприяла їхній втечі з Росії і могла сприяти розриву всіх 
наявних відносин Московії із Західною Черкесією, що, імовірно, і було головною 
метою супротивників союзу Росії і Черкесії”. Говорячи про долю Сібока і його 
сподвижників, А. С. Дзагалов зробив припущення: “Пам’ятаючи про їхні численні 
діяння, кримський хан, розгромивши їхнє військо і скоривши підданих, не дав би 
їм жодного шансу не лише на продовження князювання, а й на життя. Швидше за 
все, якщо князі не загинули в боях, вони могли піти до Польщі разом із князем 
Д. Вишневецьким. Однак найбільш правдоподібною версією, на наш погляд, усе-
таки є версія їхньої загибелі”. У результаті “дезінформація про зраду Сібока й 
інших черкеських воєначальників, справді, могла загрожувати життю їхніх синів у 
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Росії і підштовхнути молодих черкесів, які воювали в той час у передовому полку в 
Лівонській війні, до втечі в Литву” [Дзагалов 2015].

Сучасний північнокавказький історик М. Кошев, посилаючись на дослідження 
польського вченого Х. Грали, відзначає: «Нащадки князя Сібока йшли на службу до 
польських королів. Зокрема, у маніфесті Зиґмунда II Августа від 5 серпня 1561 року 
сказано, що в нього у військах перебувають загони Гаврила і Кассима Камбулато-
вичів, також Олешки – князів П’ятигорських... колеги Темрюка Шумковича. У 
них були герби Литовські і Черкеські. Ці й інші історичні факти відзначає й кабар-
динський дослідник генеалогічних проблем В. Н. Сокуров. На бік польського ко-
роля перейшов також син князя Сібока Куда-дек (Олександр), якого, як і названих 
вище князів, російський цар оголосив ворогами “землі російської”» [Кошев].

У такому разі залишається з’ясувати, наскільки наведені припущення відпові-
дають даним письмових джерел. На жаль, історики лише люблять створювати гі-
потези щодо обставин переселень черкесів на Захід, не посилаючись на конкретні 
історичні документи. Отже, ми так і не знаємо, чи був Дмитро Вишневецький осо-
бисто причетним до переселень черкесів з Північного Кавказу до польсько-
литовських земель після 1560 р. Цілком очевидно, що ця проблема в майбутньому 
може стати темою для окремого дисертаційного чи монографічного дослідження. 
Не варто при цьому забувати, що міграції черкесів-п’ятигорців на польсько-
литовські землі проходили через українські землі. Саме це дає змогу вважати, що 
певний відсоток адигів залишався на території України, поповнюючи лави коза-
цтва.

Таким чином, діяльність Дмитра Вишневецького серед черкесів можна розділи-
ти на кілька етапів. Перший етап належить до січня 1558 – початку вересня 
1559 р., коли Дмитро Вишневецький разом із черкесами з Кабарди здійснив похо-
ди на Азов. Відповідно до того другий етап охоплює вересень 1559 – вересень 
1560 р. Тоді Дмитро Вишневецький разом із черкеським племенем жане воював 
проти турків не лише в районі Азова, а й на берегах Керченської протоки. Як вже 
зазначалося, про подальші контакти Дмитра Вишневецього із черкесами ще немає 
достовірних документів.
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Дмитро Вишневецький і черкеси
на службі в московського царя Івана IV

О. Б. Бубенок
Дмитро Вишневецький належить до числа найвідоміших українських аристократів. 

Проте в більшості наукових праць, присвячених Дмитру Вишневецькому, практично не міс-
тяться згадки про співробітництво українського магната з північнокавказькими адигами-
черкесами під час його служби в Івана IV. Лише останнім часом дослідники почали зверта-
ти увагу на дані османських і московських письмових джерел, де містяться згадки про цей 
період у житті Дмитра Вишневецького. Порівняльний аналіз даних цих джерел дав змогу 
зробити певні висновки.

Так, діяльність Дмитра Вишневецького серед черкесів можна розділити на кілька етапів. 
Перший етап належить до січня 1558 – початку вересня 1559 р., саме коли Дмитро Вишне-
вецький разом із черкесами з Кабарди здійснив походи на Азов. Відповідно до того другий 
етап охоплює вересень 1559 – вересень 1560 р. Тоді Дмитро Вишневецький разом із чер-
кеським племенем жане воював проти турків не лише в районі Азова, а й на берегах Кер-
ченської протоки. Про подальші контакти Дмитра Вишневецього із черкесами ще немає до-
стовірних даних із документів.

ключові слова: Дмитро Вишневецький, черкеси, кабардинці, плем’я жане, Іван IV, тур-
ки і кримські татари, Північний Кавказ, Україна, Польща

Дмитрий Вишневецкий и черкесы
на службе у московского царя ивана IV

О. Б. Бубенок
Дмитрий Вишневецкий принадлежит к числу самых известных украинских аристокра-

тов. Однако в большинстве научных работ, посвященных Дмитрию Вишневецкому, прак-
тически не содержатся упоминания о сотрудничестве украинского магната с северокавказ-
скими адыгами-черкесами во время его службы у Ивана IV. Лишь в последнее время 
исследователи начали обращать внимание на данные османских и московских письменных 
источников, где содержатся упоминания об этом периоде в жизни Дмитрия Вишневецкого. 
Сравнительный анализ данных этих источников позволил сделать определенные выводы.

Так, деятельность Дмитрия Вишневецкого среди черкесов можно разделить на несколь-
ко этапов. Первый этап относится к январю 1558 – началу сентября 1559 г., именно когда 
Дмитрий Вишневецкий вместе с черкесами из Кабарды осуществил походы на Азов. В со-
ответствии с этим второй этап охватывает сентябрь 1559 – сентябрь 1560 г. Тогда Дмитрий 
Вишневецкий вместе с черкесским племенем жане воевал против турок не только в районе 
Азова, но и на берегах Керченского пролива. О дальнейших контактах Дмитрия Вишневец-
кого с черкесами пока нет достоверных данных из документов. 

ключевые слова: Дмитрий Вишневецкий, черкесы, кабардинцы, племя жане, Иван IV, 
турки и крымские татары, Северный Кавказ, Украина, Польша
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THE REVIEW OF THE HISTORY OF ANALYTICAL PHILOSOPHY
IN CHINA (20th – THE BEGINNING OF THE 21st CENTURY)

V. Kiktenko
DSc (Philosophy), Senior Fellow
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4, Hrushevskoho Str., Kyiv, 01001, Ukraine
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The article explores the development of analytical philosophy in China, shows the specificity 
of its research and spreading in the 20th – beginning of the 21st century. It is proposed more clari-
fied and detailed periodization of the dramatic history of expansion, prohibition and restoration of 
analytical philosophy in China: 1) Western scientific method versus the metaphysics of traditional 
Chinese philosophy (1920–1940); 2) Dialectical materialism versus analytical philosophy: Wes-
tern ideas competing for China (1950–1970); 3) The return of analytical philosophy to China 
(1980 – till now). Initially, the Chinese advocates of the analytical trend drew on the works of 
G. Moore, B. Russell, A. Whitehead, W. James and J. Dewey, whose philosophical systems were 
perceived as a strong theoretical weapon in the struggle against metaphysics. The Chinese philoso-
phers not only study Western analytical philosophy but also try to use its methodology to study 
and develop traditional Chinese philosophy. The particular attention is paid to the contribution of 
Chinese scientists to the study of a wide range of theories of analytical philosophy, which are pre-
sented in the classical works of G. Frege, B. Russell, L. Wittgenstein, representatives of the Vien-
na Circle, as well as in contemporary studies of these philosophers – P. Strawson, M. Dummett, 
W. Quine, H. Putnam and D. Davidson. It is presented a complex process of transformation of 
Chinese philosophy engagement with Western culture, which led to a specific perception of scien-
tific methods and rational spirit of analytical philosophy. It is noted that analytical philosophy still 
does not occupy a proper place in modern Chinese philosophy, which more explores and applies 
the ideas of German idealism, modern continental philosophy (E. Husserl, M. Heidegger, etc.), 
postmodernism (M. Foucault, J. Derrida, etc.) and American pragmatism (R. Rorty and others).

Keywords: philosophy, analytical philosophy, Chinese philosophy, philosophical analysis, 
pragmatism, language philosophy, China

В. О. Кіктенко
Огляд істОрії аналітичнОї філОсОфії в Китаї
(XX – пОчатОК XXI стОліття)

Аналітична філософія є одним з найважливіших напрямків західної, особливо 
англо-американської, філософії ХХ століття. Представники цього напрямку ствер-
джують, що їхні підходи дають змогу вирішувати традиційні філософські проблеми 
за допомогою логічного аналізу мови, та обстоюють пріоритет аналітичних методів 
у вивченні всіх філософських питань. Після столітнього розвитку аналітична філо-
софія перейшла до поступової дисциплінарної диференціації і вступила в епоху так 
званої “постаналітичної філософії”1. У першій половині ХХ століття аналітична фі-
лософія з’явилася і в Китаї, але через специфіку соціальної політики, історичні та 
культурні причини її поширення і дослідження зазнало багато труднощів, і тільки в 
останні десятиліття можна бачити визнання цінності цього напрямку. Існує невелика 
кількість робіт суто китайських дослідників, у яких робиться первинний аналіз іс-
торії аналітичної філософії в Китаї. Ху Цзюнь (胡军) у своїй монографії 2002 року з 
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позицій логічного аналізу досліджує історію поширення і розвитку аналітичної фі-
лософії в Китаї до 1949 року, вивчає вплив цього напрямку на китайську філософію 
і пояснює філософські концепції Цзінь Юеліня (金岳霖, 1895–1984), Фен Юланя 
(冯友兰, 1895–1990) і Чжан Дайняня (张岱年, 1909–2004) [胡军 2002]. У статті 2009 
року Цзян І та Бай Тундуна була зроблена перша спроба повного огляду історії ана-
літичної філософії та її дослідження в Китаї з початку ХХ і до початку XXI століт-
тя [Jiang Yi 2009]. Цзян І в статті 2014 року продовжує розпочату раніше роботу та 
всебічно аналізує поточний стан аналітичної філософії в Китаї [江怡 2014].

Історія аналітичної філософії (分析哲学, fēnxī zhéxué) в Китаї є історією конфлік-
ту і змішання західного стилю мислення і традиційної китайської культури. Цзян І 
та Бай Тундун виділяють три періоди в цьому процесі: 1) 1920–1930 рр. – дискусія 
між “науковою” філософією і традиційною китайською філософією (науковий ме-
тод проти метафізики і традиційних філософських підходів); 2) 1950–1970 рр. – 
“перемога” комуністичної ідеології (єдиний варіант наукового методу) над західною 
(відповідно й аналітичною) філософією і традиційною китайською філософією; 3) з 
1980-х рр. по теперішній час – повернення аналітичної філософії до Китаю та нові 
спроби взаємодії з традиційною китайською філософією [Jiang Yi 2009, 3–4]. До 
цієї періодизації не включені 1940-ві роки, найбільш плідний період творчості Хун 
Цяня, єдиного китайця, що входив у “Віденський гурток”. Тому правильніше закін-
чувати другий період 1940-ми роками.

1. Західний науковий метод проти метафізики традиційної китайської філо-
софії (1920–1940)

Проникнення в Китай аналітичної філософії по-
в’язане з працями і педагогічною діяльністю англій-
ського філософа Б. Рассела, який із жовтня 1920-го по 
липень 1921 року прочитав лекційні курси в Пекін-
ському університеті: “Проблеми філософії”, “Аналіз 
матерії”, “Аналіз розуму”, “Соціальна структуроло-
гія”. Уявлення Б. Рассела про логіко-аналітичний ме-
тод філософії, його критика прагматистського розу-
міння істини Д. Дьюї та інтуїтивістської гносеології 
А. Бергсона, твердження об’єктивності джерела піз-
нання, емпіричної перевірки істинності і науково-
доказового підходу до філософських проблем вплину-

ли на філософське спів-
товариство Китаю. Уже в 
1920-х роках у Китаї ви-
никла філософська дис-
кусія про науку (科学, 
kēxué) і метафізику (玄
学, xuánxué), у ході якої “прихильники науки” (або “за-
хідники”) обстоювали необхідність розвитку Китаю 
відповідно до західних зразків, а “прихильники мета-
фізики” під враженням від руйнівних наслідків Першої 
світової війни твердили про кризу “матеріалістичної” 
західної культури, віддаючи пріоритет “духовності” 
Сходу. Імпульсом для початку дискусії стала лекція 
“Світогляд” (“人生观”, “Rénshēng guān”) відомого ки-
тайського філософа Чжан Цзюньмая (张君劢, 1886–
1969), прочитана ним у лютому 1923 року в Пекінській 
школі Цінхуа (згодом – це Університет Цінхуа). Чжан 
Цзюньмай, погляди якого сформувалися під сильним 

Рис. 1. Чжан Цзюньмай

Рис. 2. Дін Веньцзян
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впливом філософії життя А. Бергсона, стверджував, що застосування наукових за-
конів можливе тільки щодо “мертвої матерії” і наука в цілому безсила вирішити ду-
ховні проблеми людського буття. Таким чином, західному науковому підходу про-
тиставлялися інтуїтивність і спонтанність процесу пізнання, а також моральні та 
гуманістичні цінності традиційної китайської філософії, що й дістало назву в його 
підході “світогляд” (“人生观”, “rénshēng guān”). Крім того, Чжан Цзюньмай і його 
прихильники виступали проти будь-яких спроб інтерпретації традиційної китай-
ської філософії з точки зору західної наукової філософії. Ця позиція була підтрима-
на багатьма китайськими філософами і діячами культури – Лян Цичао (梁启超, 
1873–1929), Лян Шуміном (梁漱溟, 1893–1988), Чжан Дунсунем (张东荪, 1886–
1973), Ван Пінліном (王平陵, 1898–1964 ), Лінь Цзайпіном (林 宰 平, 1879–1960) 
та ін. Однак ці уявлення викликали й серйозну критику з боку інтелектуалів, пред-
ставників антитрадиціоналістського Руху 4 травня. Головним опонентом Чжан 
Цзюньмая став геолог, ерудит, письменник, політик і громадський діяч Дін Вень-
цзян (丁文江, 1887–1936), який опублікував у тому ж 1923 році статтю “Метафізика 
і наука” (“玄学 与科学”), де він відкидає інтуїтивне знання і захищає науковий під-
хід, ґрунтуючись на роботах Е. Маха та інших західних філософів. На боці Дін 
Веньцзяня виступили такі видатні китайські філософи і вчені, як Ху Ши (胡适, 
1891–1962), У Чжихуей (吴稚晖, 1865–1953), Лу Чживей (陸志 韋, 1894–1970), Чжу 
Цзіннун (朱经农, 1887–1951) та ін. Всі вони спиралися на логіцизм Б. Рассела, праг-
матизм У. Джеймса і Дж. Дьюї, чиї філософські системи ототожнювалися з емпі-
ризмом і сприймалися як сильна теоретична зброя в боротьбі з метафізикою.

Дискусія про науку і метафізику мала важливе зна-
чення для загальної постановки питання про місце на-
уки в модернізації китайського суспільства, а також 
відбувся суттєвий вплив сцієнтизму та позитивізму на 
традиційну китайську філософію. Цю дискусію вва-
жають першим конфліктом між аналітичною філосо-
фією і традиційною китайською філософією, яка на 
той момент взяла гору. Однак, як відзначають Цзян І і 
Бай Тундун, аналітична філософія не зникла в Китаї, а 
стала новою філософською теорією [Jiang Yi 2009, 4]. 
Деякі китайські філософи навіть намагалися викорис-
товувати методологію аналітичної філософії для вив-
чення і розвитку традиційної китайської філософії. 
На цьому етапі вони за-
ймалися поширенням і 
вивченням аналітичної 
філософії. Наприклад, у 
1927 році один з голов-

них засновників Комуністичної партії Китаю, полі-
тичний діяч, філософ і математик Чжан Шеньфу (张
申府, 1893–1986) переклав та опублікував “Філософ-
ський трактат” Вітгенштейна (“名 理论”, “Mínglǐ lùn”, 
який зараз прийнято перекладати “逻辑哲学论”, 
“Luójí zhéxué lùn”). Чжан Шеньфу був не тільки пер-
шим і надалі провідним фахівцем з вивчення філосо-
фії Б. Рассела в Китаї, а й створив власну концепцію, 
в основі якої лежить поняття “чистого об’єктивізму” 
(“纯客观轮”, “chún kèguān lún”), що базується на не-
звичайному поєднанні “гуманізму” Конфуція і “науко-
вого методу” Б. Рассела – “двох найважливіших цін-
ностей світу”, на думку філософа [张申府 1931, 2]. 

Рис. 3. Чжан Шеньфу

Рис. 4. Чжан Дайнянь
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Однак у результаті Чжан Шень-
фу не вдалося поєднати китай-
ський “гуманізм” та аналітичну 
логіку, до яких він пізніше ще 
намагався додати і діалектич-
ний матеріалізм [Shwarcz 1991–
1992]. Схожий проект здійсню-
вав його молодший брат Чжан 
Дайнянь (张岱年, 1909–2004), 
чиї філософські погляди сфор-
мувалися в 1930-ті роки під 
впливом марксистського діалек-
тичного матеріалізму та ана-
літичної філософії Дж. Мура, 
Б. Рассела та А. Вайтхеда. У 
першій половині 1930-х років у 
своїх філософських роботах 
він прагне синтезувати сучас-

ний матеріалізм, метод логічного аналізу і традиційну китайську філософію, яка, на 
думку Чжан Дайняня, прагне до об’єднання феномена та реальності, матеріального 
та ідеального [张岱年 1993, 2]. Таким чином, з позицій методологічного плюраліз-
му робилася спроба здійснити взаємодоповнювальний синтез діалектичного і 
логіко-аналітичного методу. Згодом цей підхід став широковідомий як “доктрина 
творчого синтезу”, яка була оформлена в оригінальну філософську систему.

Філософ і логік Цзінь Юелінь (金岳霖, 1895–1984) навчався у США, Англії, Ні-
меччині, Франції та Італії, проте найбільший вплив на його розвиток як мислителя 
справила британська філософія. Протягом усього життя для Цзінь Юеліня голов-
ною залишалася проблема індукції Д. Юма, а з “Принципів математики” Б. Рассела 
він виніс розуміння того, що “аналіз – це філософія”. Цзінь Юелінь був захоплений 
твердженням, що філософія – це глибокий та ретельний аналіз концепцій, які ми 
використовуємо в логіці й математиці, науці і в нашому повсякденному житті, а не 
власне в системі тих чи інших філософських концепцій. Як і Б. Рассел, Цзінь Юелінь 
був прихильником аналізу як філософського методу, але при цьому він не був по-
слідовним прихильником англійського філософа, і тому, як вважає Ху Цзюнь, було 
б помилково зараховувати його до аналітичних 
філософів [Hu Jun 2002, 102]. Проте важливо від-
значити, що наприкінці 1920-х років Цзінь Юе-
лінь читав лекції з логіки в Китаї, а його робота 
“Логіка” (“逻辑”) 1936 року дала початок викла-
данню і дослідженню дедуктивної, математичної 
та модальної логіки в китайських університетах 
[金岳霖 1935]. Крім того, він впроваджував у ки-
тайську філософію науковий метод, критикував 
суб’єктивний ідеалізм Б. Рассела, доводив об’єк-
тивність речей і знань, а після 1949 року з позицій 
діалектичного матеріалізму та історичного мате-
ріалізму розробляв теорію пізнання (知识论, zhīshì 
lùn). Філософські погляди Цзінь Юеліня вважають-
ся вершиною немарксистської думки Китаю 1930–
1940-х років. Інший китайський філософ, Хун 
Цянь (洪 謙, 1909–1992), учень німецько-австрій-
ського філософа-позитивіста Моріца Шліка (1882–

Рис. 5. Цзінь Юелінь

Рис. 6. Хун Цянь
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1936), у 1940-х роках у своїх роботах “Шлік і сучасний емпіризм” (“石里克和现代
经验 主义”), “Вітгенштейн і Шлік” (“维特根斯坦和石里克”), «Філософія “Віден-
ського гуртка”» (“维也纳学派哲学”) [洪谦 1945] і “Логічний емпіризм” (“逻辑经验
主义文集”) [洪谦 1990] пропагував логічний позитивізм у Китаї. Також із позицій 
логічного позитивізму Хун Цянь піддав критиці неореалістичне розуміння метафі-
зики Фен Юланя (冯友兰, 1895–1990), розвивав філософські проблеми науки і ви-
ступав за оволодіння західною філософською спадщиною. У цілому роботи Цзінь 
Юеліня та Хун Цяня мали велике значення для поширення та вивчення аналітичної 
філософії в Китаї.

2. діалектичний матеріалізм проти аналітичної філософії: конкуренція за-
хідних ідей у Китаї (1950–1970)

У 1950–1970-х роках філософське співтовариство Китаю повністю відмовилося 
від ідей аналітичної філософії, що було обумовлено політичними причинами – 
прийняттям радянської моделі розвитку, заснованої на марксизмі-ленінізмі. Філосо-
фія Е. Маха була віднесена до “суб’єктивного ідеалізму”, а логічний позитивізм 
відхилений через його зв’язки з позитивізмом. У цей час вважалося, що відсутність 
уваги з боку логічних позитивістів до проблем моралі пов’язана з “капіталістичною 
змовою” відвернути людей від реальності класової боротьби. До того ж багато ки-
тайських інтелектуалів щиро вважали, що оскільки китайські комуністи змогли ви-
тіснити західних колонізаторів і врятувати Китай від столітнього національного 
приниження, то, відповідно, причиною цього успіху є комуністична ідеологія – діа-
лектичний матеріалізм і колективізм. Все це зумовило ворожість щодо західної фі-
лософії в цілому. У цей час навіть такі видатні філософи аналітичного напряму, як 
Хун Цянь і Цзінь Юелінь, були змушені припинити свою дослідницьку і перекла-
дацьку роботу в цій галузі [Jiang Yi 2009, 4–5]. Винятком можна вважати появу в 
1958 році роботи Цзян Тяньцзі (江天骥, 1915–2006) “Епістемологія логічного емпі-
ризму”, у якій автор знайомив китайських вчених з філософією “Віденського гурт-
ка” і логічного позитивізму [江天骥 1958]. Також необхідно відзначити, що Цзян 
Тяньцзі в цілому зробив великий внесок у вивчення сучасної західної логіки, англо-
американської аналітичної філософії і філософії науки2.

У цей період контакти із західними вченими були можливі тільки для тих китай-
ських вчених, які жили на Тайвані, острові, який не увійшов до складу Китайської 
Народної Республіки і до сьогоднішнього дня залишається “осколком” громадян-

ського конфлікту, що тривав протягом 1920–1940-х ро-
ків. Яскравим прикладом тут є Чен Чжун’ін (成中英), 
відомий китайсько-американський аналітичний філо-
соф, учень У. Куайна, представник “третього поколін-
ня” постконфуціанства. Після закінчення в 1956 році 
Тайванського національного університету він вивчав 
філософію та логіку у США і в 1958 році здобув сту-
пінь магістра мистецтв у Вашингтонському універси-
теті, а в 1964 році – ступінь доктора в Гарвардському 
університеті. Чен Чжун’ін є засновником і головним 
редактором щоквартального видання “Journal of Chi-
nese Philosophy” (Гонолулу), засновником Міжна-
родного товариства вивчення китайської філософії, 
Міжнародного товариства вивчення “І цзін”, Центру 
сприяння дослідженням китайської філософії. Він 
зробив великий внесок у дослідження історії китай-
ської класичної філософії, логіки і методології, а та-
кож у розвиток філософської компаративістики, теорії Рис. 7. Цзян Тяньцзі
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наукового знання, аксіології, сучасної логіки і методології [Bunnin 2002; Cheng 
Chung-Ying 1991; Cheng Chung-Ying 2001; 成中英 1974a; 成中英 1974b; 成中英 
1985; 成中英 1986; 成中英 1988; 成中英 1989; 成中英 1991a; 成中英 1991b; 成中英 
1994; 成中英 1995; 成中英 1996a; 成中英 1996b; 成中英 1996c; 成中英 1999a; 成中
英 1999b; 成中英 2001; 成中英 2002; 成中英 2003; 成中英 2005a; 成中英 2005b].

3. повернення аналітичної філософії в Китай (1980 – по теперішній час)
Від початку запровадження Політики реформ і відкритості в 1980-ті роки китай-

ські вчені знову звернулися до ідей аналітичної філософії, що знайшло своє вира-
ження в захищених дисертаціях і виданих монографіях. Перші китайські аналітичні 
філософи також відновили свою роботу. Так, Цзінь Юелінь у своїй монографії “Тео-
рія пізнання” (“知识论”) застосував логічний метод до проблеми знання, намагаю-
чись подолати дихотомію між матеріалізмом та ідеалізмом, досвідом та розумом, а 
також стверджував, що здоровий глузд є відправною точкою і фундаментом дослі-
дження всіх філософських проблем [Jiang Yi 2009, 5]. Перший варіант цієї книги 
написаний у період з 1940-го по 1945 рік, проте рукопис був знищений під час бом-
бардування і повністю завершений тільки в 1983 році, незадовго до смерті Цзінь 
Юеліня. “Теорія пізнання” – це найбільш систематична робота із зазначеного пи-
тання в китайській філософії, у якій протягом її багатовікової історії логіка та епіс-
темологія були слабо розвинені [金岳霖 1983]. Загалом західна логіка і логічний 
атомізм істотно вплинули на спосіб мислення Цзінь Юеліня, однак при цьому він 
залишився китайським мислителем, який використовував дискурси і китайської, і 
західної філософії як способи доказу.

Хун Цянь критично підійшов до цілої низки положень західної аналітичної фі-
лософії, що виразилося ось у чому: 1) логічний позитивізм не є простим продов-
женням філософії позитивізму Е. Маха, бо між ними є фундаментальні відмінності 
(наприклад, акцент на логічному методі в логічному позитивізмі); 2) спростування 
суто фізикалістського розуміння Р. Карнапом людського знання; 3) неприйняття 
критики К. Поппера логічного позитивізму, бо принцип фальсифікації недоступний 
принципу перевірки і до того ж більшість загальних положень природничих наук 
неможливо перевірити за допомогою тих чи інших суджень; 4) спростування крити-
ки Т. Куна і П. Фейєрабенда логічного позитивізму; 5) критика логічних позитивістів 
та інших філософів за історичний підхід до розуміння науки; 6) логічні позитивісти 
пропонують надто спрощену картину у своєму аналізі структури наук; 7) в історич-

ному підході необґрунтовано змішуються соціальні, іс-
торичні та культурні елементи; 8) логічний аналіз та 
історичне дослідження повинні бути взаємодоповню-
вальними; 9) неприйняття відмови У. Куайна від від-
мінності аналітичного / синтетичного і твердження, що 
логічний емпіризм зник; 10) незацікавленість в етиці 
“Віденського гуртка” навіть з боку представників самої 
аналітичної філософії є серйозною проблемою [Jiang Yi 
2009, 6]. Концепція Хун Цяня була настільки значною, 
що навіть вплинула на подальший розвиток англо-аме-
риканської аналітичної філософії [洪谦 1990].

Цзян Тяньцзі у своїй найвпливовішій книзі “Сучас-
на західна філософія науки” (“当代 西方科学哲学”) 
1984 року доводить, що історизм в американській фі-
лософії науки ознаменував собою нову фазу аналітич-
ної філософії і це, в свою чергу, є відображенням 
тенденції до дослідження нераціональних елементів 
(соціальних, психологічних або історичних факторів) у Рис. 8. Чен Чжун’ін
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розвитку науки. Ці зміни загалом пов’язуються з по-
тужною традицією прагматичної думки у США. 
Особливу увагу в цій роботі було приділено науко-
вому методу у вивченні історії філософії науки 
(об’єктивність), але при цьому Цзян Тяньцзі вказує 
на необхідність враховувати особистий і суб’єктив-
ний вибір автора. Акцент, зроблений на історизмі у 
філософії науки, показує незадоволеність китайсько-
го вченого логікою, що в кінцевому підсумку зумо-
вило його інтерес до вивчення культури Заходу і 
Китаю [江天骥 1984].

У цей період китайські вчені домоглися значно 
більших успіхів у дослідженні і розвитку аналітич-
ної філософії, ніж у попередні десятиліття. Був охо-
плений широкий спектр теорій аналітичної філосо-
фії, представлених у класичних роботах Ф. Фреге, 
Б. Рассела, Л. Вітгенштейна, представників “Віден-
ського гуртка”, а також у більш сучасних досліджен-
нях представників цього напрямку – П. Стросона, М. Дамміта, У. Куайна, Х. Патнема, 
Д. Девідсона. На китайську мову були перекладені деякі найважливіші роботи пред-
ставників аналітичної філософії [Jiang Yi 2009, 5]. Китайські вчені почали більш ак-
тивно і широко застосовувати методи аналітичної філософії, що, зокрема, стосується 
вивчення класичної китайської філософії. Чжао Дуньхуа (赵敦华) здійснив важливе 
дослідження походження і розвитку аналітичної філософії, зробивши у своїй роботі 
особливий акцент на розумінні діалогу між Б. Расселом і Л. Вітгенштейном. На по-
чатку 1990-х років результати його досліджень були опубліковані в монографіях 
“Вітгенштейн” (“维根特斯坦”), “Карл Поппер” (“卡尔 波普”), «Пояснення “теорії 
справедливості” Джона Роулза» (“劳斯 的 <正义 论> 解说”), “Огляд сучасної бри-
танської та американської філософії” (“当代英美哲学 举要”), а також використову-
валися у відповідних авторських курсах лекцій [中国社会科学院概况, 2015].

У Китаї спостерігається істотний прогрес у розвитку ключового напрямку для 
аналітичної традиції – філософії мови, – повноцінне вивчення і розвиток якого роз-
почалися після появи двотомного дослідження “Аналітична філософія та її розви-
ток у США” Ту Цзіляна (涂纪亮, 1926–2012) [涂纪亮 1987]. Крім того, Ту Цзілян 
виступив редактором збірки найважливіших творів 
англо-американської філософії мови за останні деся-
тиліття [涂纪亮编 1988], керівником перекладу на 
китайську мову зібрання творів У. Куайна “蒯因著
作集” в 6 томах [涂纪亮等 2007], найповнішого у 
світі зібрання праць Л. Вітгенштейна у 12 томах (6 із 
яких він переклав сам) [涂纪亮等 2003], а також на-
писав фундаментальне дослідження “Філософські 
думки Вітгенштейна” (“维特根斯坦后期哲学 思想
研究”) [涂纪亮 2005]. Ту Цзілян наполягає на тому, 
що філософію мови слід розглядати як самостійний 
напрям філософії, представлений різними школами в 
різних традиціях думки. При цьому у своїх моногра-
фіях “Англо-американська філософія мови” (“英美语
言哲学”) [涂纪亮 1993] і “Сучасна континентальна 
філософія мови” (“现代欧洲大陆语言哲学”) [涂纪亮编 
1994] на основі порівняльного аналізу Ту Цзілян ви-
діляє загальні для них підходи: 1) мова – це предмет 

Рис. 9. Чжао Дуньхуа

Рис. 10. Ту Цзілян



В. О. Кіктенко

24                                                                                                          Східний світ, 2018, № 2

філософських досліджень, 2) розуміння та інтерпретація здійснюються в лінгвіс-
тичних виразах, 3) аналіз змісту є головним пріоритетом досліджень. Зіставлення 
різних підходів найповніше здійснено в його роботі “Порівняльне дослідження су-
часної філософії мови на Заході” (“现代西方语言哲学比较 研究”) [涂纪亮 1996], 
відзначеній різними нагородами.

Низка важливих досліджень були виконані представниками нового покоління 
китайських філософів, які спеціалізуються на вивченні аналітичного напряму, – це 
роботи Сюй Ююя “Коперниканська революція, лінгвістичний поворот у філософії” 
(«“哥白尼式” 的革命 – 哲学中的语言转向») [徐友渔 1994], Цзян І “Вітгенштейн: 
постфілософська культура” (“维特根斯坦:一种后哲学文化”) [江怡 1996], Чень Бо 
“Дослідження філософії Куайна з логічної та лінгвістичної перспективи” (“奎因哲
学研究: 从逻辑和语言的观点看”) [陈波 1998], Чень Яцзюня “Прагматизм: від Пірса 
до Патнема” [陈亚军 1999] та ін. Аналітичний підхід використовується в роботі 
Фен Яоміна “Методологічні проблеми китайської філософії” (“中国哲学的方法论
问题”) [冯耀明 1989].

За останні тридцять років чільні представники аналітичної філософії, як-от 
Х. Патнем, П. Стросон, Дж. Серль, Дж. Перрі, відвідали Китай, що, безумовно, 
сприяло подальшій стандартизації, систематизації та інституалізації цього напрям-
ку думки в Китаї. Чимало китайських філософів здобули освіту і наукові ступені в 
західних університетах у дусі аналітичної традиції, а також були налагоджені регу-
лярні контакти між відповідними науковими та освітніми центрами [Jiang Yi 2009, 
8]. Прикладом успішної співпраці є Літня школа філософії в Китаї, організована 
Оксфордським університетом, Королівським інститутом філософії в Лондоні та 
Академією суспільних наук КНР. З 1988 року це Китайсько-британська літня школа 
філософії в Китаї. Після приєднання до цього проекту в 1993 році Австралійської 

Рис. 11. Обкладинка 12-томного
“Повного зібрання творів Вітгенштейна” 

в перекладі на китайську мову

Рис. 12. Обкладинка 6-томного зібрання 
творів У. Куайна

в перекладі на китайську мову
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академії суспільних наук школа змінила свою назву на “Літня школа філософії в 
Китаї: Китай – Британія – Австралія”, а після приєднання до проекту американ-
ських філософів у 2005 році почала називатися “Літня школа філософії в Китаї: Ки-
тай – Британія – США” і нині прагне поліпшити вивчення західної, у тому числі й 
аналітичної, філософії в Китаї. Щороку школа запрошує від трьох до п’яти видат-
них західних філософів для читання лекцій та участі в семінарах і конференціях. 
Крім того, вона спрямовує молодих китайських вчених у західні університети для 
вивчення аналітичної філософії. За сприяння школи створено “Англо-китайський 
словник західної філософії”, який був скомпільований і перекладений китайськими 
філософами та виправлений групою британських філософів на чолі зі П. Стросо-
ном. Словник був опублікований у Пекіні і на сьогоднішній день є авторитетним 
джерелом для китайських філософів у розумінні основних понять сучасної західної 
філософії, й особливо аналітичної філософії [Bunnin 2001].

При очевидних успіхах у розвитку аналітичної філософії в Китаї існує ціла низ-
ка проблем, які, на думку Цзян І і Бай Тундуна, зводяться до недостатнього розу-
міння методології цього напрямку думки: 1) спрощене розуміння теорії; 2) поверхо-
вий опис емпіричного матеріалу без відповідної логічної аргументації. Аналітична 
філософія завжди ставила під сумнів традиційну і сучасну китайську філософію 
(як, утім, і будь-який інший напрямок західної філософії). У свою чергу, китайська 
філософія поступово трансформувалася в зіткненні із західною культурою, що при-
звело до специфічного сприйняття наукових методів і раціонального духу аналітич-
ної філософії. Але, незважаючи на всі зусилля, аналітична філософія, як і раніше, 
не займає належного місця в сучасній китайській філософії, у якій більшою мірою 
досліджуються і використовуються ідеї німецького ідеалізму, сучасної континен-
тальної філософії (Е. Гуссерль, М. Хайдеггер та ін.), постмодернізму (М. Фуко, 
Ж. Дерріда та ін.) та американського прагматизму (Р. Рорті та ін.).

1 Постаналітична філософія – відгалуження основного філософського руху аналітичної 
філософії, представлене насамперед у роботах таких сучасних американських філософів, 
як Р. Рорті, Д. Девідсон, Х. Патнем та У. В. О. Куайн. Цей термін тісно пов’язаний з набага-
то ширшим рухом сучасного американського прагматизму, який, за визначенням, обстоює 
відхід від визначення “об’єктивної істини” в розумінні Декарта та ін. Постаналітичні філо-
софи підкреслюють неупередженість людської думки та дотримуються ідеї соціального 
прогресу.

2 Про філософію науки і техніки докладно див.: [Кіктенко 2017].
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Огляд історії аналітичної філософії в Китаї (XX – початок XXI століття)
В. О. Кіктенко

У роботі розглянуто розвиток аналітичної філософії в Китаї, специфіку її дослідження 
та поширення у XX – на початку ХХІ століття. Запропонована уточнена та більш деталізо-
вана періодизація драматичної історії поширення, заборони та відновлення аналітичної фі-
лософії в Китаї: 1) західний науковий метод проти метафізики традиційної китайської 
філософії (1920–1940); 2) діалектичний матеріалізм проти аналітичної філософії: конкурен-
ція західних ідей у Китаї (1950–1970); 3) повернення аналітичної філософії в Китай (1980 – 
по теперішній час). Спочатку китайські прибічники аналітичного напрямку спиралися на 
роботи Дж. Мура, Б. Рассела, А. Вайтхеда, У. Джеймса і Дж. Дьюї, чиї філософські системи 
сприймалися як сильна теоретична зброя в боротьбі з метафізикою. Китайські філософи не 
тільки вивчають західну аналітичну філософію, а й намагаються використовувати її мето-
дологію для дослідження і розвитку традиційної китайської філософії. Особливу увагу 
приділено внеску китайських вчених у вивчення широкого спектра теорій аналітичної фі-
лософії, представлених у класичних роботах Ф. Фреге, Б. Рассела, Л. Вітгенштейна, пред-
ставників “Віденського гуртка”, а також у більш сучасних дослідженнях представників 
цього напрямку – П. Стросона, М. Дамміта, У. Куайна, Х. Патнема, Д. Девідсона. Показано 
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складний процес трансформації китайської філософії в зіткненні із західною культурою, 
що призвело до специфічного сприйняття наукових методів і раціонального духу аналітич-
ної філософії. Відзначено, що аналітична філософія, як і раніше, не займає належного 
місця в сучасній китайській філософії, у якій більшою мірою досліджуються і використо-
вуються ідеї німецького ідеалізму, сучасної континентальної філософії (Е. Гуссерль, 
М. Хайдеггер та ін.), постмодернізму (М. Фуко, Ж. Дерріда та ін.) та американського праг-
матизму (Р. Рорті та ін.).

Ключові слова: філософія, аналітична філософія, китайська філософія, філософський 
аналіз, прагматизм, філософія мови, Китай

Обзор истории аналитической философии в Китае (XX – начало XXI века)
В. А. Киктенко

В работе рассмотрено развитие аналитической философии в Китае, специфика ее иссле-
дования и распространение в XX – начале XXI века. Предложена уточненная и более дета-
лизированная периодизация драматической истории распространения, запрета и восстанов-
ления аналитической философии в Китае: 1) западный научный метод против метафизики 
традиционной китайской философии (1920–1940); 2) диалектический материализм против 
аналитической философии: конкуренция западных идей в Китае (1950–1970); 3) возвраще-
ние аналитической философии в Китай (1980 – по настоящее время). Первоначально китай-
ские сторонники аналитического направления опирались на работы Дж. Мура, Б. Рассела, 
А. Уайтхеда, У. Джеймса и Дж. Дьюи, чьи философские системы воспринимались как силь-
ное теоретическое оружие в борьбе с метафизикой. Китайские философы не только изучают 
западную аналитическую философию, но и пытаются использовать ее методологию для 
исследования и развития традиционной китайской философии. Особое внимание уделено 
вкладу китайских ученых в изучение широкого спектра теорий аналитической философии, 
представленных в классических работах Ф. Фреге, Б. Рассела, Л. Витгенштейна, предста-
вителей “Венского кружка”, а также в более современных исследованиях представителей 
данного направления – П. Стросона, М. Даммита, В. Куайна, Х. Патнэма, Д. Дэвидсона. По-
казан сложный процесс трансформации китайской философии в столкновении с западной 
культурой, что привело к специфическому восприятию научных методов и рационального 
духа аналитической философии. Отмечено, что аналитическая философия по-прежнему не 
занимает должного места в современной китайской философии, в которой в большей сте-
пени исследуются и используются идеи немецкого идеализма, современной континенталь-
ной философии (Э. Гуссерль, М. Хайдеггер и др.), постмодернизма (М. Фуко, Ж. Деррида и 
др.) и американского прагматизма (Р. Рорти и др.).

Ключевые слова: философия, аналитическая философия, китайская философия, фило-
софский анализ, прагматизм, философия языка, Китай
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The role of public historical memory in a process of the evolvement of political nations, as 
well as the role of a state and a society in the formation of a historical memory, are the main 
theme of the article.

Taking Japan as an example, it argues that the modern Japanese society has not reached a con-
sensus concerning the events of the recent past, mainly related to the role of Japan in the Asia-Pa-
cific War of 1931–1945.

The article emphasizes that one of the important reason that prevented the formation of con-
sensus and commonly accepted historical memory of the war in Japanese society is a critical atti-
tude of the influential part of the Japanese intellectual and political elite to the results of the Tokyo 
Tribunal.

The verdict of Tokyo Tribunal was initially accepted by majority of Japanese society and the 
public opinion in post-war Japan was dominated by the “leftist” discourse that unambiguously ac-
cepted Japan’s guilt for waging an aggressive war, but in the 90s we witness the beginning of 
what can be called the “rightist” turn of public mood.

According to the conservative intellectuals and politicians, who were mainly in the marginal 
position up to this period, Japan’s accusations of waging an aggressive war are unfair, and indict-
ments for war crimes are tendentious and exaggerated.

Public discussions on this issue also find its way into the discussion about the content of Japa-
nese school history textbooks, which until the 1990s was totally dominated by “leftist” discourse. 
The new history textbook, created by conservative scholars, was officially authorized by the Mi-
nistry of Education and Science of Japan in 2001, and it is gradually gaining in popularity. The 
“rightist” turn in Japanese society is also reflected in the appearance of books, graphic novels, and 
films with an appropriate content.

keywords: politics of historical memory, Asia-Pacific war, history textbook, International 
Military Tribunal for the Far East, Japan

А. А. Накорчевський
Формування історичної пам’яті щодо
азійсько-тихоокеанської війни 1931–1945 рр. та проблема
її висвітлення в шкільних підручниках у сучасній японії

Формування національної держави, створення й утримання політичної нації не-
можливі без цілеспрямованої політики національної пам’яті, яка формується перш 
за все за допомогою системи загальної обов’язкової освіти, мас-медіа з відповідни-
ми контентом, офіційних свят, музейних та інших меморіальних практик. Ці симво-
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лічні й мнемонічні культурні практики створюють суспільну пам’ять чи певний 
загальноприйнятий наратив щодо минулого. “Без пам’яті, тобто фактично без ми-
нулого, індивіди і групи нездатні ані осягнути сенс свого нинішнього існування, ані 
планувати своє майбутнє” [Boyd 2008, 134].

Суспільна пам’ять формується політичними, культурними і соціальними взаємо-
діями і є як продуктом сьогодення, так і проекцією майбутнього. Вона є результатом 
впливу майбутнього в тому вигляді, як воно уявляється групою ключових акторів 
у суспільстві (елітами), на те, як минуле згадується та інтерпретується, і навпаки 
[Gutman etc. 2010, 4–6].

Відомий український історик Наталя Яковенко, як і багато інших фахівців, роз-
різнює історію академічну та історію дидактичну [Яковенко 2002]. Історія акаде-
мічна, як і будь-яка наука, намагається бути максимально об’єктивною системою 
критичних досліджень, яка регулюється позитивістськими правилами використан-
ня, верифікації та інтерпретації “фактів” (свідчень, документів та артефактів). На 
відміну від історії академічної, головним завданням історії дидактичної є не вияв 
істини в її максимально можливій формі, а саме цілеспрямоване формування спіль-
ної історичної пам’яті нації чи етносу на догоду тим чи іншим цілям. Причому чим 
авторитарнішим є поточний політичний режим, тим більшої символічної легітима-
ції він потребує і тим більшими є його можливості втручання в процес формування 
й підтримки зручної для нього “пам’яті”.

Радянська історична наука є в цьому сенсі чи не довершеним взірцем свідомих 
маніпуляцій з історичною пам’яттю і зразком історичної міфотворчості. Якщо бра-
ти сучасні приклади, то Комуністична партія Китаю, починаючи з 1991 року, прове-
ла суттєву ревізію шкільних підручників з історії, у яких наратив класової боротьби 
був замінений на патріотичний, а маоїстський “переможний наратив” (Китай вибо-
ров національну незалежність) – на “віктимний наратив” (звинувачення “Заходу” в 
стражданнях Китаю) [Wang 2008, 784]. Маніпуляції російської влади з історичною 
пам’яттю росіян теж піднесені до рангу офіційної політики. Міністр освіти РФ 
В. Мединський у своїй статті прямо заявляє майже за Орвелом: “Хто керує історією, 
той керує майбутнім” [Мединский 2017].

Проте навіть у демократичних країнах цілеспрямоване формування історичної 
пам’яті є частиною державної політики. Наприклад, політичні еліти Іспанії погоди-
лися забути про жахи громадянської війни 1930-х років і жертви диктатури Франко 
заради громадянського миру в країні [Boyd 2008, 135].

Що стосується Японії, то чи не найбільшою проблемою в історичній пам’яті 
японців є ставлення до Азійсько-тихоокеанської війни1 – від Мукденського інци-
денту 1931 року і до поразки імперії в 1945 році, а також оцінка тих подій, яка дана 
була в ході Міжнародного військового трибуналу для Далекого Сходу (далі – То-
кійський процес або Токійський трибунал). На відміну від майже однозначного ви-
знання своєї провини німцями за розв’язання Другої світової війни та загальнона-
ціонального покаяння, одностайної думки японців щодо подій цього часу досі не 
склалося. Проведене у 2006 році опитування громадської думки газетою Асахі Сім-
бун показало, що 31 відсоток японців вважають ту війну агресією, 7 відсотків – за-
хистом, 45 – комбінацією того та іншого, а 15 відсотків відповіли, що вони не мають 
власної думки. Історик Юі Дайдзабуро вважає, що така амбівалентність у ставленні 
японців до війни є певною мірою результатом відчуття несправедливості щодо ре-
зультатів Токійського процесу [Yui 1997, 63–64].

азійсько-тихоокеанська війна і токійський процес
Міжнародний військовий трибунал для Далекого Сходу відбувався в Токіо з 

3 травня 1946 року по 12 листопада 1948-го. Обвинувальний висновок у справі 
28 головних японських воєнних злочинців було складено від імені США, Китаю, 
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Великої Британії, СРСР, Австралії, Канади, Франції, Нової Зеландії, Нідерландів, 
Індії та Філіппін. Всі пункти обвинувачення були об’єднані у три групи: перша – 
злочини проти миру; друга – вбивства; третя – злочини проти звичаїв війни і злочи-
ни проти людяності. За участь у підготовці та розв’язанні агресивної війни, за 
здійснення масового знищення мирного населення в окупованих країнах і полоне-
них та інші злочини семи найбільшим злочинцям було винесено смертний вирок, 
шістнадцять засуджено до довічного ув’язнення.

Але вирок не був одностайним – суддя від Індії Радхабінод Пал (1886–1967) ви-
ступив за виправдання всіх підсудних і склав особливу опінію, в якій він висунув 
аргументи як загального, так і юридичного характеру. Пал у цілому вважав, що 
сама легітимність трибуналу є проблематичною, тому що головним критерієм для 
винесення вироку було, на його думку, бажання помсти з боку країн-переможців, а 
не відсторонене, об’єктивне правосуддя. Він зазначав, що дати визначення агресив-
ній війні й відрізнити її від війни “захисної” фактично неможливо [Pal 1999, 114]. 
На його думку, наприклад, війну, яку оголосив Радянський Союз проти “вже пере-
моженої Японії”, визнати такою, яка була викликана “негайною та непереборною 
необхідністю самозахисту, що не залишало ніяких інших засобів й не давало часу 
для зволікання”, неможливо [Pal 1999, 118]. Пал наголошував на тому, що якщо 
війну, яку вела Японія, вважати агресивною, то такою треба визнати й війну СРСР 
проти Японії. СРСР “також скоїв той самий злочин своєю війною проти Фінляндії 
і, відповідно, скоїв також злочин проти людяності”, тож якщо не судити СРСР за 
цю війну, то й Японія має бути непідсудною [Pal 1999, 120]. Підсумовуючи свою 
аргументацію, Радхабінод Пал писав: «Мабуть, на цьому етапі міжнародного спів-
товариства слово “агресори” є суттєво “хамелеонським” і може означати лише “ке-
рівники сторони, що програли”» [Pal 1999, 123].

Окрім того, він зазначав, що дії Японії протягом 15 років не можна розглядати як 
який заздалегідь визначений план, а вони були лише реакцію на певний перебіг по-
дій, починаючи з Мукденського інциденту [Pal 1999, 247, 232]. Пал вказував і на те, 
що звинувачення не надало жодного доказу, що скоєні воєнні злочини були резуль-
татом змови чи розробленого плану [Pal 1999, 592].

Радхабінод Пал також фактично визнає, що напад Японії на Перл-Харбор був 
спровокований Америкою або, щонайменше, Америка цілком усвідомлювала на-
слідки своїх дій [Pal 1999, 590]. При цьому суддя Пал наголошує, що він зовсім не 
виправдовує дії Японії щодо Китаю, але не можна не визнати, що вони нічим не 
відрізняються від дій інших держав в умовах і за нормами того часу. Він зазначає: 
“Залишається сподіватися, що через певний час стандарти міжнародної моралі не 
залишаться незмінними, а досягнуть нового рівня, на якому дії, що виправдовува-
лися міжнародною практикою в минулому, не будуть виправдовуватися сьогодні” 
[Pal 1999, 161]. Пал також вказує, що відповідальність за війну не може бути індиві-
дуальною, а лише колективною, а тому виносити вироки за ведення війни окремим 
особам несправедливо [Pal 1999, 78].

Що стосується закидів щодо конкретних випадків скоєння японськими військо-
вими злочинів, то Пал зазначає, що ці закиди можуть бути без достатньої доказової 
бази легко сфальшовані (“Для світу не є новиною, що деякі ні на чому не базовані 
розповіді про злочини спеціально створені для того, щоб розпалювати ворожнечу”), 
і наводить приклади звинувачень північників щодо скоєних воєнних злочинів пів-
денниками під час громадянської війни у США, які в результаті ретельного розслі-
дування майже всі виявилися фальшивкою [Pal 1999, 592].

Треба зазначити, що суддя Радхабінод Пал став для правоконсервативних япон-
ських інтелектуалів і політиків чимось на зразок національного героя, а його аргу-
ментація й досі використовується для подолання того, що вони називають “погля-
дом Токійського трибуналу на історію” та “мазохістським поглядом на історію”. 
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В останній час така позиція поступово виходить з маргінесу в мейнстрім. Нинішній 
прем’єр-міністр Японії Абе Сіндзо, який поставив собі за політичну мету, крім 
усього іншого, перегляд 9 статті японської післявоєнної конституції, що забороняє 
Японії мати армію та застосувати так звані “сили самооборони” за межами Японії, 
під час свого візиту до Індії у 2007 році спеціально полетів у Калькутту, щоб зустрі-
тися із сином судді Радхабінода Пала і віддати шану його батькові [Onishi 2007]. 
В одній зі своїх промов Абе затаврував рішення Токійського трибуналу як “спра-
ведливість переможців” і зазначив, що “воєнні злочинці класу А, В та С не були на-
справді злочинцями” [Saito 2017, 129].

Варто зазначити, що під час проведення самого трибуналу японські мас-медіа в 
цілому позитивно висвітлювали процес, вбачаючи в ньому необхідний крок до 
встановлення миру й демократії. Протягом трьох років після винесення вироку оку-
паційна адміністрація моніторила газетні статті, які стосувалися процесу, і виявила 
що в переважній більшості з них підтримувався вирок, а прояви будь-якої симпатії 
до страчених підсудних критикувалися японською громадськістю [Yoshida 2008].

Зрозуміло, що інші погляди в умовах жорсткої цензури окупаційної влади на-
вряд чи були можливі, але в цілому і японський академічний світ ставився до три-
буналу позитивно, у тому числі і з точки зору дотримання юридичних норм. Що 
стосується широкого загалу, то певні симпатії й підтримку дістала позиція колиш-
нього прем’єр-міністра Японії Тодзьо Хідекі, який на судовому засіданні виправдо-
вував політику Японії під час війни. Але японці в цілому, керуючись логікою “право 
сильного”, сприйняли результати Токійського трибуналу як наслідок поразки Япо-
нії, і не більше. Британська делегація зазначала, що японська публіка загалом не 
зрозуміла суті обвинувального вироку і сприйняла відповідальність японської еліти 
за війну як таку, що привела до поразки, а не за ведення агресивної війни [Futamura 
2011, 36–37].

Війна спричинила значне зубожіння японського народу, і, таким чином, японці 
бачили себе більш жертвами політики еліти, аніж відповідальними за неї. Прокурор 
Токійського трибуналу також символічно зазначив, що японський народ у цілому 
був жертвою війни. Невизначеності японців щодо оцінки війни сприяло й рішення 
не висувати звинувачень щодо імператора та членів імператорської родини. Відсут-
ність імператора на лаві підсудних, з одного боку, сприймалася японцями позитив-
но, а з другого боку, також посилала амбівалентний сигнал щодо відповідальності 
японців за війну [Futamura 2011, 38].

Але ще під час процесу почали лунати й критичні голоси. Японський захисник 
на процесі Такігава Сейдзіро, визнаючи злочини японських військових, одночасно 
називав процес не інакше як “фарсом”, сценарій якого був прописаний переможця-
ми, а репортер газети “Асахі сімбун” Номура Масао в 1949 році ставив риторичне 
питання: “Чи можна досягти універсальної справедливості, якщо судять лише пере-
можених?” [Saito 2017, 131].

Після підписання в 1951 р. Сан-Франциського мирного договору, згідно з яким 
окупована Японія з 1952 року відновлювала свій суверенітет, критиків процесу по-
більшало. Колишні адвокати підсудних Такігава Масадзіро та Сугавара Ютака по-
чали критикувати трибунал як однобічний й ретроспективний процес, у якому су-
дили, по-перше, лише японських лідерів як єдиних винуватців війни й, по-друге, за 
дії, які не вважалися кримінальними чи неприйнятними (тобто злочинами проти 
миру та людяності) на момент їхнього скоєння [Saito 2017].

З того часу й до наших днів Японія залишається розколотою у своєму ставлен-
ні до Азійсько-тихоокеанської війни першої половини ХХ століття та сприйняття 
вироку Токійського процесу, що відображається навіть у тому, що два протилежні 
табори всередині Японії вживають різні терміни щодо самої цієї війни – умовні 
ліві, які схильні підтримувати оцінки й погляди переможців, зафіксовані у вироку 
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Токійського трибуналу, називають її “15-річною війною” і вважають безсумнівним 
результатом агресивної політики японського уряду, тоді як праві вживають термін 
“Велика північноазійська війна”. У термінології правих погляди лівих визначаються 
як “мазохістський погляд на історію” або “погляд на історію з позицій Токійського 
трибуналу”, тоді як ліві звинувачують правих у ревізіонізмі.

Виправдовуючи дії тогочасної Японії, праві трактують війну (1) як вимушений 
захист Японії своїх інтересів, спричинений недружньою політикою західних дер-
жав (“захисна війна” заради забезпечення власних інтересів), (2) як “нормальну” 
для тих часів війну заради розширення сфер впливу (всі західні держави тих часів 
вели такі війни, то чому Японія має бути винятком?) і (3) як війну ідеологічну – 
Японія як азійський лідер взялася захищати інші азійські країни від європейського 
колоніалізму і ставила собі за мету створення так званої “Великої східноазійської 
сфери співпроцвітання” (大東亜共栄圏). Сам трибунал сприймався правими як 
продовження війни союзниками, особливо США, з тим щоб підкорити собі Японію, 
не дати можливості знов постати її мілітарній потузі [Futamura 2008, 98].

Якщо ліві схильні визнавати всі закиди щодо злочинів, скоєних військовими 
(найгострішими моментами є “нанкінська різанина” та проблема “жінок для втіхи” – 
організованої для потреб армії проституції), то праві або повністю відкидають ці 
звинувачення, або заперечують їхній масштаб як спеціально роздутий китайською 
та корейською пропагандою. При цьому треба зазначити, що навіть деякі західні 
спостерігачі, і серед них один з найзавзятіших критиків японських правих гол-
ландський журналіст Ян Бурума, визнають, що, наприклад, уряд Китаю спекулює 
на цій проблемі, маючи на меті власні політичні інтереси [Buruma 1998].

Варто відзначити також, що, на відміну від північно-східних азійських сусідів 
Японії, перш за все Китаю та Південної Кореї, країни Південно-Східної Азії схиль-
ні, скоріше, підтримувати точку зору японських поміркованих правих, зазначаючи, 
що війна мала як негативні, так і позитивні наслідки. Прем’єр-міністр Малайзії Ма-
хатхир Мохаммад у 1994 році під час візиту японського прем’єр-міністра від Соціа-
лістичної партії Японії Мураяма Томіїті, який у наступному році під час відзначення 
50-ї річниці закінчення війни висловить найбільш розлоге офіційне вибачення, за-
значив, що він “не розуміє, чому Японія повинна вибачатися за злочини, скоєні 
50 років тому” [цит. за: Loo 2013, 84]. У 2002 році Махатхир абсолютно в дусі япон-
ських правих заявив: “Успіх японської армії на початку Тихоокеанської війни роз-
било закляття, накладене європейцями щодо їхньої непереможності. Східноазійці 
були спроможні побачити, що їхні європейські пани можуть бути переможені” [цит. 
за: Loo 2013].

Втім, багато сучасних японців вважають, що вирок Токійського трибуналу був 
необхідною передумовою до повернення в міжнародне співтовариство, а виплаче-
ні репарації й висловлені вибачення підводять риску під минулим. Але це не зупи-
нило потік скарг і звинувачень з боку північноазійських сусідів Японії, перш за 
все Китаю та Кореї, що вимагали нових, повторних вибачень. У результаті посту-
пово подібні повторні вимоги перестали сприйматися значною часткою японської 
еліти та народу як адекватні, що й стало одним із факторів переходу від пасивного 
прийняття результатів Токійського трибуналу до його активного обговорення й 
критики, яка особливо загострилася в 1990-ті роки, під час затяжної економічної 
кризи, тоді як до 1980-х років тема трибуналу майже не обговорювалася в японській 
громадській думці.

У 1980-х роках почало здаватися, що чаша терезів у громадській думці остаточ-
но схиляється на бік лівих. У 1993 році створюється НПО “Центр із дослідження 
матеріалів щодо відповідальності Японії за війну” (日本の戦争責任資料センター), 
який почав видавати щоквартальний часопис “Дослідження відповідальності за 
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війну” (戦争責任研究, останнє 88 число вийшло літом 2017 року) і в якому друку-
валося багато відповідних матеріалів [Сента].

У 90-ті роки багато постраждалих від дій японських військових та окупаційної 
адміністрації, а також приватних компаній в Азії почали подавати позови з вимогою 
компенсації, у чому їм активно допомагали японські адвокати, 250 з яких навіть 
офіційно об’єдналися у “Групу адвокатів зі справ про вимогу компенсацій з боку 
постраждалих від війни китайців” (中国人戦争被害賠償請求事件弁道団), що була 
заснована у 1995 році [Онодера].

Із 70-х років по всій Японії прокотилася ціла хвиля створення на місцевому рівні 
різноманітних “музеїв миру” (平和博物館) та тимчасових виставок, експозиція яких 
у той чи інший спосіб засуджувала війну як агресивну й розповідала про страждан-
ня азійських народів [Такемото 2016, 94–96].

У середині 90-х років один за одним три японські прем’єр-міністри, починаючи 
з обраного в 1993 році Хосокава Моріхіро, засудили війну як агресію. Своєрідною 
крапкою в цьому питанні, здавалося, буде офіційна заява від 15 серпня 1995 року 
прем’єр-міністра Японії Мураяма Томіїті, складена з нагоди 50-річчя завершення 
Азійсько-тихоокеанської війни, яка подавалася як узгоджена позиція японського 
уряду і яка до недавнього часу продовжувала визнаватися офіційною точкою зору. 
Зокрема, у ній зазначалося: “Протягом певного періоду в недалекому минулому 
Японія, помилившись у своїй національній політиці, простувала дорогою війни, 
привела японський народ до небувалої кризи і через колоніальне панування та агре-
сію завдала великих збитків і страждань багатьом країнам, особливо народам Азії. 
Виходячи з того, що в майбутньому таких помилок не станеться, я повністю визнаю 
ці безсумнівні історичні факти і, користуючись цією нагодою, знову висловлюю 
глибоке каяття й щиросердно вибачаюсь. Я також висловлюю глибокий сум щодо 
всіх жертв, як у нашій країні, так і за її межами, що сталися в результаті цих істо-
ричних подій” [Мураяма 1995].

Однак ці заяви, хоча й були сприйняті позитивно сусідами Японії, все ж не пере-
конали їх у тому, що японці насправді щиросердно усвідомили свою провину. 
Японський історик Йосіда Ютака зауважував, що це не було свідчення зміни в істо-
ричній свідомості, а лише результатом критики з боку міжнародної спільноти [Йо-
сіда 1995, 7].

І ці заяви насправді не означали, що японське суспільство досягло нарешті кон-
сенсусу в цьому питанні. Перші голоси незгодних почали лунати майже відразу, 
причому з найвищого ешелону влади. Зокрема, новопризначений міністр освіти Сі-
мамура Йосінобу заявив репортерам, що він має сумніви в корисності постійних 
вибачень з японського боку, і натякнув, що політику Японії в цій війні не можна 
розглядати як беззаперечно агресивну [Wu Dunn 1995].

Ця ремарку можна вважати своєрідним символічним початком “правої” реакції 
на домінацію “лівого” дискурсу в суспільній думці, яка, здавалося б, остаточно 
утвердилася в японському суспільстві на той час. Причому у складі цих “нових пра-
вих” опинилися не якісь маргінали, а поважні представники політичного й інтелек-
туального істеблішменту.

Треба зазначити, що така тенденція бере свій початок ще з 60-х років. Однією з 
найяскравіших постатей був блискучий літературний критик Ето Дзюн (1932–1999), 
який, повернувшись у Японію після свого навчання в Америці, написав цілу низку 
есе, у яких несподівано для багатьох сформулював свої правоконсервативні погля-
ди. Зокрема, він звинувачував американську окупаційну адміністрацію в розробці 
так званої “Інформаційної програми вини за війну” (War Guilt Information Program), 
що мала на меті виховання японців у свідомості вини за політику своєї держави й 
позбавлення їх суб’єктності [Ето 1989, 261–262].
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Іншим видатним правим інтелектуалом був всесвітньо відомий письменник 
Юкіо Місіма. У своїй праці 1968 року “На захист культури” (文化防衛論) він ствер-
джував, що японська культура є основою японської нації, а стрижнем її системи 
цінностей – тенноїзм (імператорська система) (яп. тенносей 天皇制), який він вва-
жав культурним концептом, єдиною самодостатньою цінністю, що може забезпечи-
ти цілісність японської культури [Місіма 1968, 51–52]. На той час думки цих правих 
інтелектуалів не знаходили широкої підтримки в японському суспільстві, а спроба 
самого Місіми здійснити державний переворот у 1970 році закінчилася повним 
фіаско та ритуальним самогубством. Тодішній прем’єр-міністр Японії Сато Ейсаку 
(рідний брат прем’єра Кісі Нобусуке, діда нинішнього прем’єра Японії Абе) заявив, 
“що подумати про щось інше, крім того, що Місіма несповна розуму, неможливо” 
[Окадзакі 2008, 106]. Ідеологія нових правих до кінця 80-х років ХХ століття зали-
шалася на маргінесах.

Жваве обговорення результатів Токійського трибуналу та війни спричинило ви-
хід на екрани в 1983 році фільму “Токійський трибунал” (東京裁判) режисера Ко-
баясі Масакі, який викликав значний громадський розголос. Несподівано для режи-
сера він дістав багато відгуків зовсім іншого плану, ніж ті, на які розраховував, – 
вони свідчили про, щонайменше, співчуття до засуджених: “28 підсудних достойні 
пошани”, “Трибунал був політичним судом”, “Трибунал був забарвлений расиз-
мом”. Іншими словами, з реакції на фільм стало зрозуміло, що приховані упродовж 
35 років відчуття незадоволення й ставлення до трибуналу як “справедливості пе-
реможця” почали прориватися назовні [Futamura 2011, 44].

До певної міри ці настрої віддзеркалювали перші кроки до “правого” повороту, 
який розпочав тогочасний прем’єр-міністр Японії Накасоне Ясухіро. Він, зокрема, 
відкинувши інтерпретацію історії, стверджену у вироку Токійського трибуналу, 
заявив, що про історію треба розповідати, маючи за стрижень “славу держави”, 
якою б японці могли пишатися [Такахасі 2002, 58]. У 1985 році Накасоне став пер-
шим з післявоєнних японських прем’єр-міністрів, хто офіційно відвідав святилище 
Ясукуні, у якому вшановуються душі загиблих за імперію, у тому числі всіх страче-
них за вироком Токійського трибуналу, але під впливом міжнародної критики мусив 
згодом дезавуювати свій візит [Haberman 1995].

Стабільний тренд до поступового зсунення до правоконсервативних цінностей у 
японській політиці та громадській думці розпочався лише в 90-ті роки ХХ століття. 
Смерть імператора Хірохіто в 1989 р. з одного боку, зняла негласне табу на критич-
не обговорення його ролі й відповідальності за війну та війни в цілому, а з другого 
боку, дала поштовх для ренесансу нових правих, одним з видимих результатів яко-
го став загальнонаціональний успіх історичної драми “Гордість: доленосний час” 
(プライド·運命の瞬間) режисера Іто Сюн’я, яка вийшла на екрани в 1998 році до 
50-річчя Токійського трибуналу. Героєм стрічки в прямому й переносному сенсі 
цього слова є засуджений до страти колишній прем’єр-міністр Японії Тодзьо Хіде-
кі, який під час трибуналу наполегливо й послідовно намагався захистити дії япон-
ського уряду й військових, що, за його твердженням, були спрямовані перш за все 
на самозахист Японії та на звільнення Азії від європейських колоніалістів. Як за-
значає історик Пітер Хай, цей фільм був лише одним з цілої низки фільмів подібно-
го ідеологічного спрямування, у яких японці зображуються жертвами американської 
мстивості та підступності [High 2003, xxvi].

Ще одним культурним феноменом стала надзвичайна популярність коміксу 
“Про війну” (新·ゴーマニズム宣言SPECIAL 戦争論 Shin Gōmanism Sengen Supe-
sharu – Sensō Ron) популярного автора в жанрі манга Кобаясі Йосінорі, у якому він 
усіляко підносить героїчні дії патріотично налаштованих японських солдатів, які 
ставили собі за головну мету звільнити Азію від колоніальних загарбників. Тираж 
коміксу, що вийшов 1995 року, досяг мільйона екземплярів, і він є одним з цілої 
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низки подібних коміксів “правого” спрямування, що користуються широкою попу-
лярністю [Sakamoto 2008].

У пошуках героїв для молодого покоління японська література й кінематограф 
почали звертатися до образу пілотів-камікадзе, які мали лише чисті помисли, відре-
клися від усіх земних благ і “пожертвували своїм життям заради великої справи” 
[Igarashi 2007, 99]. Чи не вперше подібний наратив побачив світ в оповіданні Місі-
ма Юкіо “Голоси душ героїв” (英霊の聲), що вийшло 1966 року. Але ця тема почи-
нає приваблювати широку аудиторію лише починаючи з 90-х років. У 1995 році 
була екранізована п’єса Імаї Масаюкі “Вітри богів” (The Winds of Gods), на основі 
якої у 2005 році створено телевізійну драму, а у 2006 році фільм був перезнятий для 
закордонної аудиторії. 2001 року студія Тоей на честь свого 50-річчя створює фільм 
“Світлячок” (ほたる) про двох друзів – пілотів-камікадзе, а в 2007 році виходить ве-
ликобюджетний блокбастер із красномовною назвою “Я йду на смерть саме заради 
тебе” (俺は、君のためにこそ死ににいく). У 2013 році екранізація книги популяр-
ного автора Хякута Наокі «Вічний “Зеро”» (2006), відомого своїми дружніми сто-
сунками з прем’єром Абе, здобула найвищу нагороду японської кіноакадемії. У філь-
мі онук простежує історію свого діда, який в останні дні війни став камікадзе та 
загинув і який поступово стає в очах свого нащадка справжнім взірцем та героєм.

Зміну в zeitgest віддзеркалює, зокрема, й зміна експозицій муніципального му-
зею Peace Osaka у 2014 році, що виник на хвилі створених у 1980–1990-х роках ло-
кальних “музеїв миру”, про які ми писали вище. Коли музей відкрився через рік, та 
частина експозиції, яка була присвячена опису злочинів японських військових у 
Китаї, взагалі зникла. Подібних трансформацій зазнали й експозиції багатьох інших 
муніципальних музеїв цього типу [Takenaka 2016].

Як активна й впливова сила на боці нових правих виступає й потужна громад-
ська організація “Японська асоціація спадкоємців” (日本遺族会), яка об’єднує ро-
дичів тих, хто загинув на війні, й різко виступає проти визнання війни агресивною 
[Yui 1997, 62]. Зокрема, одна з її цілей – перетворення святилища Ясукуні, у якому 
вшановуються всі душі загиблих за імперію, на державну установу. Намагання 
уряду створити “світський” меморіальний комплекс загиблим зазнали поразки – 
Національний цвинтар у Тідорігафуті так і не став прийнятною для суспільства 
альтернативою цього святилища.

У сфері політики дуже важливою подією було створення в 1997 році “Японської 
ради” (日本会議), яку ЗМІ називають найвпливовішою правоконсервативною орга-
нізацією, до якої входять 289 парламентарів, що становить 40 відсотків від загаль-
ного числа депутатів. До її складу входять майже всі члени нинішнього кабінету 
прем’єра Абе [Jauvert 2015]. Ця організація ставить за мету реалізацію традиційної 
правоконсервативної програми – відновлення поваги до традицій і перш за все цін-
ності імператорської влади як стрижня японської державності та культури, реформу 
конституції, яка б дозволила Японії мати повноцінні збройні сили й право на їхнє 
застосування, реформу освіти – передусім позбавлення “мазохістського погляду на 
історію” і т. п. [Ніппон кайгі].

Для того щоб поліпшити стосунки з азійськими сусідами, японські політики в 
той самий період висувають нову концепцію “двох війн”, яку одним з перших про-
голосив впливовий депутат парламенту від Ліберально-демократичної партії (ЛДП) 
Ісіхара Сінтаро: “Ми повинні вибачитися перед народами Азії, які не були нашими 
ворогами, але вони були в Азії, коли ми зійшлися у двобої з колишніми колонізато-
рами” [цит. за: Yui 1997, 64].

В академічній сфері певним поворотним пунктом можна вважати вихід у 
1996 році книжки професора Коборі Кейітіро “Переоцінка Токійського трибуна-
лу”（再検証東京裁判), за якою в 1997 році вийшла “Закляття Токійського трибуна-
лу” (東京裁判の呪ひ――呪縛から日本人を解き放て). У тому ж 1996 році виходить 
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книжка іншого професора, Фудзіока Нобукацу, під назвою “Реформа освіти у сфері 
нової та новітньої історії” (近現代史教育の改革), яка була перевидана наступного 
року під назвою “Що таке ліберальний погляд на історію?”. У ній він наголошує, 
що післявоєнна японська освіта робила наголос на відповідальності Японії за війну 
і прищеплювала японському народу погляд на історію з позиції держав-переможців, 
внаслідок чого в японців сформувався “мазохістський погляд на історію”. Він вва-
жає, що американська окупаційна адміністрація цілеспрямовано, через “промивку 
мізків”, насаджувала японцям думку, що єдиним винуватцем війни є японці і Япо-
нія є “державою-злочинцем”. Вінцем цієї стратегії Фудзіока вважає Токійський три-
бунал, тому такий погляд на історію він називає “поглядом на історію Токійського 
трибуналу” (東京裁判史観). З другого боку, є “комінтернівський погляд на історію” 
(コミンテルン史観), якого дотримується Японська комуністична партія і згідно з 
яким “Мейдзійська держава розглядається як система тенноїстського (天皇制、від 
яп. тенно – “імператор”. – А. Н.) абсолютизму й повалення тенноїзму визначається 
як мета революції” [Фудзіока 1996, 2]. Фудзіока наголошує, що обидва ці два погля-
ди на історію збігаються у своїй “негації японської держави” і що це є “стрижнем 
історичної освіти” в сучасній Японії [Фудзіока 1996]. Але водночас він зауважує, 
що це зовсім не означає, що всі дії японської держави були правильними. Виправ-
довуючи всі дії Японії під час війни, свою точку зору він визначає як “історичний 
погляд, що підтримує Велику східноазійську війну” (大東亜戦争肯定史観), а про-
понований ним збалансований підхід називає “ліберальним поглядом на історію” 
(自由主義史観) [Фудзіока 1996, 2].

В інтерв’ю часопису “Аsiaweek” Фудзіока Нобукацу зазначає, що головною 
проблемою сучасних японських підручників є те, що вони написані не для япон-
ців, представлена в них версія історії їм ворожа і репрезентує “негативні погляди 
наших власних соціалістичних, комуністичних та ліберальних медіа” (серед яких 
виділяється газета “Асахі сімбун”). Вони відображають домінуючий погляд Амери-
ки й заходу на Японію як “агресора”, а також “погляд з боку Китаю та Кореї, перед 
якими Японія постійно вибачається”. Відповідаючи на запитання про те, що чи не 
вважає він позицію Німеччини в питаннях ставлення до минулого “набагато відпо-
відальнішою”, Фудзіока зауважив, що німці намагалися знищити цілу расу і вбили 
6 мільйонів євреїв, тоді як Японія не робила нічого подібного. Він також наголосив, 
що Японія вже заплатила за свої воєнні злочини – семеро воєнних злочинців було 
страчено, близько тисячі інших засуджено. Крім того, Японія повністю виплатила 
свої воєнні репарації. Фудзіока Нобукацу відзначив, що Японія за останні 50 років 
не вбила на війні жодного азійця, тоді як Китай убив багато власних громадян, а та-
кож інших азійців, насамперед тибетців. Фудзіока ставить риторичне питання, яке 
постійно лунає в заявах японських консервативних політиків: чому після всього 
цього азіатські країни постійно повертаються до питань минулого? На пряме запи-
тання, чи вважає Фудзіока війну, яку вела Японія, агресивною, професор відповів: 
“Це була агресія, але й також захисна дія. Це той випадок, коли діє більше одного 
фактора. Японія мусила створити власну економічну зону після блокади Заходом 
Японії. Японці схильні вважати, що якщо ти раз вибачився, то тобі вже пробачили. 
Але в міжнародній політиці, коли ти вибачаєшся, це тільки підтверджує в головах 
людей враження, що ти є настільки поганим” [Fujioka 2000].

Схоже, що у сфері інтерпретації історії правляча Ліберально-демократична пар-
тія схиляється до позиції Фудзіока Нобукацу. Зокрема, у плані дій (運動方針案) ЛДП 
2014 року, у розділі, присвяченому освіті, вводиться термін “мазохістський погляд 
на історію”: “У сфері обов’язкової освіти сприяти активному запровадженню про-
цедур та вжиттю необхідних заходів для компіляції, авторизації та затвердження 
підручників, завдяки яким діти не впадали б у мазохістський погляд на історію і 
пишалися б японською історією та традиційною культурою” [Дзімінто 2014].
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Політика Абе Сіндзо у сфері історичної пам’яті підтримується й більш традицій-
ними правими, одним з неформальних лідерів яких на сучасному етапі є відомий 
бізнесмен Тосіо Мотоя (нар. 1943 р.), що заснував у 1971 році компанію “APA 
group”, якій належить одна з найбільших у Японії мережа готелів APA. Він видає 
часопис “Apple Town”, матеріали якого також доступні в Інтернеті, де він друкує 
власні статті під псевдонімом Сейдзі Фудзі. Особливого розголосу погляди Тосіо 
Мотоя набули після публікації його книжки “Нова та новітня історія, що не висвіт-
люється мас-медіа” (報道されない近現代史), яка разом із примірниками вищезга-
даного часопису є в кожному номері його готелю. У своїх книжках та численних 
статтях Мотоя неодноразово заперечував агресивний характер війни, яку вела Япо-
нія в Азії та в Тихому океані, а також провину японців щодо нанкінської різанини 
та “жінок для втіхи”, які вважає фальшивками, сфабрикованими з політичною та 
ідеологічною метою ворогами Японії [Мотоя 2008, passim].

З 2008 року Мотоя щорічно організовує конкурс “Справжня нова і новітня істо-
рії” (真の近現代史観), на який подаються статті відповідного спрямування. Перше 
ж присудження премії, яку здобув тодішній начальник штабу Повітряних сил 
Японії Тамогамі Тосіо, перетворилося на скандал. У поданій на конкурс статті під 
назвою “Чи була Японія агресивною державою” (日本は侵略国家であったのか) 
Тамогамі стверджував, що Японію було силоміць втягнуто у війну політикою Чан 
Кайші та Франкліна Рузвельта, а оборонний альянс Японії з Америкою веде до зни-
щення японської національної культури [Тамогамі 2008].

Такі погляди генерала призвели до його відставки того ж року. Ще більшої пі-
кантності ситуації додало те, що з 225 конкурсантів 98 були діючими військовос-
лужбовцями, з яких 77 служили разом з Тамогамі у ВПС Японії.

Як одну з причин цього правоконсервативного ренесансу можна назвати й зміну 
політики США щодо Японії. Якщо після перемоги у війні США намагалися вжити 
всіх заходів, щоб унеможливити розбудову Японією власної мілітарної потуги, і за-
довольнялися тим, що японці фінансово підтримують воєнні операції США, то під 
час війни в Іраку в 1990–1991 рр. уряд США, створюючи широку міжнародну коа-
ліцію, чи не вперше зажадав, щоб Японія не тільки підтримала її грошима, як за-
вжди, а й надіслала власні збройні сили, які були створені в 1954 році й дістали 
назву Сил самооборони. Проте згідно з діючою конституцією їхнє використання за 
межами країни не тільки не було можливим, а й сам статус Сил самооборони мож-
на назвати сумнівним з юридичної точки зору, бо 9 стаття конституції забороняє 
Японії мати власну армію.

Лише у 2015 році правоконсервативний уряд нинішнього прем’єр-міністра Япо-
нії Абе Сіндзо, який у друге зайняв цю посаду у 2012 році, домігся зміни законо-
давства й прийняття в парламенті 11 законів, які дозволяють використовувати 
японські Сили самооборони за кордоном і які опозиційні партії назвали “законами 
війни”. Нинішня мета уряду – домогтися докорінного переформулювання 9 статті 
конституції Японії [Sieg 2017]. 

Важливо також зазначити, що у своїй заяві від 14 серпня 2015 з нагоди 70-ї річ-
ниці закінчення війни прем’єр-міністр Абе визнає, що намагання Японії знайти ви-
рішення своїх проблем у 30-ті роки ХХ століття силою, за допомогою війни, було 
помилкою, яка спричинила великі втрати як для Японії, так і її азійських сусідів. Абе 
також цілковито визнає відповідальність Японії за ці жертви й зауважує, що “його 
серце сповнене великого суму”. Він зазначає, що сучасна Японія є мирною та демо-
кратичною країною й “ніколи не вдасться до жодної форми погроз чи застосування 
сили як засобу вирішення міжнародних суперечок”. Абе підкреслює, що Японія ба-
гато разів визнавала свою провину і відповідальність за власну політику, але водно-
час зазначає, що 80 відсотків нинішнього населення Японії народилися після війни 
і, отже, наступні покоління не мають бути “приречені на вибачення” [Абе 2015].
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висвітлення історії другої світової війни в підручниках
Особливо запекла боротьба між лівими та правими в Японії розгорнулася в такій 

специфічній сфері, як зміст шкільного підручника з історії.
Система сучасної освіти в Японії бере свій початок з кардинальних реформ 

японського суспільства, започаткованих у 1868 р. Перші сучасні японські підручни-
ки з історії не мали чіткого ідеологічного спрямування і подавали історію Японії в 
більш-менш об’єктивному “позитивістському” ключі. Вчителі мали право вибирати 
з декількох підручників, рекомендованих Міністерством освіти. Але з 1880 року, 
разом з посиленням імперських та мілітаристських тенденцій, викладення історії 
почало сприйматися як засіб індоктринації молоді в новій імперській ідеології, що 
трактувала весь японський народ як єдиний “національний організм” (яп. кокутай 
国体) на чолі з імператором, який офіційно вважався прямим нащадком богині Сон-
ця Аматерасу по прямій лінії. Міфологізація та ідеологізація історії посилилися 
після 1903 року, коли тексти всіх підручників почали створюватися безпосередньо 
під егідою Міністерства освіти. Така система проіснувала до поразки Японії в 
1945 році [Накорчевський 2018, 73].

Після окупації Японії одним з головних завдань американської окупаційної ад-
міністрації стала деідеологізація освітньої системи. За умов відсутності нових під-
ручників спочатку була здійснена спроба використання в освітньому процесі старих 
підручників з відповідними купюрами, але їхня насиченість імперською ідеологією 
була настільки великою, що окупаційна влада мусила заборонити будь-яке їхнє ви-
користання й припинити на певний час викладання історії до створення нових під-
ручників [Накорчевський 2018, 73].

Незабаром була розроблена система конкурсного відбору підручників, які ство-
рювалися окремими авторами та колективами на замовлення приватних видав-
ництв, що мусили проходити процедуру авторизації Міністерством освіти та науки 
на відповідність критеріям, які визначаються затвердженим Міністерством доку-
ментом “Головні вимоги щодо керівництва навчанням” (学習指導要領). Ця система 
діє і в наш час.

В останньому подібному документі, прийнятому у 2017 році під назвою “Сила 
жити”, стосовно викладу історії першої половини ХХ століття встановлюються такі 
головні положення, які потрібно висвітлювати в підручниках: “Розуміння Другої 
світової війни та страждань для людства; світового економічного хаосу та виник-
нення соціальних проблем; дій нашої країни у сфері політики та дипломатії з по-
чатку періоду Сьова й до закінчення Другої світової війни; зв’язків з Китаєм та 
іншими азійськими країнами; дій європейських країн та Америки; процесу виходу 
на перший план військових кіл і початку війни; страждань, спричинених світовою 
війною для людства” [Момбусьо].

Згідно з процедурою текст поданих на затвердження підручників проходить спе-
ціальну комісію (教科用図書検定調査審議会) при міністрові, до складу якої вхо-
дять як чиновники Міністерства освіти, так і університетські професори. Якщо 
текст підручників затверджується, він потрапляє разом з текстами інших підручни-
ків на розгляд освітніх комітетів (教育委員会) префектур та муніципалітетів, які 
вибирають найкращий, на їхню думку, і розміщують замовлення на друк приватно-
му видавцю. У приватних школах вибір підручників робиться директором школи. 
Комісія може висувати вимоги щодо змін у певних положеннях підручника та авто-
ризувати його лише після їхнього внесення.

Перший післявоєнний підручник був створений за старою схемою під егідою 
Міністерства освіти. До його створення був чи не примусово залучений Тойода Та-
кесі (1920–1980), спеціаліст із японської середньовічної економічної історії, який 
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скаржився, що не мав ніякої волі у визначенні його змісту і все робилося за прями-
ми вказівками голови окупаційних сил генерала Мак-Артура. У грудні 1945 року 
при Міністерстві освіти був створений комітет фахівців з історії, які погодили го-
ловні принципи написання підручників: відділення історії від моралізаторства та 
міфології; заборонялося використання мілітаристської та націоналістичної терміно-
логії. Розглянутий цим комітетом текст написаного професором Тойода підручника 
був визнаний невдалим, і завершення його було доручено чотирьом історикам на 
чолі з професором Іенага Сабуро (1913–2002), які визначили для себе такі три 
принципи: суворе дотримання історичних фактів, включення в текст культурної, 
соціальної й економічної історії та сприяння розвитку критичного мислення в 
учнів. Результатом їхньої праці став перший післявоєнний підручник з історії “По-
ступ країни” (Куні-но аюмі くにのあゆみ) [Thakur 1995, 267, 269].

Текст підручника зазнав як критики (авторів звинувачували в приховуванні дея-
ких фактів з історії японської агресії, дотриманні старих пропагандистських кліше, 
ігноруванні історії “простих” людей), так і підтримки (як новий прогресивний крок 
у трактуванні японської історії). Підручник використовувався до 1949 року [Thakur 
1995, 271].

Після створення цього ще “анонімного” підручника під егідою Міністерства 
освіти і запровадження нової системи авторизації Іенага взявся за створення влас-
ного авторського підручника під назвою “Нова історія Японії” (新日本史), який 
пройшов авторизацію в 1953 році. 1955 року він подав до Міністерства освіти по-
вністю перероблену версію свого підручника, який був затверджений Міністер-
ством освіти за умови, що автор внесе 216 виправлень у його текст.

Подані в 1956 і 1957 роках нові видання підручника також були авторизовані за 
умови внесення виправлень. З того часу починається історія юридичних позовів Іе-
нага проти Міністерства освіти, яка була спричинена суперечностями між лівими 
поглядами і інтерпретаціями Іенага та правоконсервативною політикою Міністер-
ства й уряду в цілому. Іенага виступав проти спроб “відбілювання” темних сторінок 
японської історії, тоді як його самого опоненти звинувачували в лівацьких погля-
дах, надмірній критичності та відсутності будь-якого патріотизму.

У 1965 році Іенага подав позов проти японського уряду, вимагаючи визнати 
саму систему авторизації підручників неконституційною, але винесений у 1974 ро-
ці після довгих слухань вердикт Токійського районного суду визнав її конституцій-
ною. Це рішення після апеляції Іенага було підтримано Вищим токійським судом у 
1986 році.

Другий позов Іенага, поданий у 1967 році, був спрямований проти Міністерства 
освіти. Перша судова інстанція частково задовольнила вимоги Іенага, зазначивши, 
що система авторизації (яп. кентей 検定) не має бути цензурою (яп. кен’ецу 検閲) 
і тому рішення Міністерства не авторизувати підручник Іенага без виправлень є по-
рушенням принципу заборони на цензуру, але Верховний суд у 1982 році скасував 
це рішення. 

Третій позов був поданий Іенага в 1984 році і також стосувався вимог щодо змін 
у новій версії його підручника. Зокрема, Міністерство вимагало замінити термін 
“вторгнення” (яп. сіряку 侵略) щодо дій японської армії в Китаї під час Другої сві-
тової війни на термін “просування” (яп. сінсюцу 進出), а також замінити термін 
“нанкінська різанина” (Нанкін дайгякусацу 南京大虐殺) на “нанкінський інцидент” 
(Нанкін дзікен 南京事件), виключити опис дій “загону 731” та вбивства мешканців 
Окінави японськими солдатами. У вироку 1989 року суддя підтримав право уряду 
на авторизацію підручників, але зазначив, що якщо Міністерство освіти буде зло-
вживати своїм правом й ігнорувати результати академічних досліджень, то процес 
авторизації може бути проголошений антиконституційним [Thakur 1995, 274–276].
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Як зазначає дослідниця Кетлін Масальські, на момент винесення фінального 
вердикту Іенага і десятки тисяч його прихильників якщо не за законом, то де-факто 
вийшли переможцями в цьому протистоянні, оскільки всі найбільш широко вживані 
в 90-ті роки підручники історії подавали інформацію щодо нанкінської різанини, 
антияпонського руху опору в Кореї, примушення до самогубства мешканців Окіна-
ви, “жінок для комфорту” і діяльності “загону 731”, що проводив жорстокі медичні 
експерименти над військовополоненими [Woods 2001].

Реакція правих на таку домінацію лівих історичних поглядів була дещо уповіль-
неною – лише в 1986 році був сертифікований перший у післявоєнній Японії під-
ручник з історії з явним націоналістичним забарвленням, який мав назву “Нова 
відібрана історія Японії” (新撰日本史). Але під шквалом критики з боку азійських 
сусідів Міністерство освіти пішло на безпрецедентний крок і наказало внести зміни 
в уже авторизований підручник. Це стосувалося перш за все опису анексії Кореї 
Японією, Японо-китайської війни та нанкінського інциденту [Thakur 1995, 276].

У 1996 році “праві” перейшли в наступ – вже згадуваний вище професор Фудзі-
ока Нобукацу та його прибічники утворили “Товариство для створення нового під-
ручника з історії” (新しい歴史教科書をつくる会), яке зараз очолює Нісіо Кандзі. У 
програмній заяві метою Товариства визначався “фундаментальний перегляд істо-
ричної освіти й створення нового підручника історії”. У заяві йдеться про те, що іс-
торія ХХ століття була вельми “турбулентною” (激しい) і Японія мала “напругу та 
тертя з іншими державами”, але завдяки “наполегливим зусиллям наших батьків, 
наших предків постала найбезпечніша у світі, багата сьогоднішня Японія”. На дум-
ку авторів заяви, проблема полягає в тому, що в сучасних підручниках історії цей 
внесок і зусилля предків ігноруються і домінує негативна оцінка цього періоду: “...
післявоєнна історична освіта забуває про культуру та традиції, які мають успадко-
вувати японці, і веде до втрати японцями гордості, вона трактує японців як якихось 
злочинців, чиїм і синам, і онукам на роду написано продовжувати вибачатися. Піс-
ля закінчення холодної війни ця мазохістська тенденція ще більше посилилася, а 
сучасні підручники історії подають як факти пропаганду колишніх ворожих країн. 
Підручник, який ми створимо, буде збалансовано описувати Японію, самосприй-
няття японців та їхні особливості в контексті світової історії” [Цукурукай]. Тодіш-
ній голова Товариства Нісіо Кандзі наполягає, що “історія повинна перестати 
розглядатися як суд, у якому історичні постаті та події минулого підлягають вине-
сенню вироку” [Kanji 2001].

Новий підручник, який дістав просту назву “Новий підручник з історії”, був сер-
тифікований Міністерством освіти у квітні 2001 року після внесення авторами на 
вимогу Міністерства 137 корекцій у його текст. Причому видавець, компанія “Фу-
сося”, яка належить до тієї самої групи, що й найвпливовіша газета японських біз-
несових кіл “Санкей сімбун”, пішла на незвичний крок і надрукувала величезний 
так званий “громадський”, загальнодоступний тираж нового підручника, який міг 
купити будь-хто просто як книжку з історії. На 1 червня 2001 року було надрукова-
но 500 тисяч примірників цього підручника, і він миттєво став лідером продажів, 
очоливши рейтинг книжкових бестселерів [Ashby 2001].

У передмові до першого видання автори закликають учнів не застосовувати су-
часні стандарти доброго й поганого до воєнного минулого Японії та утриматися від 
оцінки історичних подій з перспективи ХХІ століття. Підручник у цілому робить 
акцент на унікальності й цінності японської традиційної культури, критикує захід-
ний імперіалізм і колоніальну політику в Азії та підкреслює вороже ставлення до 
Японії з боку Заходу в 1930-ті та 1940-ві роки.

Публікація цього підручника викликала хвилю протестів як у самій Японії, так і 
в Китаї та Кореї. Авторам підручника передусім закидали, що вони подають міф 
про заснування японської держави як історичний факт та представляють війни кін-
ця ХІХ – першої половини ХХ століття як війни за звільнення Азії.
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У 2002 році група вчених з різних країн світу підписала звернення, у якому засу-
дила інтерпретацію історії в цьому підручнику, закидаючи авторам такі вади:

«Підручник легітимізує японську колонізацію Кореї з точки зору необхідності 
захисту японської безпеки та економічних інтересів. У ньому відведено мало місця 
для обговорення колоніальної політики Японії, репресій та експлуатації корейців і 
тайванців, які потерпали від колоніального правління упродовж десятиліть.

Він описує японське вторгнення в Китай та інші азіатські країни у 30-ті та 
40-ві роки ХХ століття як “розширення фронту” або “просування”, уникаючи тер-
міна “агресія”.

Ігноруючи великі людські втрати, яких зазнали країни, що були захоплені Япо-
нією під час “Великої східноазійської війни”, та японське підкорення азіатських на-
родів, він робить наголос на тому, що війна була спрямована на звільнення 
азіатських народів від (західної) колонізації.

Він деталізує воєнні злочини, скоєні силами союзників та нацистською Німеч-
чиною, і при цьому практично ігнорує власне японські (наприклад, жорстокі екс-
перименти з біологічної війни загону 731 та різанину китайського населення в 
Сінгапурі). У ньому згадується масова різанина в Нанкіні, але мінімізується її 
важливість через посилання на “сумнівні пункти” щодо цієї події. Повністю ігно-
рується поневолення десятків тисяч “жінок для втіхи” як сексуальних рабинь япон-
ських військових» [Appeal 2001].

У 2005 році з подібною спільною заявою виступило 11 наукових історичних то-
вариств Японії. У ній, зокрема, зазначалося, що в цьому підручнику “не тільки ба-
гато помилок, притаманних для початківців”, а й він ігнорує результати історичних 
досліджень та вільно інтерпретує на догоду своїй концепції історичні факти. У ці-
лому автори заяви вбачають проблему в тому, що в підручнику лейтмотивом про-
ходять “позитивне ставлення та виправдання дій Японії в минулій війні та коло-
ніального панування, а також тенноцентризм та державоцентризм”. Автори заяви 
зазначають, що, якщо цей підручник буде прийнятий для освіти в японських шко-
лах, японські школярі “будуть неспроможні збагнути мирні та дружні стосунки з 
Азією, у них сформується ізоляціоністська свідомість власної вищості, яка не змо-
же не привести до формування ідей міжнародної ізоляції” [Рекісі кенкю 2005, 1–3].

Проте, незважаючи на цю критику, кількість шкіл, які обирають новий підруч-
ник, невпинно зростає. Якщо у 2001 році за новим підручником навчалося лише 
0,03 відсотка школярів, у 2006-му – 0,39 відсотка, то у 2015 році їхня кількість ви-
росла до 6,3 відсотка [Kyodo 2001, Санкей 2015].

Важливо також зазначити те, що, незважаючи на малий відсоток шкіл, які без-
посередньо користуються цим підручником, під його впливом, а також під впли-
вом дискусій навколо нього автори інших підручників зняли або пом’якшили 
обвинувальні формулювання щодо контроверсійних подій. Наприклад, у 2002 році 
лише в трьох підручниках порушувалася тема “жінок для втіх”, і лише два підруч-
ники вказувала кількість жертв нанкінської різанини. Із 7 підручників історії в 
5 автори вирішили відмовитися від вживання терміна “примусова мобілізація” 
[Yoshida 2008, 10–11].

Всі викладені вище факти свідчать про те, що в Японії у сфері культури та полі-
тики відбувається “правий поворот”, глибину і радикальність якого важко передба-
чити. Й історичні інтерпретації, політика історичної пам’яті відіграють у цьому 
процесі надзвичайно важливу роль, формуючи майбутнє.

1 Термін, що використовується в японській та західній історіографії для позначення бо-
йових дій від 1931 до 1945 р. за участю Японії.
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Формування історичної пам’яті
щодо азійсько-тихоокеанської війни 1931–1945 рр.

та проблема її висвітлення в шкільних підручниках у сучасній японії
А. А. Накорчевський

У статті розглядається роль суспільної історичної пам’яті у створенні політичних націй 
та роль держави й суспільства в цілеспрямованому формуванні історичної пам’яті.

На прикладі Японії зазначається, що сучасне японське суспільство не дійшло єдиної 
думки щодо оцінки подій відносно недалекого минулого, пов’язаних передусім з роллю 
Японії в Азійсько-тихоокеанській війні 1931–1945 років. У статті підкреслюється, що од-
нією з важливих причин, які стають на заваді досягненню суспільного консенсусу й фор-
муванню спільної історичної пам’яті, є сприйняття впливовою частиною японської інте-
лектуальної та політичної еліти результатів Токійського трибуналу як несправедливих.

Якщо відразу після оголошення вироку Токійського трибуналу японське суспільство в 
цілому прийняло його і в суспільній думці домінував “лівий” дискурс, який однозначно ба-
чив провину Японії у веденні агресивної війни, то з 90-х років XX століття поступово від-
бувається “правий” поворот.

На думку правих інтелектуалів і політиків, які здебільшого перебували до цього періоду 
на маргінесах, обвинувачення Японії у веденні агресивної війни є несправедливими, а за-
киди щодо скоєння японськими військовими злочинів – тенденційними й перебільшеними.

Дискусії щодо цієї проблеми знаходять своє віддзеркалення і в боротьбі за зміст япон-
ських шкільних підручників з історії, у яких до 90-х років домінували лише ліві погляди. 
Створений правими інтелектуалами підручник, який був офіційно авторизований Міністер-
ством освіти та науки Японії у 2001 році, поступово набуває дедалі більшої популярності. 
“Правий поворот” у японській суспільній думці також знаходить своє віддзеркалення і в 
появі літературних творів, графічних новел та кінофільмів відповідного спрямування.

ключові слова: політика історичної пам’яті, Азійсько-тихоокеанська війна, підручник, 
історія, Міжнародний військовий трибунал для Далекого Сходу, Японія

Формирование исторической памяти
об азиатско-тихоокеанской войне 1931–1945 гг.

и проблема ее освещения в школьных учебниках в современной японии
А. А. Накорчевский

В статье рассматривается роль общественной исторической памяти в создании полити-
ческих наций, а также роль государства и общества в целенаправленном формировании 
исторической памяти.

На примере Японии отмечается, что современное японское общество не достигло еди-
ного мнения относительно оценки событий сравнительно недавнего прошлого, связанных, 
прежде всего, с ролью Японии в Азиатско-тихоокеанской войне 1931–1945 годов. 

В статье подчеркивается, что одной из важных причин, препятствующих достижению 
общественного консенсуса и формированию общей исторической памяти, является крити-
ческое отношение влиятельной части японской интеллектуальной и политической элиты к 
результатам Токийского трибунала.

Если сразу после оглашения приговора Токийского трибунала японское общество в це-
лом приняло его и в общественном мнении доминировал “левый” дискурс, который одно-
значно видел вину Японии в ведении агрессивной войны, то начиная с 90-х годов ХХ века 
постепенно происходит “правый” поворот.
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По мнению правых интеллектуалов и политиков, которые по большей части находились 
до этого периода в маргинальном положении, обвинения Японии в ведении агрессивной 
войны являются несправедливыми, а упреки в совершении японскими военными преступ-
лений – тенденциозными и преувеличенными.

Общественные дискуссии по этой проблеме находят свое отражение и в борьбе за со-
держание японских школьных учебников по истории, в которых до 90-х годов доминирова-
ли исключительно левые взгляды. Созданный правыми интеллектуалами учебник, который 
был официально авторизован Министерством образования и науки Японии в 2001 году, 
постепенно приобретает все большую популярность. “Правый поворот” в японской обще-
ственной мысли также находит свое отражение и в появлении литературных произведений, 
графических новелл и кинофильмов соответствующего направления.

ключевые слова: политика исторической памяти, Азиатско-тихоокеанская война, учеб-
ник, история, Международный военный трибунал для Дальнего Востока, Япония
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IN THE VIEWS OF HINDU ELITES OF NORTHERN INDIA
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The traditional structure of Indian society continues to be up-to date and discussive topic 
among sociologists, anthropologists, historians and politologists mostly due to aliveness of caste 
system in the country today. The history of reflections about caste system going back to the colo-
nial era when westernized middle class Indians tried to understand the place of Indian traditional 
social order in new modern one which takes the inspiration from Western egalitarian and huma-
nistic ideas. The article is dealing with the history of ideas about caste system starting from Brah-
mo samaj opinion on it and ending with views of prominent politicians of Northern India Motilal 
Nehru, Bishan Narayan Dar, Tej Bahadur Sapru, Madan Mohan Malaviya and Lala Lajpat Rai in-
cluding Arya samaj position. 

The radical opinion about castes of Brahmo samaj was not accepted by Arya samaj followers. 
While Brahmosamajists demands elimination of castes in principle, Aryasamajists do not deny 
varna-jati system but change the interpretation of it. Social actions of Bengali and Punjabi orga-
nizations were not the same: the effords of social reform in Arya samaj were limited by helping 
dalits and converting them to vedic religion, while Brahmosamajists besides social work with un-
tachables fought for equality among dvija castes.

Using the methodological tool of putting the position of some politicians or organizations on 
the “modernists – traditionalists” scale, article describes the whole variety of opinions about jati 
system among the politicians of the Punjab and North-Western provinces on the second half of 
19th – the beginning of 20th century. It is concluded that two positions were dominant among the 
region’s elites – “critical-modernists” (B. N. Dar and L. L. Rai) and “modernists” (M. Nehru and 
T. B. Sapru). The solidarity among all politicians is seen on the question that caste system as it 
was at that moment is incompatible with the modern way of India’s development.

Keywords: caste system, caste question, modernity, westernization, Arya samaj, Brahmo sa-
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Ю. С. Філь
Кастове питання в поглядах
індусьКої політичної еліти північної індії
наприКінці хіх – на початКу хх ст.

Кастова система в Індії не перестає бути актуальною темою в науці значною мі-
рою через те, що демократична форма правління в країні, декларуючи формальну 
відсутність каст, сама ж має регулювати прояви кастовості, які залишаються на 
сучасному етапі. Варто лише згадати так званих “списочників”, недоторканих, 
внесених до списків кастових квот на державні посади. Кастовість досі продовжує 
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визначати доступ до матеріальних благ, роботи, освіти, партнерів для одруження. 
Незважаючи на те що сама Індія взяла курс на заперечення каст, адже про них не 
говорять, не заохочують їх досліджувати, не фіксують у переписах населення, доки 
буде існувати політика боротьби з кастовістю, доти соціальна система Індії викли-
катиме інтерес у дослідників, або навіть ширше – доки індуїзм існуватиме в тому 
вигляді, у якому побутує зараз, касти не зникнуть. Існують численні праці, присвя-
чені цьому питанню. Касти стають предметом опису й аналізу в межах багатьох 
дисциплін – культурної антропології, соціології, історії, релігієзнавства та політо-
логії. Дослідження, присвячені кастам, проводяться в декількох напрямках. Одні 
спрямовані суто на збір етнографічної інформації “в полі” про одну джаті (касту) 
або касти певної місцевості. Велику роботу зробили в цьому сенсі британські чи-
новники та зацікавлені етнографи, які лишили по собі томи з детальними етногра-
фічними описами регіонів Британської Індії. Можна згадати В. Крука та Г. Ріслі, 
які описали касти Бенгалії та Північно-Західних провінцій наприкінці ХІХ – на 
поч. ХХ ст. В інших дослідженнях збір етнографічної інформації доповнювався 
теоретичними рефлексіями стосовно кастової системи. Вони здійснювалися пере-
важно в межах культурної антропології, соціальної антропології, соціології взагалі 
та порівняльної соціології. Праці Майсора Нарасімхачара Шрініваса [Srinivas 1956; 
1995], Луї Дюмона [Dumont 1980] та Андре Бетейла [Béteille 1965; 1987] можна від-
нести до цього типу. Також велику частку в дослідженнях індійського соціуму ста-
новлять історичні та текстологічні дослідження, які шукають відповіді на питання 
походження кастової системи, з’ясовують особливості її формування в синхронно-
му зрізі, політичні чинники впливу на кастову систему і т. д. Сюди ж можна від-
нести історію ідей про кастову систему.

Певним креном у дослідженнях кастовості є питання далітів. Воно є найбільш 
актуальним на сьогодні через політичний вимір, якого набула боротьба “недоторка-
них” за права та рівність. Школа субалтерних досліджень фактично спеціалізується 
на пригнічених прошарках індійського суспільства, тому даліти стали предметом 
дослідження цілого напрямку в південноазійських студіях. Питання недоторканих 
досліджують історики й поза школою субалтерністів. Показовою в цьому плані є 
книга Анупами Рао “Кастове питання: даліти та політика модерної Індії” (2009), 
яка розглядає реорганізацію кастової системи під впливом політичної модерності 
та ідентичність “недоторканих”, що стала політично сильною в модерній Індії.

На сучасному етапі гуманітарним дослідженням індійського соціуму допома-
гають генетики. Останні відкриття в цій сфері розширили і підтвердили гіпотези іс-
ториків та соціологів про час та причини формування ригідної соціальної системи 
на субконтиненті. Показовими є дослідження Гарвардського університету та Націо-
нального інституту біомедичної геноміки в Західній Бенгалії, у результаті яких було 
встановлено час остаточного формування та закріплення системи джаті і два основ-
них генетичних набори, характерні для населення Індії. Вчені-генетики встанови-
ли, що змішання каст закінчилося за доби Гуптів, тобто приблизно 1500 років тому, 
у той самий час, коли були написані дгармашастри, які й сакралізували непоруш-
ність кастової системи. Другий висновок відобразив теорію арійського завоюван-
ня – більшість населення Індії має північноіндійські (Ancestral North Indians) та 
південноіндійські (Ancestral South Indians) гени [Rao 2016].

Ця ж розвідка, йдучи шляхом вивчення розвитку ідей про кастову систему, інак-
ше кажучи, шляхом метарефлексії щодо кастової системи, простежує погляди осві-
чених індійців на традиційний соціальний уклад Північної Індії за колоніальної 
доби в доґандистський період. Переосмислення індійської традиції, а тому й погля-
дів на соціальний устрій, яке відбулося під впливом ідей М. К. Ґанді, – предмет 
окремого розгляду. Ґрунт для такого переосмислення підготували реформатори з 
усієї Індії в доґандистський період. У фокусі уваги в цьому дослідженні – позиції 
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стосовно кастової системи реформаторів і політиків з північноіндійського регіону – 
Мотілала Неру, Лали Ладжпата Рая, Теджа Багадура Сапру, Мадана Могана Малавії 
та Бішана Нараяна Дара.

Вивчення поглядів на кастове питання особливо продуктивне в дослідженнях 
модернізації країни. Кастова система поруч із “жіночим питанням” була тим лакму-
совим папірцем, який проявляв суперечності та особливості входження Індії в су-
часний світ. По-перше, релігійно обумовлену соціальну систему субконтиненту 
можна вважати ядром індуїстської традиції. За зміною серцевини традиції можна 
судити про характер її зміни загалом. Питання про те, чи може кастова система ви-
жити в сучасній Індії, були надзвичайно актуальними. Як справедливо зазначено у 
статті англійця С. Вудборна 1922 року, “жодна нація, яка затискає себе в кайдани 
системою соціальних обмежень, не може сподіватися на можливість мати прогре-
сивне життя” [Woodburne 1922, 536].

По-друге, висловлюватися з приводу такого важливого для індійської традиції 
питання, як кастова система, вперше стала та частина індійського суспільства, яка 
формально найбільше була зацікавлена в збереженні її в незмінному вигляді. Це 
були вестернізовані індуси, які походили переважно із брагманських каст і через за-
хідну освіту ввібрали ідеї егалітаризму та індивідуалізму. І. Шкловський влучно 
підкреслив таку суперечність: “Бабу вимагали, й абсолютно справедливо, прав для 
себе, але навіть найпередіші серед них замовкали, коли питання стосувалося каст. 
Індійський реформатор надзвичайно сміливий, коли йдеться про абстрактні питан-
ня, і стає надзвичайно невпевненим, коли висуваються побутові. […] На платформі 
він буде громити поневолювачів, але в приватному житті реформатор – сам раб тра-
дицій і старих звичаїв” [Дионео 1921, 232–253]. Позиція стосовно кастового питан-
ня показувала, наскільки далеко готові зайти реформатори в намаганнях змінити 
свою власну культуру заради того ж “прогресивного життя”.

історія рефлексій щодо кастової системи за колоніальної доби
“Варнашрама” (“varna” + “ashrama”) – система прошарків суспільства та стадій 

життя людини – є спільною для більшості напрямків санатана дгарми (sanātana-
dharma). Вона поруч із Ведами є тим китом, на якому стоїть складна релігія субкон-
тиненту. Індійська соціальна система наділена релігійними конотаціями, які вира-
жаються насамперед у складних правилах ритуальної чистоти та суворій ендогамії, 
і відповідає “дгармі” – всесвітньому порядку. Сакральні тексти, в основному веди 
та шастри, легітимізували такий соціальний порядок. Освячений текстами та за-
кріплений практикою, він був частиною світопорядку для індусів. Перші рефлексії 
щодо варново-кастової системи як у середовищі іноземців, так і в середовищі са-
мих індусів з’явилися відносно недавно – за колоніальної доби. Інтерес із боку, го-
ловним чином, англійців, французів та німців був закономірним та виправданим: 
вони намагалися пояснити та систематизувати явища культури, з якою мали тор-
гові зв’язки і яку романтизували. Європейська індологія, яка почала розвиватися з 
XVIII ст., спонукала індусів до більш пильного погляду на власну культуру, тому й 
соціальна система опинилася у фокусі уваги. Питання кастовості було основним у 
дебатах освічених індійців, але, що парадоксально, найбільш невирішеним. На від-
міну від європейських країн, соціальне реформаторство в Індії не означало реорга-
нізацію структури суспільства загалом для більш вигідного становища непривіле-
йованих соціальних чи економічних класів. Навпаки, це означало вплив нового 
стилю життя та думки на соціальну структуру: суспільство мало бути збережене, 
тимчасом як його члени повинні бути змінені [Heimsath 2015, 5]. Звісно, маємо по-
зицію “бгактів” про індійський суспільний поділ на чотири варни, але вона не є по-
глядом ззовні, не дає оцінок щодо традиційного соціального устрою, не підважує 
його й не вихваляє. Для них він залишається частиною “дгарми”, яка не має значен-
ня для кінцевої мети індуса – “мокші”.
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У буддизмі кастовість також не була заперечена, а лише стверджувалося, що вар-
на людини не має значення для вищого життя. У “Канакантхала сутта” (Сутта-
пітака, Маджхімма нікая, № 90) Будда, відповідаючи правителю Кошали Пасенаді 
на питання, чи є якась різниця між чотирма варнами, стверджує, що не бачить жод-
ної різниці, адже неважливо, з чого людина розпалила багаття – із сухого листя та 
гілок, дерева саль, мангового дерева чи яблуні.

Прийнята та натуралізована на сучасному етапі назва на позначення індійського 
соціального устрою “варново-кастова система” аж ніяк не була очевидністю для ін-
дусів добританської Індії. Індуси зовсім не мислили про свій соціальний устрій як 
про “систему”. Ця класифікаторська схема не була притаманна індуській уяві, каста 
та релігія вигадані британцями для кількісного опису індійського суспільства. Це 
був перший фактор, який вплинув на те, що освічений клас колоніальної Індії звер-
нув увагу на касти. Другим фактором були егалітарні ідеї, які він всотав разом із за-
хідною освітою та безпосереднім знайомством з європейською культурою.

Вперше критичні погляди про варново-кастову систему були висловлені в межах 
релігійно-реформістських рухів колоніальної Індії в ХІХ ст. – Брагмо-самаджу в 
Бенгалії та Ар’я-самаджу в Пенджабі. Критика кастовості під проводом цих же ор-
ганізацій почала втілюватися в конкретні соціальні дії. Звісно, Бенгалія була піоне-
ром у всіх індійських суспільно-політичних питаннях, тому брагмосамаджисти ста-
ли першими в колоніальній Індії поборниками рівності.

У Брагмо-самаджі заперечували касти як деморалізуючий інститут. У своєму 
есеї “Кастове розрізнення” Шиванатх Шастрі порівнює касти з пухлиною, яка уне-
можливлює незалежність Індії, адже розділяє суспільство та створює антагонізм у 
ньому саме в той час, коли країні так потрібні єдність та солідарність [Kopf 2015, 
148]. Тому брагмоїсти-двіджі (dvijā – “двічі народжені”) за бажанням публічно зрі-
калися священних мотузок, влаштовували спільні із шудрами (śūdra) та недоторка-
ними обіди, на яких ігнорували всі правила ритуальної чистоти, організовували 
школи та сиротинці для позакастових. У межах самаджу були дозволені міжкастові 
шлюби. Брагмосамаджисти пішли далі й пролобіювали прийняття Акта про місце-
вий шлюб (The Native Marriage Act) 1872 року, яким на державному рівні були ле-
галізовані шлюби між різними кастами. Втім, брагмоїсти були далекі від повного 
заперечення кастовості. Х. Ч. Саркар, автор книги “Релігія Брагмо”, повідомляє: 
«Хоча брагмоїсти відмовилися від поклоніння ідолам, вони не змогли звільнитися 
від кастового розрізнення. У домашніх обрядах, таких як “шраддга” та інші, вони 
досі дотримувались ідолопоклонських практик» [Sarkar 1931, 11]. Дебендранатх Та-
ґор відмовився в 1846 році ховати свого батька згідно з “обрядом шраддги”, пішов-
ши проти бажання всіх численних родичів. Крім нього, більше ніхто із самаджу не 
наважився на це.

Діяльність Брагмо-самаджу вплинула на соціальні реформи по всій Індії. Варто 
згадати хоча б Південну Індію, де вони почали відбуватися з ініціативи брагмоса-
маджиста Кандукурі Вірешалінгама. Проте на периферії імперії, у Північній Індії, 
соціальне реформування відбувалоя по-іншому, хоча також надихалося діяльністю 
Брагмо-самаджу.

Даянанда Сарасваті в “Сатьяртха Пракаші” окреслив свою позицію стосовно 
кастового питання – “каста відповідно до чеснот” (varṇa-vyavasthā). Він протистав-
ляє штучну класифікацію природній, за якої суспільний поділ відбувається відпо-
відно до чеснот та заслуг, а не за народженням. Штучна класифікація ототожнює 
тіло з кастою, тоді як брагманом людину робить не тіло, а діяння. Утім, Даянанда 
заперечує не стільки принцип касти за народженням, скільки неправильний сенс, 
який ортодоксальне брагманство вкладає в неї. Вчитель підтримує те, у що арії ні-
бито вірили із самого початку, тоді як ортодоксальне брагманство проголошує нове 
ставлення до каст, що з’явилося лише п’ять чи шість поколінь тому. Таким чином, 
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аргумент ортодоксії про споконвічність уявлень про кастову систему долається ар-
гументом їхньої недостатньої споконвічності. На твердження про те, що брагман не 
може бути кшатрієм, бо рот не може бути плечима і т. д., оскільки різні варни були 
народжені з різних частин тіла Бога (Яджур-веда, 31 глава), Даянанда відповідає, 
що одні частини Бога не можуть бути кращими за інші, бо Він весь досконалий. 
Таким чином, Даянанда вважає, що цю частину Яджур-веди неправильно інтер-
претують. Цікаво, що у своїй аргументації Вчитель посилається не лише на Веди, 
а й на Манавадгармашастру, яку він не рекомендував читати аріям.

Якщо брагмоїсти публічно відрікалися від священних мотузок, то в Ар’я-самаджі 
вона вважалася невід’ємним атрибутом двічі народженого. Хлопчик-брагмачарі, що 
вступав на навчання до ар’ясамаджистської гурукули, мав прийти туди зі священ-
ною мотузкою. Даянанда також цитує “Сушрута-самгіту”, де сказано, що двічі на-
роджені мають носити священні мотузки, що брагмани можуть наділяти ними три 
класи (брагманів, кшатріїв, вайш’їв), кшатрії – два класи (кшатріїв та вайш’їв) і, на-
решті, вайш’ї можуть наділяти священними мотузками лише вайш’їв. Шудри також 
можуть отримувати наставництво від інших каст, навіть можуть читати шастри, але 
Веди їм заборонено читати [An English… 1908, 108].

Мотиви ар’ясамаджистів у боротьбі з кастовістю були радше пов’язані зі змаган-
ням за прихильників та конкуренцією з активними християнськими місіонерами, 
ніж з ідеєю зламати твердість кастової системи. Показово, що задля полегшення 
мобільності всередині чотирьох варн жодних соціальних дій не було запропонова-
но. Боротьба з кастовою дискримінацією в самаджі проходила під прапором руху 
шуддгі (śuddhi), який був покликаний навернути у ведійську релігію іновірців або 
повернути в індуїзм тих, хто свого часу прийняв іншу релігію чи втратив касту. Та-
ким чином, позиція Вчителя виявилася зручною для ар’ясамаджистів з багатьох 
причин. По-перше, стало зрозуміло, що робити з численними “очищеними” в ході 
обряду шуддгі, по-друге, освічені за західним зразком низькокастові індійці, за ло-
гікою Даянанди, могли претендувати на статус.

“Каста відповідно до чеснот” легітимізувала включення в індуїзм тих груп насе-
лення, які вважалися недоторканими. Втім, ідеї про кастовість циркулювали не 
лише в межах релігійно-реформістських організацій. Кожен вестернізований інте-
лектуал та політик того часу незалежно від того, чи був він причетний до соціаль-
ної діяльності, чи ні, вважав за потрібне висловити свою думку стосовно цього пи-
тання в публічному просторі або ж на папері.

ставлення до кастової системи еліт північної індії
Уже на прикладі бенгальської та пенджабської релігійних організацій видно, на-

скільки різнилися думки щодо кастового питання. На індивідуальному рівні ця різ-
ниця була ще більш помітною. Для систематизації таких відмінних поглядів на кас-
тову систему вчені користувалися різними підходами. Партха Чаттерджи, наприклад, 
розрізняв дві стратегії, які використовували еліти стосовно каст, поставивши в 
центр уваги питання сутності індійського соціуму та індійської культури загалом. 
Перша стратегія заперечувала значущість кастової системи для визначення сутнос-
ті Індії. Друга ж стверджувала, що касти – це сутнісний елемент індійського сус-
пільства, який і робить Індію відмінною від Заходу й визначає ідентичність Індії. 
Ця стратегія заперечувала думку, що кастова система несумісна із сучасним та спра-
ведливим суспільством. Суперечність виникає лише при розриві емпіричної реаль-
ності каст з ідеальною реальністю, яка колись настане [Chatterjee 1993, 173–174].

Бгікху Парекх використав методологічний прийом визначення місця кожної на-
явної позиції на шкалі “традиція – модерність”. Вчений виділяє 4 категорії, до яких 
відносить політиків та інтелектуалів відповідно до їхніх поглядів на касти:

модерністи•	  вважають, що індійське суспільство безнадійне, касти мають пов-
ністю зникнути;
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критичні модерністи•	  наполягають на реформуванні кастової системи, але мов-
чать про її повну нівеляцію;

критичні традиціоналісти•	  визнають потребу реформування каст, але тільки в 
тому сенсі, що вищі касти повинні спокутувати свої “гріхи” перед нижчими й по-
вернути їх у лоно індуїзму, розширивши радше їхні ритуальні, а не фактичні права;

традиціоналісти•	  не вважають кастове питання таким, яке може бути обгово-
рюване. Соціальний устрій Індії освячений шастрами, тому має залишатися в не-
змінному вигляді. Така позиція була притаманна брагманській ортодоксії. Серед 
вестернізованої політичної та культурної еліти не знаходимо тих, хто б її репрезен-
тував.

Отже, звернемось безпосередньо до аналізу ставлення північноїндійських ре-
форматорів і політиків до різних аспектів «кастового питання». Наприклад, пандит 
Мотілал Неру, впливовий політик Аллахбаду, повернувшись із закордонної подоро-
жі 1899 року, відмовився виконувати обряд очищення. Він написав з цього приводу 
своєму другові Притхінатху: “Я не буду толерувати блазнювання у вигляді церемо-
нії очищення. Ні, навіть якщо я вмру за це. Мене спровокували, я був витягнутий з 
усамітнення і став помітним публіці. Але моїм ворогам я видамся міцним горіш-
ком. Я знаю, що є каста, і якщо потрібно, задля самозахисту, я безжально оголю 
обірваний шматок тканини її існування й розірву її на найдрібніші шматочки. Я 
лише почекаю ворога, який буде гідним моєї зброї, і тоді буду готовий зламати щит 
із ним...” [Nehru 1998a, 39]. Однозначно негативне ставлення до кастовості вияви-
лося в готовності “розірвати тканину існування касти” й знехтувати своїм кастовим 
статусом. Крім того, Неру був активним учасником соціальних конференцій. На 
Третій соціальній конференції Об’єднаних провінцій в Агрі 1909 р. Неру проголо-
шує цінність тих можливостей для соціальних реформ, які надало британське 
правління, але, на його думку, цього недостатньо: “Нової Дін-і Іллахі не було вста-
новлено, проте релігійна толерантність, безпека життя та власності і передусім аб-
солютна рівність людей, хоча б у законі, вже понад сто років формально встанов-
лені. […] Але чого ми досягли? Хробак касти досі їсть наші сили” [Nehru 1998b, 
227]. На відміну від М. Г. Ранаде, який називає соціальну сферу “нижчою” щодо 
політичної, Неру вважає, що вони повинні йти пліч-о-пліч і що політичні зміни ні-
чого не варті без соціальних. “Я спочатку індієць, а вже потім – брагман” – гасло, 
популярне серед реформаторів колоніальної Індії. Неру з ним абсолютно погоджу-
вався й не втомлювався повторювати, що індійська ідентичність має бути важливі-
шою за кастову: “Я відмовляюся дотримуватися хоч би яких звичаїв брагманів, чим 
би вони не були освячені – часом чи авторитетом, оскільки це випливає з моїх 
обов’язків як справжнього індійця” [Nehru 1998b, 227]. У листі до сина Джавахар-
лала Мотілал Неру згадує запрошення від Кумара-Лали Катхджу на церемонію над-
ягання священної мотузки в Лахорі: “Премнатхджі телеграфував нам вчора. Запро-
шення було із вдячністю відхилене” [Nehru 1998c, 86].

Релігійність Неру не мала інституційного спрямування. Він не був активістом 
будь-якої з релігійно-реформістських організацій, популярних у Північно-Західних 
провінціях, як-от Ар’я-самадж чи віра Радгасоамі, але й тісних зв’язків із кастою 
кашмірських пандитів теж не мав. Брагмоїстів поважав, проте ніколи не ідентифіку-
вав себе з ними. До соціального реформаторства Неру був долучений лише через 
провінційні та національні соціальні конференції, які були малоефективними в спра-
ві боротьби за рівноправ’я. Риторика виступів на конференціях була гостро критич-
ною щодо кастовості, але вдаватися до конкретних політичних дій він не пропонував. 
Таким чином, у кастовому питанні Неру демонструє відверту модерністську пози-
цію, адже не виказував толерантності до кастової системи в жодному вигляді.

На відміну від Мотілала Неру, інший представник суспільно-політичної еліти 
Північної Індії, пандит Бішан Нараян Дар, політик, письменник та літературний 
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критик, на догоду касті виконав обряд очищення після повернення з Англії. Проте 
не вся кастова спільнота готова була прийняти пандита назад: одні на захист Дара 
сформували Бішан-сабгу, інші ж не мали наміру вертати його в лоно касти та об’єд-
налися в Дгаран-сабгу. Бішан-сабга врешті-решт перемогла. Ставлення Дара до 
кастовості видається більш суперечливим, адже його думка змінюється відповідно 
до контексту. Висловлюючись у мемуарах з приводу кастової системи, він вважає її 
доцільною соціальною системою, адже закріплення окремих функцій за певною 
кастою з поколіннями формує найкращу навичку у своїй сфері діяльності. “Є вро-
джена різниця – ментальна та моральна – між брагманом та кшатрієм, ще більша 
різниця між ним і шудрою. Один був вихований століттями для розвитку свого ро-
зуму, другий – для розвитку м’язів; один успадкував цивілізовану людську натуру, 
другий – неприборкану людську натуру. Що може зробити брагман, не може так 
добре зробити людина іншої касти; що може зробити людина з іншої касти, він не 
може зробити так добре” [Dar 1921d, 86]. Дар не має сумніву в тому, що такий роз-
поділ праці наклав відбиток на “нервову систему кожного класу” [Dar 1921d, 87]. 
Для підтвердження валідності спадкового принципу в соціальній організації Дар 
цитує англійського соціолога та психолога Френсіса Гальтона, який секрет май-
стерності великих митців вбачав у культивуванні певних якостей із покоління в 
покоління.

Негативним моментом розхитування кастової системи він вважає витрати енер-
гії на розвиток нових здатностей, замість того щоб користуватися тими, які вже є. 
Таким чином, зміна кастової системи відповідальна, на думку Дара, за занепад ін-
дійського генія, тому що це виводить людину за межі її особливої секції і позбавляє 
освічений клас такого потрібного для творчості дозвілля. Через це, замість того 
щоб змагатися зі своєю рівнею, брагмани змушені змагатися з іншими кастами в 
боротьбі за виживання, витрачаючи енергію, яка могла б піти на продукування ори-
гінальності.

Хоча система джаті доцільна, її руйнування Дар вважає необхідною умовою мо-
дернізації Індії: “Шкода, завдана нам розривом із кастовою дисципліною, – обо-
в’язкова ціна, яку ми повинні заплатити за кращі можливості в майбутньому” [Dar 
1921d, 88].

Водночас, коли Дар говорить на захист закордонних подорожей, його риторика 
кардинально змінюється, адже він сам став заручником своєї касти, коли частина 
спільноти кашмірських пандитів відмовилася повертати його в лоно касти: “Касто-
ва система виробила свої тенета, у які потрапили всі елементи прогресу та покра-
щення” [Dar 1921a, 125]. “Касти також задовго до того, як прийшли мусульмани, 
зміцнили свою хватку на індуській расі, і традиція великих днів Ашоки та Чандра-
гупти була забута” [Dar 1921a, 122].

Так само як Мотілал Неру, Бішан Нараян Дар не був пов’язаний із релігійно-
реформістськими організаціями, хоча поважав їх. Дар з великою повагою згадує 
бенгальців. Його вражає та сміливість, яка штовхала їх до реформ, незважаючи на 
опір, що чинили ортодоксальні кола. Рам Моган Рой для нього – втілення індійсько-
го генія. До Чешобчондро Сена він також має велику повагу. У Верхній Індії, на 
його думку, був лише один діяч, гідний бути названим втіленням національного ге-
нія, – Свамі Даянанда Сарасваті. Він зміг вдихнути нове життя в інертне індуське 
суспільство через повернення до раціональності Вед та сентимент національності, 
який присутній в Ар’я-самаджі. Саме через останній Дар вважає Ар’я-самадж біль-
шим досягненням, ніж Брагмо-самадж. Даянанда для нього – найоригінальніший 
індус століття, адже той майже нічого не запозичив із Заходу [Dar 1921d, 51]. Со-
ціальну активність пандит Дар демонстрував у кастовій організації. 

У його працях звучить занепокоєння втратити власне обличчя під тиском Заходу: 
“Немає більш трагічної події під сонцем, ніж смерть нації; смерть, яка складається 
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з руйнування вірувань, інституцій та національних особливостей, що надають їй ін-
дивідуального характеру”. Він засуджував як модерністську, так і традиціоналіст-
ську позиції деяких освічених індусів, які повністю відкидають власну релігію: 
“Існує англізований індієць, затятий проповідник політичної та соціальної свободи, 
для якого його власна релігія – простий забобон і який у своєму смаку до сучасного 
хоче відмінити все минуле; існує також ортодоксальний індієць, який вбачає в су-
часній цивілізації приреченість світу, чий золотий вік залишився в минулому і для 
якого всі реформи означають революцію та національну смерть. Ця прикра трагедія 
відбувається зараз в Індії” [Dar 1921b, 164]. Заміна індійських інституцій західними 
не є для нього панацеєю для повноцінного входження Індії в сучасний світ. Мо-
ральні та релігійні устої, якими керувалися попередні покоління, руйнуються із 
впровадженням західної освіти, і на їхньому місці нічого не з’являється. Наукове 
пізнання світу та релігію він не вважає взаємозамінними сферами життя, на його 
погляд, “моральність найкращих агностиків та вільнодумців була підживлена хрис-
тиянським впливом і серед релігійних організацій” [Dar 1921c, 25]. Дар визнає не-
відповідність сучасного індуїзму часові, проте будь-яка релігія, на його думку, 
краща за атеїзм, який він вважає джерелом аморальності: “Я не дуже помилюся, 
якщо скажу, що різниця між ортодоксальним індусом і англізованим індусом не в 
тому, що віра одного менш раціональна, ніж віра іншого, а в тому, що якщо перший 
має релігію – правильну чи ні, – то останній не має жодної” [Dar 1921c, 21]. “Ви 
сказали, що дали нам світло, але ваше світло гірше за темряву. Ми не будемо дяку-
вати вам за це” [Dar 1921c, 29]. Саме тому він ставить під сумнів курс британського 
уряду на релігійну нейтральність освіти. Якщо питання можливості окремішності 
моралі від релігії залишається відкритим, то для Індії, на думку мислителя, його 
взагалі навряд чи можна ставити, адже традиційно моральне наставництво було 
водночас релігійним.

Визначити чітко місце Бішана Нараяна Дара на шкалі “традиціоналісти – модер-
ністи” видається складним завданням через суперечливість його позиції стосовно 
каст. Усе ж його думки щодо кастовості та індуїзму загалом виказують критично-
модерністську орієнтацію, адже він визнає, що кастовість несумісна із сучасністю і 
є тією ціною, яку Індія має заплатити за входження в сучасний світ, незважаючи на 
те що ця соціальна система має багато позитивних моментів.

Першим кроком у релігійному пошуку пенджабського політика Лали Ладжпата 
Рая став Брагмо-самадж у Лахорі, до якого він вступив у 1881 році. Але коли в ко-
леджі зустрів двох ар’ясамаджистів – пандита Гуру Датта Від’яртхі та Лалу Ганса 
Раджа, його світогляд “почав набувати націоналістичного забарвлення” [Rai 1965, 
256], і вже через рік, 1882 р., він вступає до лав Ар’я-самаджу. Ладжпат Рай як 
ар’ясамаджист жодним чином не був пов’язаний з ортодоксальними індуїстськими 
організаціями, як-от Санатана дгарма сабга. Він виступив репрезентантом думки 
Ар’я-самаджу стосовно кастового питання: система джаті – це зло, яке суперечить 
шастрам і має бути викорінене, проте кастовість як така й ведичний варновий поділ 
мають право на існування, але не за принципом спадковості, а за принципом здіб-
ностей. Поділ на касти, на його думку, має бути викорінений, хоча це не буде швид-
ко та легко: “Зараз ми всі погоджуємося з тим, що сучасна організація (кастова. – 
Ю. Ф.) це неприховане зло і скоро стан речей покращиться” [Rai 1966, 48]. Він 
постійно акцентував потребу покращувати соціальний статус нижчих каст і звину-
вачував своїх колег та однодумців у тому, що розмови про таке покращення не вті-
люються в конкретні дії. Кастовий поділ, крім того, на думку пенджабського діяча, 
заважає національній єдності, і хоча й формує відчуття соціальної відповідальнос-
ті, проте лише в обмеженого кола осіб, які є членами касти.

Інституційно із соціальним реформаторством пенджабський діяч був пов’язаний 
через Ар’я-самадж. Рай не вважав “Сатьяртха пракашу” істиною в останній інстанції 
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й багато в чому не погоджувався з Даянандою. Наприклад, він не вважав м’ясну діє-
ту адгармічною, тобто протиприродною, поведінкою. Після розколу Ар’я-самаджу 
в 1892 році на “партію коледжу” та “партію гурукули” Рай підтримав першу, адже 
був категорично проти скасування вивчення англійської мови в школах, як це про-
пагувала “партія гурукули”, яку він вважав занадто догматичною та непрактичною.

Таким чином, Ладжпат Рай демонструє критично-модерністську орієнтацію, за 
якої касти не заперечуються, а переозначуються й існують можливості розширення 
не лише ритуальних, а й громадянських прав індусів нижчих каст. 

Мадан Мохан Малавія, один з найвпливовіших політиків Північної Індії, не ста-
вив під сумнів існування традиційної системи джаті, але вважав, що вона потребує 
реформування, яке полягало передусім у розширенні прав та наданні можливості 
отримувати освіту, але водночас він виступав за розширення ритуальних прав недо-
торканих. Найактивніше Мадан Мохан Малавія виступав за подолання кастових 
бар’єрів у храмах. Він організував групу далітів (недоторканих) на чолі з їхнім лі-
дером Раджбхоєю для виступу проти заборони заходити в храм у день ратха-ятри, 
фестивалю колісниць на честь бога Джаганнатха. Виступав за можливість отриму-
вати дікшу, посвяту від учителя, для недоторканих. Підтримував ініційований Ар’я-
самаджем “обряд шуддгі”. Сам він був членом кастового товариства Шрі Гауд Бра-
мін-самадж, з якого тимчасово був вигнаний через свою реформістську діяльність 
[Upadhye 2015, 48]. Мадан Мохан Малавія, таким чином, єдиний у списку займає 
критично-традиціоналістську позицію, оскільки повністю толерує кастову систему 
і пропонує реформувати її зсередини, розширюючи радше ритуальні, ніж політичні 
права представників різних каст.

Ще один аспект питання кастовості – ставлення до закордонних подорожей. Пів-
нічноіндійські суспільно-політичні діячі ставилися до цього індуїстського припису 
одностайно негативно. Лала Ладжпат Рай вважав, що тих, хто засуджує закордонні 
подорожі, навіть ревайвалістами не можна назвати, тому що ревайвалісти, на його 
думку, теж реформісти, а ті, хто досі тримається за цю заборону, – ультраортодок-
сальні: “Звісно, є й будуть ультраортодоксальні люди, які за жодних обставин не 
відступляться від своєї опозиції в цьому питанні й далі говоритимуть, що це не по-
індуському; але вони нас зараз не турбують” [Rai 1966, 48–49].

Про закордонну подорож політик з Аллахабаду. пандит Тедж Бахадур Сапру ви-
словився так: “Закордонна подорож, як на мене, набагато більш повчальна, ніж чи-
тання іноземних книжок дома чи в чотирьох стінах університетської аудиторії” 
[Sapru 1971, 247]. У статті “Закордонна подорож” Бішан Нараян Дар говорить про 
неї як обов’язкову умову, підкреслюючи пов’язаність подорожі в інші країни з полі-
тичним прогресом Індії.

висновки
Підсумовуючи, зазначимо, що хоча в домодерній Індії були прецеденти критич-

ного ставлення до традиційного соціального устрою, але вони ніколи не виходили 
на рівень соціальних дій. Лише за колоніальної доби індуси почали порушувати так 
зване “кастове питання” й намагатися змінювати соціальну реальність. Порівнявши 
досвід критики кастової системи в бенгальській та пенджабській релігійно-рефор-
містських організаціях, можна стверджувати, що ставлення до цього питання мало 
свої особливості в кожному з двох регіонів. Радикальні акції стосовно кастовості в 
Бенгалії, такі як публічне відречення від священної мотузки чи ігнорування правил 
ритуальної чистоти, були неприйнятні для менш вестернізованих північних регіонів.

Провідні політики Північної Індії, представники вестернізованого класу, демон-
стрували цілий спектр позицій стосовно кастового питання. Дехто з них викорис-
товував першу стратегію, яка полягає в запереченні кастової системи як сутнісної 
характеристики індійського суспільства (Неру, Сапру), інші ж послідовно дотриму-
валися другої, за якої в кастовій системі вбачається сутнісний елемент індійської 
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культури (Малавія, Рай). Утім, не всі позиції інтелектуалів та політиків того часу 
вписуються в цю схему. Наприклад, залишається незрозуміло, якою стратегією ко-
ристувався Дар, бо вона перебуває на межі обох. Він справді вважав, що касти ста-
новлять важливий елемент індійського суспільства, але готовий був принести його 
в жертву заради сучасності. Стає зрозуміло, що дві стратегії, виділені П. Чаттер-
джи, не розкривають повною мірою ставлення вестернізованих освічених індійців 
до каст. Робота з північноіндійським матеріалом промовисто продемонструвала не-
обхідність більш деталізованого й варіативного визначення стратегій вирішення 
кастового питання, тому шкала Б. Парекха як методологічний інструмент видається 
більш конструктивною при дослідженні кастового питання. Згідно з нею домінують 
дві позиції – критично-модерністська, якої дотримуються Б. Н. Дар і Л. Л. Рай, та 
модерністська, з якою можна співвіднести погляди М. Неру і Т. Б. Сапру.

Усі позиції північноіндійських політиків об’єднує одне – критика та визнання 
того, що соціальна система Індії має бути змінена. Також вестернізовані індуси, не-
залежно від поглядів на касти, солідарні в питанні заборони закордонних подоро-
жей, які вони закликають ігнорувати. Втім, жодний політичний діяч не пропонує 
механізмів, які могли б реалізувати цю зміну. Погляди на кастове питання в північ-
ноіндійському вестернізованому середовищі якнайкраще ілюструють суперечливу 
ідентичність індуса колоніального часу, який міг засуджувати кастовість, але водно-
час бути членом кастової організації, як-от Бішан Нараян Дар. Вестернізовані ін-
дійці кінця ХІХ – поч. ХХ ст. не запропонували конкретних шляхів трансформації 
кастової системи, а соціальні дії локалізували в допомозі пригніченим прошаркам 
суспільства, не претендуючи на цілісну трансформацію соціальної системи. Між 
тим реформатори цього періоду заклали ідеологічну базу, яка в майбутньому приве-
ла до встановлення формальної відсутності кастовості в індійській конституції. Ан-
глійський індолог початку ХХ ст. С. Вудборн пророчо написав, що “Кастова система 
досі є життєздатною силою в індійському житті. (…) Знадобилися століття, щоб 
вона з’явилася, знадобляться століття для її нівеляції” [Woodburne 1922, 537]. Тож 
кастове питання на сучасному етапі продовжує бути відкритим і актуальним у всіх 
можливих дискурсах.
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Кастове питання в поглядах індуської політичної еліти північної індії
наприкінці хіх – на початку хх ст.

Ю. С. Філь
Традиційна структура індійського суспільства продовжує бути актуальною та дискусій-

ною темою сьогодні серед соціологів, антропологів, істориків та політологів значною мі-
рою через те, що прояви кастовості можна спостерігати в сучасній демократичній Індії. 
Історія рефлексій щодо кастової системи сягає колоніальної доби, коли вестернізовані ін-
дійці намагалися осмислити місце індійського традиційного соціального порядку в новому 
модерному, який надихався західними ідеями егалітаризму та гуманізму. Стаття стосується 
історії ідей про кастову систему, яка розпочинається з поглядів організації Брагмо-самадж і 
закінчується поглядами провідних політиків Північної Індії стосовно цього питання. Пози-
ція популярної в Північній Індії релігійно-реформістської організації Ар’я-самадж та її дії, 
спрямовані на трансформацію кастової системи, також беруться до уваги. Використовуючи 
методологічний інструмент розміщення позиції конкретного політика, політичної чи релі-
гійно-реформістської організації стосовно кастового питання на шкалі “модерністи – тра-
диціоналісти”, стаття описує спектр думок щодо системи джаті серед політиків Пенджабу 
та Північно-Західних провінцій у 2-й пол. ХІХ – на поч. ХХ ст. Зроблено висновок, що се-
ред еліт регіону домінували дві позиції – критично-модерністська, якої дотримувалися 
Б. Н. Дар та Л. Л. Рай, та модерністська, з якою можна співвіднести погляди М. Неру та 
Т. Б. Сапру. Погляди всіх політиків об’єднані думкою про те, що кастова система в тому ви-
гляді, у якому вона існує на цей момент, несумісна з модерним розвитком країни.

Ключові слова: кастова система, кастове питання, модернізація, вестернізація, Брагмо-
самадж, Ар’я-самадж, Північна Індія
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Кастовый вопрос во взглядах индусской политической элиты
северной индии в конце хIх – начале хх в.

Ю. С. Филь
Традиционная структура индийского общества продолжает сегодня быть актуальной и 

дискуссионной темой среди социологов, антропологов, историков, политологов в значи-
тельной мере из-за того, что проявления кастовости можна наблюдать в современной демо-
кратической Индии. История рефлексий относительно кастовой системы уходит своими 
корнями в колониальную эпоху, когда вестернизированные индийцы пытались осмыслить 
место индийского традиционного социального порядка в новом модерном, который вдох-
новлялся западными идеями эгалитаризма и гуманизма. Статья касается истории идей о ка-
стовой системе, которая начинается со взглядов организации Брахмо-самадж и кончается 
позицией ведущих политиков Северной Индии касательно этого вопроса. Отношение к сис-
теме джати популярной в регионе религиозно-реформистской организаии Арья-самадж и 
ее действия, направленные на трансформацию кастовой системы, также учитываются в ста-
тье. Используя методологический инструмент размещения позиции конкретного политика, 
политической или религиозно-реформистсткой организации касательно кастового вопроса 
на шкале “модернисты – традиционалисты”, статья описывает спектр позиций относитель-
но системы джати среди политиков Пенджаба и Северо-Западных провинций во 2 пол. 
ХIХ – в нач. ХХ в. Сделан вывод, что среди элит региона доминировали две позиции – 
критично-модернистская, которой придерживались Б. Н. Дар и Л. Л. Рай, и модернистская, 
с которой можно соотнести взгляды М. Неру и Т. Б. Сапру. Всех политиков объединяет 
мысль о том, что кастовая система в том виде, в котором она существовала на тот момент, 
несовместима с модерным путем развития страны.

Ключевые слова: кастовая система, кастовый вопрос, модернизация, вестернизация, 
Брахмо-самадж, Арья-самадж, Северная Индия
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The article deals with the description of a small collection of Arab Christian manuscripts pre-
served at the Manuscript Institute of the V. I. Vernadsky National Library of Ukraine. The majority 
of these manuscripts (five items) are liturgical books used in the Orthodox Church. They were se-
lected for the present study on a thematic basis. Four manuscript books (Epistle book, Octoechos, 
two Horologions) date back to the 18th century and originate from various localities of Palestine. 
The ownership statements show that these manuscripts were donated to the renowned church of 
Saint George in Lod (Lydda). Each of them carries an endowment inscription by the hand of the 
head of the Russian Ecclesiastical Mission in Jerusalem Archimandrite Antoninus (Kapustin) who 
gifted them to the library of the Kiev Theological Academy in 1868. This group of manuscripts 
exhibits common characteristics in text decorations and graphic features probably related to a cer-
tain local tradition.

The fifth manuscript has been for the first time identified here as the General Menaion (it is 
mistakenly referred to as the Hieratikon in the catalogue of the Arabic manuscripts collection of 
the V. I. Vernadsky National Library of Ukraine, No. 65). Its origin remains unclear, since it has 
neither scribe’s signature nor ownership statements. It seems quite different in appearance from a 
Hieratikon mentioned in the previous descriptions of the Arabic manuscripts (not found in the ac-
tual collection).

The present contribution completes and corrects the data found in the previous surveys of the 
above-mentioned Arabic liturgical manuscripts and provides in detail their codicological descrip-
tion and contents, including all chapter titles, scribal colophons and ownership statements in Ara-
bic original and Russian translation.

Keywords: manuscript and archival heritage, Arab Christian manuscripts, liturgical books, 
codicology

Ю. И. Петрова
АРАбО-хРиСТиАНСкиЕ РукОПиСНыЕ
бОГОСЛуЖЕбНыЕ кНиГи В СОбРАНии
иНСТиТуТА РукОПиСи НбуВ

В собрании Института рукописи Национальной библиотеки Украины име-
ни В. И. Вернадского (далее – ИР НБУВ) хранится коллекция арабских рукописей, 
которая уже не раз привлекала внимание исследователей. Первое краткое описание 
имеющихся в Киеве арабских рукописей подготовил И. Ю. Крачковский во время 
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командировки в Киев в 1925 г. [Крачковский 1925]. В сер. 1970-х гг. значительная 
работа по каталогизации и описанию арабских рукописей ЦНБ АН УССР была осу-
ществлена В. С. Рыбалкиным [Рыбалкин 1984]. Собранный им материал лег в 
основу каталога арабских рукописей ЦНБ им. В. И. Вернадского, опубликованного 
А. В. Савченко [Савченко 1988].

Указанный каталог, в котором арабские рукописи ИР НБУВ распределены по 
нескольким тематическим разделам, дает общее представление о количественном 
(71 единица) и качественном составе этого собрания. Пристальное изучение неко-
торых рукописей показывает, что давно назрела необходимость пересмотреть 
имеющиеся данные и представить более детальное научное описание составных 
частей и отдельных единиц коллекции, с исправлением погрешностей, выявленных 
в предыдущих обзорах.

Одну из частей собрания арабских рукописей ИР НБУВ составляет небольшая 
коллекция рукописных книг христианского происхождения и тематики. На сегод-
няшний день известно семь таких рукописей. По содержанию среди них можно вы-
делить: а) пять богослужебных книг; б) один трактат назидательного характера; 
в) одну церковно-историческую хронику.

Таким образом, ядро коллекции арабо-христианских рукописей ИР НБУВ со-
ставляют богослужебные книги, использовавшиеся в обиходе Православной церк-
ви. Хорошо известно, что эти рукописи были переданы в дар Киевской духовной 
академии (КДА) по случаю ее 50-летия (1869 г.) начальником (тогда еще временно 
заведующим делами) Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандритом Ан-
тонином (Капустиным) [Петров 1875, 4], о чем свидетельствует его дарственная 
надпись на начальных листах четырех из пяти упомянутых рукописных книг1. Из-
начально они предназначались для библиотеки КДА, затем были переданы в осно-
ванный в 1872 г. Церковно-археологический музей; краткие данные о них можно 
найти в известном описании хранившихся в нем рукописей [Петров 1875; 1877; 
1879]. После закрытия КДА в начале 1920-х гг. фонды ее библиотеки и Церковно-
археологического музея перешли в собрание Всенародной библиотеки Украины; в 
составе их оказались упомянутые арабские рукописи.

Первые четыре из описываемых в настоящей публикации рукописных книг 
(Апостол, два Часослова и Октоих) объединены рядом общих особенностей. Они 
хранятся в фонде 301 (“Церковно-археологічний музей КДА (1872–1919). Колекція 
рукописів ІІІ тис. до н. е. – ХІХ ст.”); порядковые номера, под которыми они ранее 
значились в описании рукописей Церковно-археологического музея, сохранились в 
нынешних шифрах ИР НБУВ. Эти рукописи, переданные архим. Антонином из Ие-
русалима, происходят из разных городов Палестины. Первые три из них (Апостол 
и оба Часослова), согласно владельческим записям, были пожертвованы в вакф 
“церкви святого Георгия близ Иерусалима” (имеется в виду знаменитый храм вели-
комученика Георгия в Лидде, построенный на месте погребения святого). Возмож-
но, оттуда же поступила и четвертая богослужебная книга (Октоих), в которой 
владельческие записи отсутствуют из-за утраты начальных и конечных листов. В то 
время, когда рукописи оказались у архим. Антонина (между 1865–1868 гг.), церковь 
не функционировала из-за значительных разрушений вследствие землетрясения 
1837 г.; она была восстановлена в нач. 1870-х гг. [Лосева 2006, 119]. Очевидно, в 
этот временной промежуток рукописные книги дарили или продавали заинтересо-
ванным лицам.

Примечателен однотипный, довольно хорошо сохранившийся переплет этих че-
тырех рукописей (картон в сафьяне с золотым тиснением, корешок с четырьмя бин-
тами и с тиснением названия книги золотой краской на трех языках, наличие 
черного шелкового ляссе). Известно, что подобный переплет имеют и другие при-
надлежавшие архим. Антонину рукописи (греческие и славянские), приобретенные 
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им в иерусалимский период. Будучи страстным коллекционером и ценителем руко-
писных памятников, он имел в Иерусалиме своего переплетчика, выполнявшего его 
заказы на протяжении ряда лет [Фонкич 1972, 82–83].

Характерен для всех четырех рукописей и графический элемент, отмеченный 
еще И. Ю. Крачковским в одном из колофонов (л. 39v Апостола) как “интересная 
фонетическая или графическая особенность (вместо س  –  ,Крачковский 1925] ”(ش 
1001]. Имеется в виду внешнее сходство буквы “син” с буквой “шин” из-за наличия 
над ней дополнительных элементов. В связи с этим цитируемый фрагмент колофо-
на И. Ю. Крачковский воспроизвел с буквой “шин” (например, يوشف вместо يوسف). 
Несомненно, эту деталь следует рассматривать как графическую особенность, ха-
рактерную для местной рукописной традиции. Так, в каждой из четырех описывае-
мых рукописей данный графический элемент при букве “син” систематически имел 
вид либо наклонной черточки (Апостол), либо двух наклонных параллельных чер-
точек (Часослов № 339п), либо двух черточек, расходящихся из одной точки снизу 
вверх (Часослов № 338п, Октоих), и применялся по всему тексту, а не только в ко-
лофонах. Внешнее оформление текста в четырех рукописях также обнаруживает 
ряд общих особенностей. Например, разделительные знаки в них обозначены как 
небольшие точки черными чернилами, сверху которых киноварью обведены более 
жирные точки или запятые.

Несколько особняком стоит последняя описываемая в настоящей публикации 
рукописная книга, идентифицированная нами по результатам исследования как Ми-
нея общая. В самой рукописи название богослужебной книги четко не обозначено; 
в каталоге А. В. Савченко она ошибочно значится как Служебник (№ 65). В трех 
предыдущих описаниях [Петров 1879, 658; Крачковский 1925, 1002; Рыбалкин 
1984, 162] также фигурирует рукопись некоего Служебника, переданного в КДА 
(согласно данным Н. И. Петрова) архим. Антонином. Однако, судя по описанию 
последней, речь идет о какой-то другой рукописи, не вошедшей в нынешнюю кол-
лекцию (исходя из указанного у предшествующих исследователей количества ли-
стов, наличия в описании И. Ю. Крачковского датировки, несовпадения порядко-
вого номера в музейном каталоге и нынешнего шифра). Имеющаяся в собрании 
ИР НБУВ богослужебная книга относится к фонду 74 (“Колекція східних рукопи-
сів ХІІІ – кін. ХІХ ст.”) и отмечена владельческой пометой акад. А. Е. Крымского, а 
не архим. Антонина; переплет – крайне ветхий – также не обнаруживает сходства с 
принадлежавшими ему книгами. По своим графическим и декоративным особен-
ностям рукопись несколько отличается от четырех упомянутых выше богослужеб-
ных книг. Только дополнительные изыскания в фондах ИР НБУВ могут прояснить 
вопрос о том, насколько описываемая здесь Минея соотносится со “Служебником”, 
указанным в описаниях Н. И. Петрова, И. Ю. Крачковского и В. С. Рыбалкина.

Ниже предлагается подробная характеристика пяти упомянутых арабо-право-
славных рукописных богослужебных книг, с выделением двух частей: а) кодиколо-
гическое описание; б) содержание.

І. АПОСТОЛ
Описание:
Ф. 301, № 23п (старый шифр: ДА п/23).
Бумага плотная европейская с верже, понтюзо и фрагментами филиграни (часть 

полумесяца). Расстояние между понтюзо 28 мм (расположены перпендикулярно ко-
решку). В рукописи A1+4+221+B1 листов. Формат – 4о (190 × 140 мм). Внешнее поле 
текста 18–25 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 10–25 мм. Высота текста 150–160 мм, 
ширина – 110 мм. На странице в основном 18 строк, реже – 17, 19, 20.

Оригинальная пагинация обозначена в виде нумерации тетрадей (куррас). Всего 
23 куррасы следующей структуры: 1 VII; 2–3 X; 4 VIII; 5–6 X; 7 VIII; 8–19 X; 20 IX; 
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21–22 X; 23 IX. В соответствии с арабской традицией куррасы пронумерованы пе-
реписчиком в левом верхнем углу первой страницы цифрами, а на последней стра-
нице вверху – цифрами и словами. На некоторых листах пометки переписчика 
срезаны при переплете. Европейская пагинация проставлена карандашом вверху 
слева направо (всего 221 л.) и внизу справа налево (в нижней пагинации имеется 
л. 194а).

Формат текста – в один столбец. Конец некоторых зачал (на странице, предше-
ствующей воскресным чтениям и др.) оформлен в виде колофона с декоративными 
элементами. Почерк непрофессиональный насх, во второй половине рукописи бо-
лее аккуратный. Огласовки встречаются редко. В заглавиях имеются декоративные 
элементы. Кустоды горизонтальные, изредка наклонные. Чернила преимуществен-
но черные, местами бурые выцветшие. Заголовки и богослужебные указания выде-
лены красными и оранжевыми чернилами. Крупным каллиграфическим почерком 
черными чернилами обозначены названия воскресных и праздничных дней. Разде-
лительные точки и декоративные элементы выделены красным.

Переплет темно-коричневого цвета, картонный, обтянутый сафьяном с золотым 
тиснением в виде растительного орнамента на лицевых сторонах крышек. Обрезы 

Ил. 1. Апостол. Л. 183v. [ІР НБУВ, ф. 301, № 23п]
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листов окрашены золотой краской. На корешке – тиснение названия книги на араб-
ском, греческом и славянском в прямоугольных золотых картушах: الرسائل  / كتاب 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ / АПОСТОЛЪ. Размер обложки 200 × 140 мм. Толщина обложки 
5 мм. Толщина закрытой книги вместе с обложкой 43 мм. Имеется черное шелковое 
ляссе (10 мм). Сохранность бумаги и текста удовлетворительная. Имеются следы 
повреждений и реставрации (на первом из сохранившихся листов вклейка по ниж-
нему краю). Заметны следы от воды и от капнувшего со свечи воска. В верхней и 
нижней частях многих листов присутствуют червоточины в виде мелких отверстий. 
На последних листах кое-где имеются хаотичные линии карандашом.

Рукопись переписана в Иерусалиме Михаилом, сыном Юсуфа Фараха. Она со-
стоит из трех частей, каждая из которых датирована 1773 г.2

На л. 220v имеется вкладная запись (выполнена небрежным почерком, края ли-
стов и часть текста срезаны):
 قد اوقف هذا الرسايل المبارك العبد >...< / >لي<س مستحق ان يدكر اسمه قد اوقفه عن روحه وروح / ولديه على
 كنيست القديس العظيم في الشهدا جيورجيوس / وكلمن احتال عليه بحيله من السرقه يكون خصمه صاحب / المطرح

حرر في ٠٠٨ شهر ايار سنة ١٨١٤
“Сию благословенную [книгу] Апостол пожертвовал раб <...>, недостойный 

быть упомянутым по имени, на [помин] своей души и своих родителей3, церкви 
святого великомученика Георгия. Кто украдет ее обманным путем, да будет ему 
противником покровитель этого места. Записано 8 мая 1814 года”.

На лицевой стороне лл. 1–5 на нижнем поле стоит помета рукой архим. Антони-
на (Капустина): “въ Библіотеку/ Кіевской/ Духовной/ Академіи./ Іерусалимъ. 25 мая 
1868”.

Содержание:
Начало текста отсутствует. Сохранившийся текст начинается словами (л. 1r):

االحد عشر رسواًل، ورفع صوته وخاطبهم قاياًل، ايها / الرجال اليهود، والقاطنون اورشليم اجمعين
“...одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: мужи иудейские, и все 

живущие в Иерусалиме!” (Деян 2: 14).
Рукописная книга представляет собой богослужебный Апостол-лекционарий и 

состоит из следующих частей:
1-я часть (лл. 1r–39v) – апостольские чтения на каждый день от Пасхи до Пяти-

десятницы.
Подпись переписчика (л. 39v):

 ثم االبركسيس بمعونة هللا تعالي بيد افقر / عباد اللـه تعالّي واصغر اوالد المسيحيين، / مخاييل ولد يوسف فرح، في
شهر ايلون، سنت / الف وسبعمايه وتالته وسبعين للتجسد / االلهّي

«Милостью Бога Всевышнего завершено [переписывание] “Деяний” рукой ни-
чтожнейшего из рабов Божьих и наименьшего из сынов христиан, Михаила, сына 
Юсуфа Фараха, в сентябре тысяча семьсот семьдесят третьего года от Вопло-
щения Господня».

2-я часть (лл. 40r–183r) – апостольские чтения на каждый день от Пятидесятни-
цы до Великой Субботы. Начало (л. 40r):

 بسم هللا الواحد االبدي االزلي السرمدي / بدو المبادي وعلة العلل به تقتي وعليه اعتمادي /
نكتب رسايل بولص الرسول فم المسيح المنتخب / تقري في االحداد4 واالعياد وباقي ايام السنه كلها

“Во имя Бога Единого, Предвечного, Безначального, Первопричины всего суще-
го, в Которого верую и на Которого уповаю. [Начинаем] переписывание посланий 
апостола Павла, избранного Христоуста5, чтомых в воскресные, праздничные и 
все остальные дни года”.

Подпись переписчика (л. 183r):
بيد افقر عباد واصغر اوالد المسيحين العبد / الفقير مخاييل نجل يوسف فرح / سنت مسيحيه ١٧٧٣

“Рукой ничтожнейшего из людей и наименьшего из сынов христиан, убогого 
раба [Божьего] Михаила, сына Юсуфа Фараха. Года 17736 христианского [лето-
исчисления]”.
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3-я часть (лл. 183v–219v) – месяцеслов: богослужебные указания с распределе-
нием на 12 месяцев годового литургического цикла, начиная с сентября. Начало 
(л. 183v):

بسم هللا الواحد االبدي االزلي / السرمدي بدو المبادي وعلة العلل به / تقتي وعليه اعتصامي
 نبتدي بعون هللا تعالى وحسن توفيقه نكتب الرسايالت / التي تقال في مدار السنه في االتني عشر شهر وفي االعياد

والمواسم
“Во имя Бога Единого, Предвечного, Безначального, Первопричины всего суще-

го, в Которого верую и на Которого уповаю. Начинаем, с помощью Бога Всевыш-
него и Его благопоспешением, переписывание посланий, чтомых на протяжении 
года в течение двенадцати месяцев на праздники”.

Указывается количество дней месяца. Для каждого дня приводятся имена свя-
тых, память которых отмечается, апостольские чтения, в т. ч. ссылки на чтения, со-
держащиеся в 1-й части рукописи, и указание на соответствующий день богослу-
жебного цикла.

Лл. 218r–219v – суббота поминовения усопших (السبت المختص باالموات).
Колофон переписчика (л. 220r):

ورحمته وجوده  وفضله  ومنته  هللا  بلطف  المسيح  فم  الطوبان /  بولص  ورسايل  االبركسيس  هو  الدي  الكتاب   تم 
 بمقتضى / ما وصلت اليه القدره وما زاخته الفطنه باالحتياط عليه / من المعاني المختصره المفيده والمقاصد البالغه
المعاصى عن  والنجاه  الزالت  غفران  في   / الضراعه  واسماوه  صفاته  وتعظمت  االوه  جلت  تعالى  وللـِه   العديده / 
 والسيات والعصمة / فيما يسخط ويقصيه والتوفيق لما يقربه ويدنيه بنعمته النابغه / وراافته الواسعه البالغه والشكر
وال والعقل  المعرفه  ناقص  وهو /  واصغرهم  النصارى  اوالد  احقر  الولد  بيد  ودلك  اهل /  هو  كما  العقل   لواهب 
 مستوجب يستحق ان يدكر اسمه / وهو ولد صغير ابن عشر سنه ميخاييل نجل / يوسف فرح يوم قاطن في القدس
 الشريف / كل من وجد غلط او سهو يصلحه / يصلح الرب االله حاله دنياه / واخره غفر له وولديه / بشفاعة العدري

النقيه / وجميع القديسين امين / حرر نهار التلتا عيد / القديسه برباره / سنة ١٧٧٣
“Завершено переписывание книги Деяний и посланий блаженного Павла Хри-

стоуста <...> рукою ничтожнейшего и наименьшего из сынов христиан, невеже-
ственного, неразумного и недостойного быть упомянутым по имени, отрока де-
сяти7 лет Михаила, сына Юсуфа Фараха8, во время проживания его в святом 
Иерусалиме. Всякому, кто обнаружит ошибку или погрешность и исправит ее, да 
устроит Господь его земную и вечную жизнь, да простит [грехи] ему и его роди-
телям, предстательством Пречистой Девы и всех святых. Аминь. Записано во 
вторник, праздник святой Варвары9, 1773 года”. 

Упомин. рук.: [Петров 1875, 16; Крачковский 1925, 1001; Рыбалкин 1984, 162, 
172; Савченко 1988, 40].

II. ЧАСОСЛОВ
Описание:
Ф. 301, № 338п (старый шифр: ДА п/338).
Бумага плотная европейская с верже и понтюзо. Расстояние между понтюзо 

25 мм (расположены перпендикулярно корешку). Филигрань в виде полумесяца. В 
рукописи A1+187+B1 листов. Формат – 4о (205 × 150 мм)10. Внешнее поле текста 
15–25 мм, верхнее – 10–15 мм, нижнее – 25–30 мм. Высота текста 155–165 мм, ши-
рина – 110–120 мм. На странице в основном 18 строк, реже – 20–2211.

Оригинальная пагинация в виде кустод. Европейская пагинация проставлена ка-
рандашом вверху слева направо (всего 186 л.) и внизу справа налево (в верхней па-
гинации обозначен л. 78а).

Формат текста – в один столбец до л. 64r, далее в два столбца. Почерк аккурат-
ный насх. Текст без огласовок. В заглавиях имеются декоративные элементы. Буква 
“син” последовательно имеет надстрочный элемент в виде двух черточек, расходя-
щихся из одной точки снизу вверх. Кустоды горизонтальные, расположены ближе к 
центру. Чернила – хорошо сохранившиеся черные и красные. Богослужебные указа-
ния, инципит молитв выписаны киноварью. Крупным каллиграфическим почерком 
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черными чернилами с декоративными элементами выделены названия разделов. 
Разделительные элементы обозначены как точки черными чернилами, сверху кото-
рых киноварью обведены запятые (этот метод четко прослеживается в части руко-
писи, где текст написан в один столбец).

Переплет картонный, темно-коричневого цвета, обтянут сафьяном с золотым 
тиснением в виде растительного орнамента на лицевых сторонах крышек. Обрезы 
листов окрашены золотой краской. На корешке – тиснение названия книги на араб-
ском, греческом и славянском в прямоугольных золотых картушах: السواعي  / كتاب 
ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ / ЧАСОСЛОВЪ. Размер обложки 210 × 160 мм. Толщина обложки 
4 мм. Толщина закрытой книги вместе с обложкой 45 мм. Имеется черное шелковое 
ляссе (12 мм) хорошей сохранности. Сохранность бумаги и текста удовлетвори-
тельная. На бумаге имеются следы повреждений (мелкие отверстия, пятна, следы 
жира и воды) и реставрации (вклейки по краям).

Переписка рукописи завершена 8 июня 1753 г. в г. Лод православным священни-
ком по имени Ханна Л.з.‘.р.

На л. 187v имеется вкладная запись (местами текст срезан по краю или заходит 
под переплет):

Ил. 2. Часослов. Л. 62v. [ІР НБУВ, ф. 301, № 338п]
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العالم الذي هو مستحق ان يذكر اسمه / بين  المتواطي  الخاطي باالسم  الفقير  العبد  المباركه  السواعيه   قد اوقف هده 
 لكترة خطاياه انضوني ولد يني الخياط وهي وقف علي كنيست القديس مار جريس / الجبيلي القريبه من اورشليم وهي
القديس خصيمه  يكون  الحيل  من  حيلًت  بنوع  باعها  او   / >...< اغتالـ  او  سرقها  فكلمن  مخلًد  وحبًس  موبًد   وقًف 
 جيورجيوس صاحب الكنيسه وكلمن قر>...< / فيها يترحم الي الموقف والي والديه بمغفرة الخطايا والحمد للـه تعالى

وحده
“Этот благословенный Часослов пожертвовал убогий и грешный раб [Божий], 

неименитый, [не] достойный быть упомянутым по имени у людей по множеству 
своих грехов, Антоний, сын Яни аль-Хаййат12, церкви святого Георгия Библосского 
близ Иерусалима13, в вечное владение и хранение. Кто украдет эту книгу или про-
даст обманным путем, да будет ему противником святой Георгий, покровитель 
храма. Кто будет читать ее, да помолится о прощении грехов дарителя и его ро-
дителей. Слава единому Богу Всевышнему”.

Ниже стоит круглая печать с арабской вязью (диаметр 15 мм).
На лицевой стороне лл. 1–5 на нижнем поле стоит помета рукой архим. Антони-

на (Капустина): “въ Библіотеку/ Кіевской/ Духовной/ Академіи./ Іерусалимъ. 25 мая 
186514”.

Содержание:
Инципит (л. 1r):

بسم هللا الواحد االبدي االزلّي السرمدي
 كتاب اورولوجيون الصلواث المفروضه في السبعة اوقاة / اخرجت من الرومي الي العربي بلٍد15 وتعب البطريرك

الحموي / افتيميوس لما كان مطران بمدينة حلب اول دلك / صالث نصف الليل
“Во имя Бога Единого, Предвечного, Безначального. Книга Часослов семи мо-

литвословий, положенных в течение дня. Переведена с греческого на арабский 
стараниями и трудами патриарха Евфимия аль-Хамави, в бытность его митро-
политом Алеппским16. В начале – полунощница”.

Содержание первой части (молитвы суточного богослужебного круга):

1r Полунощница [вседневная] صالث نصف الليل
9v Полунощница субботняя صالث نصف الليل في السبوت
13r Полунощница воскресная صالث نصف الليل في االحاد
14v Утреня صالث السحريّه
23r Час первый الساعة االولّي
25v Междочасие первого часа مصوريون الساعة االولّي
27v Час третий الساعة الثالثه
29v Междочасие третьего часа مصوريون الساعة الثالثه
31v Час шестой الساعة السادسه
33v Междочасие шестого часа مصوريون الساعة السادسه
35r Блаженны صالة المكارزمي
37v Молитва перед дневной трапезой صاله على المايده قبل الغدا
37v Молитва после дневной трапезы صاله علي المايده بعد الغدا
38r Молитва перед вечерней трапезой صاله علي المايده قبل العشا
38r Молитва после вечерней трапезы صاله علي المايده بعد العشا
38v Чин о возвышении панагии رفع الباناجيا
39r Изъяснение чина о возвышении панагии, как и 

для чего [он совершается]
تفسير رفع الباناجيا وكيف والي سبب

40r Час девятый الساعة الثاسعه
42r Междочасие девятого часа مصوريون الساعة التاسعه
43v Вечерня صالث مزمور الغروب
46v Великое повечерие, совершаемое [Великим] 

постом
صالة النوم الكبيره تقال في الصوم

58r Малое повечерие صالة النوم الصغيره

Колофон в конце 1-й части (л. 62r):
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 تمت السواعي وجميع الفروض المختصه >...< ويتلوه الطروبارياث / والقناديق االعشر17 شهر الروميه / والعياد
السيديه وجميع / االفراض / والسبح للـه دايماً / امين

“Завершено [переписывание] часов и всех положенных молитв. Далее следуют 
тропари и кондаки для 12 месяцев греческого [календаря], Господских праздников и 
все положенные молитвословия. Хвала Богу вовеки! Аминь”.

Следующий раздел (л. 62v):
 بسم هللا الواحد االبدي االزلي السرمدي

نبتدي بعون هللا وحسن توفيقه بنسخ طروبارياث / القديسين جميعهم الكاين في مدار السنه تدكارهم وقناديق
“Во имя Бога Единого, Предвечного, Безначального. Начинаем, с помощью Бога 

Всевышнего и Его благопоспешением, переписывание тропарей и кондаков всем 
святым, память которых совершается в течение года”.

Для каждого месяца указаны количество дней и продолжительность дня (ساعات 
 Для каждого дня перечисляются праздники и память святых и приводятся .(نهاره
тексты соответствующих тропарей и кондаков.

Следующий раздел (л. 128v):
 بسم االب واالبن والروح القدس / االه واحد امين

ابتدا طروباريات وقناديق التريودي والفصح نبتدي من احد / الفريسي والعشار الي احد جميع القديسين
“Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, Единого Бога. Аминь. Начало тропарей 

и кондаков Триоди и Пасхи, начиная с Недели о мытаре и фарисее до Недели всех 
святых”.

Приводятся тропари и кондаки из Триоди Постной и Цветной. В конце (л. 134v) 
содержатся Часы Пасхи (صالث سواعي الفصح العظيم).

Следующий раздел (л. 138r):
 بسم االب واالبن والروح / القدس االه / واحد

نبتدي بطروبارياة القيامه / مع الثاوطوكياث واال / يباكويي علي الثمانية الحان
“Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, Единого Бога. Начинаем [переписыва-

ние] тропарей воскресных с богородичными и ипакои восьми гласов”.
Кроме указанных молитвословий, сюда входят тропари поминальных суббот 

.(л. 141v) (الطروباريات ترثل في سبت االموات)
Следующий раздел (л. 142r):

 بسم االب واالبن والروح القدس / االه واحد / امين
 نكتب تاوطوكيات يرتلوا علي / مدار السنه في المسا وعلي ثاوس / كيريوس سحر وفي اخر صالث / سحر ايضا

قبل بدو الساعة االولي
«Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, Единого Бога. Аминь. Начинаем писать 

богородичны, которые поются весь год на вечерне, на “Бог Господь” на утрене и в 
конце утрени, а также перед первым часом».

Сюда же входят тропари, богородичны и кондаки на каждый день недели 
(л. 150r).

Далее следуют:
كيريه علي  مريم  البتوليه  الدايمة /  االله  والدة  لسيدتنا  وهو  فيه /  الجلوس  يجب  ال  الدي /  المديح  خدمت   ترتيب 

ككركصا / ستشراري بروصوميات باللحن / السادس
«Акафист Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии. На “Господи воз-

звах” стихиры, подобны, глас шестой» (л. 152r).
قانون خشوعي لربنا يسوع / المسيح باللحن الثاني

“Канон умилительный ко Господу нашему Иисусу Христу, глас второй” 
(л. 161v).

قانون لوالدة االله الفايق / قدسها باراكليسي ثاليف / تاوستيركطس الراهب المتوحد
“Канон молебный ко Пресвятой Богородице. Творение Феостирикта монаха” 

(л. 164v).
قانون للمالك حافظ حياة / االنسان تاليف يوحنا الراهب / المفروبودس باللحن الثامن

“Канон Ангелу Хранителю. Творение Иоанна Мавропода монаха, глас восьмой” 
(л. 169r).
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قانون يرتل للقواث السماويين / ولكافة القديسين توسل / وتضرع وابتهال تاليف كير يوسف / باللحن الثامن
“Молебный канон Небесным Силам и всем святым. Творение Кир Иосифа, глас 

восьмой” (л. 173v).
طس18 صالث المطالبسي قبل تناول االسرار

“Последование ко Святому Причащению” (л. 176v).
В конце (л. 186r) приводятся благодарственные молитвы по Святом Причащении 

.(افشين الشكر)
Подпись переписчика (л. 187r–187v):

المبارك الدي هو من  نجزة هدا السواعيه وكملت في نهار الثالته / المبارك في تمانية ايام خليت من شهر / حزيراً 
 شهور سنة سبعة / االف ومايتين وستين البونا ادم عليه عليه19 / افضل السالم والي المسيح الف وسبعمايه وتالته /
 وخمسون الموافق للهجرة االسالميه الف ومايه / وسته وستون علي يد افقر العباد واصغر الوالد / الراجي من من20
 المسيح االله غفران خطاياه الطوعيه / والكرهيه التي بالقول والفعل والعقل والدهن / بمعرفه وبغير معرفه االسم مليح
 والفعل قبيح حنا / بزي قسيس المكنا لزعر القاطن يوميًدا مدينة / لد المقاربه الورشليم االصلي ملكان واالرتودكسي /
 مدهباً فنسال فضل كل اخ او اّب او ولد وقرا / في هده االحرف واالسطر الحقيره ورا غلطاً او سهواً // او نسيان او
 نقص فيصلحه اصلح اللـه / دنياه واخرته الن الكل ناقص لم كامل / اال اللـه وحده من راء عيباً وسد الخلل / كان عند
بني ولجميع  ولوالديه  له  بالمغفره  له  فيدي /  وعال  عيباً  فيه  من  جل  عيباً  به  من /  تعير  ال  المال  عين  في   الناس 

المعموديه / ويقول اللهم اغفر للكاتب والقاري / والقايل امين امين امين
“Переписывание сего Часослова завершено в благословенный вторник, в вось-

мой день благословенного месяца июня года 7260 от отца нашего Адама (мир 
ему!), христианского [летоисчисления] 1753, что соответствует году 1166 му-
сульманской хиджры, рукой ничтожнейшего из людей и наименьшего из сынов 
[христиан], молящего Христа Бога о прощении грехов своих вольных и невольных, 
словом и делом, умом и помышлением, ведением и неведением сотворенных (имя 
благопристойно, а дела недостойны!), [именем] Ханна, священника [только] по 
облачению21, прозываемого Л.з.‘.р, жившего тогда в городе Лод близ Иерусалима, 
православного исповедания. Молим же всякого брата, отца и сына, который про-
чтет сии убогие слова и строки и увидит ошибку, погрешность, упущение или про-
пуск, пусть исправит это, и да устроит Господь его земную и вечную жизнь. Ибо 
никто не совершенен, кроме как один Бог. Кто увидит недостаток и поправит 
ошибку, да будет у людей в почете, и если он сам имеет пороки, да не будет по-
стыжен и возвысится, и да простятся [грехи] ему и его родителям и всем сынам 
Крещения. И да скажет он: Господи, прости [грехи] писавшему, читающему и го-
ворящему. Аминь, аминь, аминь!”.

Ниже следует надпись под наклоном:
وكما يفرحون المالحون اذا وصلوا لمين / كدالك يفرح الناسخ اذا ثم الكتاب

“Как радуются мореплаватели, достигнув пристани, так радуется и перепис-
чик, закончив книгу”. 

Упомин. рук.: [Петров 1877, 357; Крачковский 1925, 1001–1002; Рыбалкин 1984, 
162, 172].

III. ЧАСОСЛОВ
Описание:
Ф. 301, № 339п (старый шифр: ДА п/339).
Бумага плотная европейская с верже, понтюзо и фрагментами филиграни (часть 

полумесяца). Расстояние между понтюзо 25–30 мм (расположены перпендикулярно 
корешку). В нижней части ряда листов просматривается небольшая фигура в виде 
цветка. В блоке A1+384+33+B1 листов. При реставрации в разных местах были 
вклеены листы на белой бумаге верже, где утраченный текст восполнен другим по-
черком (всего 15 лл.), а также чистые листы на гладкой желтой бумаге в местах, где 
текст разорван и остались лакуны (всего 33 лл.). Формат – 4о (190 × 120 мм); белые 
вклеенные листы шире и загнуты по краю. Внешнее поле текста 25–30 мм, верх-
нее – 10 мм, нижнее – 35–40 мм. Высота текста 130–140 мм, ширина – 80–85 мм. 
На странице 15–16 строк.
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Оригинальная пагинация в виде кустод. Листы пронумерованы европейскими 
цифрами справа налево на внешнем поле по центру (всего 413 лл., включая все 
чистые листы), а также вверху слева направо (384 лл., без учета 33 желтых чистых 
листов, которые пронумерованы отдельно римскими цифрами). 

Формат текста – в один столбец. Почерк грубый насх. Текст без огласовок. 
Имеются фрагменты молитв на греческом языке. В заглавиях встречаются декора-
тивные элементы. Буква “син” имеет надстрочный декоративный элемент в виде 
двух черточек. Имеются глоссы на полях (исправления и добавления). Кустоды го-
ризонтальные. Чернила – выцветшие коричневые, черные и красные. На восстанов-
ленных листах чернила хорошей сохранности. Богослужебные указания, инципит 
молитв выписаны киноварью. Крупным каллиграфическим почерком черными чер-
нилами с декоративными элементами выделены названия разделов.

Переплет темно-коричневого цвета, картонный, обтянутый сафьяном с золотым 
тиснением в виде растительного орнамента на лицевых сторонах крышек. Обрезы 
листов окрашены золотой краской. На корешке имеются бинты и тиснение назва-
ния книги на арабском, греческом и славянском в прямоугольных золотых карту-
шах: السواعي  .ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ / ЧАСОСЛОВЪ. Размер обложки 195 × 130 мм / كتاب 

Ил. 3. Часослов. Л. 172v. [ІР НБУВ, ф. 301, № 339п]
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Толщина обложки 4 мм. Толщина закрытой книги вместе с обложкой 70 мм. Имеет-
ся черное шелковое ляссе (8 мм). Бумага имеет значительные повреждения, сильно 
пожелтевшая, с червоточинами, пятнами, следами жира и разводами от воды. В 
нижней части листов текст сильно затерт, местами размыт. Имеется множество сле-
дов реставрации (вклейки по краям и посередине).

Датировка рукописи неизвестна22. Эксплицит отсутствует (последняя страница 
не сохранилась).

На л. 1v имеется вкладная запись:
القديس لكنيسة  وخدمه  اكرام  وذلك /  فراج  وسليمان  حنانيا  وشدها  السواعيه /  هذه  كمالة  في  المهتمان   وكانا 
 جاورجيوس / الجبيلي فكل اٍب روحانى واٍخ نظر الى / هذه االسطر الحقيره يطلب ويدعى / لهما بالغفران والمسامحه

والترحم / عليهما من بعد مماتهما يكون له نظير / ذلك من الواعد الصادق / امين / حرر في ١٧ اب ١٨١٤
“О восполнении [листов] этого Часослова и их закреплении23 позаботились Ха-

нания24 и Сулейман Фаррадж, дабы послужить церкви святого Георгия Библосско-
го. Пусть же всякий духовный отец или брат, увидев эти убогие строки, 
помолится о прощении их [грехов] и помиловании их после кончины, и да воздастся 
ему тем же от Верного Своим обетованиям. Аминь. Записано 17 августа 
1814 года”.

На лицевой стороне лл. 4–8 на нижнем поле стоит помета рукой архим. Антони-
на (Капустина): “въ Библіотеку/ Кіевской/ Духовной/ Академіи./ Іерусалимъ. 23 мая 
1868”.

Содержание:
Инципит (л. 2v, срезан по правому краю):

>ب<سم االب واالبن والروح القدس االله الواحد
>ك<تاب السواعيه السنويه تبدا كالعاده >من< صالة نصف الليل في ايام الجمعه

“Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, Единого Бога. Книга Часослов на весь 
год. Начало, как всегда, с полунощницы вседневной”.

Содержание первой части (молитвы суточного богослужебного круга):
2v Полунощница [вседневная] صالة نصف الليل
19v Полунощница субботняя صالة نصف الليل في السبوت
28v Полунощница воскресная صالة نصف الليل في االحاد
31r Утреня صالة سحر

Текст прерван между лл. 49–51 на словах: وادا كان يوم احد بعد. Утрачено начало пер-
вого часа. Л. 50 – чистый желтый. Дальнейший текст (л. 51r): بالتوبه اقبل  ولنا   يقين 
.واالعتراف

55r Междочасие первого часа مصوريون الساعة االولي
58v Час третий الساعة الثالثه
63v Междочасие третьего часа مصوريون الساعة الثالثه
66v Час шестой الساعت السادسه
71v Междочасие шестого часа مصوريون الساعة السادسه
74v Блаженны صالة الماكارزمي
80r Молитва перед дневной трапезой صالة علي المايده قبل الغده
80v Молитва после дневной трапезы صالة علي المايده بعد الغدآه
81r Молитва перед вечерней трапезой صاله علي المايده قبل العشاه
81r Молитва после вечерней трапезы صاله علي المايده بعد العشاه
81v Чин о возвышении панагии رفع الباناجيا

Текст прерван между лл. 81–83 на словах: اصابعه كالهما ويرفعها قلياًل قلياًل. Л. 82 – чи-
стый желтый. Дальнейший текст (л. 83r): السالم من اجل بيت الرب االهنا.

83v Изъяснение чина о возвышении панагии, как и 
для чего [он совершается]

تفسير رفع الباناجيا وكيف واي سبب

85r Час девятый الساعت التاسعه
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Текст прерван после л. 88 на словах: ونقول اربعون صوت يا رب ارحم ونقول ثالثة. Вставле-
ны 2 чистых желтых листа (89–90). Далее следует текст пс. 137 из Междочасия де-
вятого часа (л. 91r): بقوتك فلتعترف لك يا رب كل ملوك االرض.

93v Вечерня صالة الغروب
100v Великое повечерие, совершаемое святым 

Великим постом
 صالة النوم الكبيره تقال في الصوم الكبير

المقدس
123r Малое повечерие صالة النوم الصغيره

Начало следующего раздела (л. 124r):
بسم هللا الواحد االبدي االزلي السرمدي وبه نستعين

 نبتدي بعون اللـه تعالي وحسن توفيقه بنسخ / طروباريات القديسين علي مدار السنه
“Во имя Бога Единого, Предвечного, Безначального, к Которому прибегаем. На-

чинаем, с помощью Бога Всевышнего и Его благопоспешением, переписывание тро-
парей святым для всего года”.

Для каждого месяца указаны количество дней и продолжительность дня и ночи. 
Для каждого дня перечисляются праздники и память святых и приводятся тексты 
соответствующих тропарей и кондаков. Названия некоторых месяцев и первого дня 
заключены в рамку.

Текст прерван между лл. 209–211 на богослужебных текстах к 5 февраля. 
Л. 210 – чистый желтый. На л. 211r следуют тексты к 8 февраля.

Следующий раздел начинается без заглавия с Недели о мытаре и фарисее (احد 
-Приводятся тропари и кондаки из Триоди Постной и Цвет .(л. 285r) (الفريسي والعشار
ной. В конце (л. 295r) содержатся Часы Пасхи (صالة سواعي الفصح العضيم).

Начало следующего раздела (л. 300r):
طروبارياة القيامه مع الثاوطوكيوياث واليباكويي علي الثمانية الحان

Содержит тропари воскресные с богородичными и ипакои восьми гласов. Сюда 
входят также тропари поминальных суббот (л. 305r).

Начало следующего раздела (л. 306v):
 ثاوطوكياة وطروبارياة ترتل علي / مدار السنه في المسا وعلي تاوس كيريوس / سحر وفي اخر صالة سحر ايضا

قبل بدو / ساعة االولي
«Богородичны и тропари, которые поются весь год на вечерне, на “Бог Го-

сподь” на утрене и в конце утрени, а также перед первым часом».
Сюда же входят тропари на каждый день недели (طروباريات الجمعه كلها) (л. 322v).
Текст обрывается между лл. 324–326 на словах: قنداق باللحن الثالث للقديس نيقوالوس ظهرت. 

Л. 325 – чистый желтый.
Следующие заголовки:

بسم اللـه الواحد االبدي االزلي السرمدي وبه نستعين
كيريا علي /  مريم  البثوليه  الدايمة  االله  والدة /  لسيدتنا  وهو  فيه  تجلس  ان  يجب /  ال  الدي  المديح  خدمت   ترتيب 

لكركصا25 ستشراري بروصومياة / باللحن السادس
«Во имя Бога Единого, Предвечного, Безначального, к Которому прибегаем. Ака-

фист Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии. На “Господи воззвах” 
стихиры, подобны, глас шестой» (л. 326r).

قانون خشوعي لربنا ايسوع / المسيح باللحن الثاني
“Канон умилительный ко Господу нашему Иисусу Христу, глас второй” 

(л. 345v).
قانون لوالدة االله الفايق قدسها بارا /كليسي تاليف ثاوستركطس الراهب المتوحد

“Канон молебный ко Пресвятой Богородице. Творение Феостирикта монаха” 
(л. 352v).

Текст прерван между лл. 354–356 на словах: وحدك الشفاعه  سريعة  يا   – Л. 355 .وسلمينا 
чистый желтый. Последующий текст (л. 356r): حيل االبالسه ونتضرع ان ينجينا من فساد االمنا.

قانون تضرع للمالك حافظ حياة / االنسان تاليف يوحنا الراهب المفروبودس / باللحن الثامن
“Канон молебный Ангелу Хранителю. Творение Иоанна Мавропода монаха, глас 

восьмой” (л. 362r).
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Текст прерван после л. 368 на словах из 9-й песни канона: كل حياتي باسرها. Встав-
лены 4 чистых желтых листа (369–372). Далее следует текст из 5-й песни канона 
Небесным Силам (л. 373r): ال تحصا عدداً ايتها العدري الكلية الطهاره.

Текст канона прерван после л. 375 на словах из 9-й песни: ايها الرسل االلهيون االثني عشر 
.Вставлены 18 чистых желтых листов (376–393) .المتكامل شرفهم مع كافت الشهدا وروسا الكهنه

Далее следует текст из 1-й песни канона ко Святому Причащению (л. 394r): القبيحه 
.انا الشقي فاهلني انا الغير مستحق ايها المسيح لشركت جسدك الطاهر ودمك االلهي

Последняя страница (л. 413v) заканчивается полным текстом молитвы из канона 
ко Святому Причащению: السري عشاك  في  شريكاً  اليوم   Вечери Твоея тайныя“) اقبلني 
днесь...”). Последняя строчка – введение к тексту первой молитвы после Причаще-
ния: وبعد تناول االسرار المقدسه يقول هده. В конце вставлены 4 чистых желтых листа.

Упомин. рук.: [Петров 1877, 358; Крачковский 1925, 1001; Рыбалкин 1984, 162, 
172; Савченко 1988, 42].

IV. ОкТОих
Описание:
Ф. 301, № 353п (старый шифр: ДА п/353).
Бумага плотная европейская с верже, понтюзо и фрагментами филиграни (часть 

полумесяца или двух). Расстояние между понтюзо 25 мм (расположены параллельно 

Ил. 4. Октоих. Л. 117v. [ІР НБУВ, ф. 301, № 353п]
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корешку). В рукописи A1+160+4+B1 листов. При реставрации были добавлены 
желтые гладкие листы в начале и в конце. Формат – 8о (160 × 105 мм). Внешнее 
поле текста 15 мм, верхнее – 10–15 мм, нижнее – 25 мм. Высота текста 120 мм, ши-
рина – 75–80 мм. На всех страницах 14 строк.

Оригинальная пагинация в виде кустод. Европейская пагинация проставлена 
вверху слева направо, начиная с добавленных при реставрации чистых листов, и 
внизу справа налево.

Формат текста – в один столбец. Почерк аккуратный каллиграфический насх. 
Огласовки встречаются редко. Декоративные элементы минимальны. Буква “син” 
последовательно имеет надстрочный элемент в виде двух черточек, расходящихся 
из одной точки снизу. Кустоды горизонтальные. Чернила – хорошо сохранившиеся 
черные, коричневые и красные. Богослужебные указания, названия и инципит мо-
литв выписаны киноварью. Названия разделов выделены крупным почерком чер-
ными чернилами. Декоративные элементы выделены красным. Разделительные 
точки, проставленные черными чернилами, обведены сверху киноварью.

Переплет темно-коричневого цвета, картонный, обтянутый сафьяном с золотым 
тиснением в виде растительного орнамента на лицевых сторонах крышек. Обрезы 
листов окрашены золотой краской. На корешке имеются бинты и тиснение назва-
ния книги на арабском, греческом и славянском в прямоугольных золотых карту-
шах: اقتيخوس -ΟΚΤOΗΧΟΣ26 / ОКТОИХЪ. Размер обложки 170 × 110 мм. Тол / كتاب 
щина обложки 3 мм. Толщина закрытой книги вместе с обложкой 28 мм. Имеется 
черное шелковое ляссе (12 мм) хорошей сохранности. Сохранность бумаги и текста 
хорошая. Имеются следы повреждений от воды, жира, капнувшего воска, пламени 
от свечи; кое-где листы порваны по краю и повреждены насекомыми. На обложке 
имеются царапины. При реставрации вставлены листы в начале и в конце, на по-
следнем из сохранившихся листов имеются вклейки по краям и посередине.

Рукопись переписана в последний день сентября 1757 г. в г. Наблусе священни-
ком (хури) по имени Михаил Матта.

Вкладные записи отсутствуют (очевидно, из-за утраты страниц). На лицевой 
стороне лл. 1–5 на нижнем поле стоит помета рукой архим. Антонина (Капустина): 
“въ Библіотеку/ Кіевской/ Духовной/ Академіи./ Іерусалимъ. 25 мая 1868”.

Содержание:
Начало текста отсутствует. Сохранившийся текст начинается словами (л. 2r):

 انقدنا من اثامنا هلموا ايها الشعوب نسبّح ونسجد / للمسيح، ونمجد قيامته من بين األموات، النه هو / اآلهنا الذي نجانا
وخلصنا، وانقد العالم من / خديعة العدو

“...избавлей нас от беззаконий наших. Приидите, людие, воспоим и поклонимся 
Христу, славяще Его из мертвых Воскресение: яко Той есть Бог наш, от прелести 
вражия мир избавлей” (стихира 1 гласа, вечер субботы).

Октоих включает последование с изменяемыми молитвословиями для каждого 
дня седмичного круга. Выделены следующие заголовки:

4r Утреня. Канон Троичен, глас первый صالة سحر قانون الترياديكا باللحن االول
23v Глас второй اللحن الثاني
25v Утреня. Канон Троичен, глас второй صالة سحر قانون الترياديكا باللحن الثاني
41r Глас третий اللحن الثالث
43r Утреня воскресная. Канон Троичен, глас 

третий
سحر االحد قانون الترياديكا باللحن الثالث

58v Глас четвертый اللحن الرابع
61r Утреня воскресная. Канон Троичен, глас 

четвертый
سحر االحد ،،، قانون الترياديكا باللحن الرابع

78v Глас пятый اللحن الخامس
81r Канон Троичен, глас пятый قانون الترياديكا باللحن الخامس
97v Глас шестой اللحن السادس
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99v Канон Троичен, глас шестой قانون الترياديكا باللحن السادس
117v Глас седьмой اللحن السابع
119v Утреня воскресная. Канон Троичен, глас 

седьмой
سحر االحد قانون الترياديكا باللحن السابع

135v Глас восьмой اللحن الثامن
137r Утреня воскресная. Канон Троичен, глас 

восьмой
سحر االحد ،،، قانون الترياديكا باللحن الثامن

155v Начало воскресных ексапостилариев 
и утренних Евангельских стихир. 
Стихиры – творение царя Льва Премудрого, 
ексапостиларии же – сына его, царя 
Константина

  ابتدآ االكسابسثالري للقيامه واالحد عشريّه
 االوثينا اّما الدكصايات ثاليف الون الملك الجزيل

الحكمه واّما االكسابسثالري البنه الملك قسطنطين

Колофон переписчика (л. 160v):
مسيحيه سنه  شهور  من  هو  الدي  ايلول  شهر /  خثام  الثلثا  نهار  المبارك  االكطويخس  هذا  نساخة  من  النجاز   وكان 
 ١٧٥٧ / وقديما تمه بيده الفانيه الخوري ميخاييل متتى اللذي المستكن يوميٍد بمدينة / نابلس فنسال كل واقٍف عليه بان

يدعي له بالمغفره ليكون له نظير دلك من / الموعد الصادق
“Переписывание сего благословенного Октоиха завершено во вторник, послед-

ний день месяца сентября 1757 года христианского [летоисчисления], бренной ру-
кой хури Михаила Матта, жившего тогда в городе Наблусе. Просим всякого, кому 
попадется эта книга, помолиться о прощении его [грехов], и да воздастся ему тем 
же от Верного Своим обетованиям”.

Упомин. рук.: [Петров 1877, 361; Крачковский 1925, 1002; Рыбалкин 1984, 162, 
172; Савченко 1988, 41].

V. МиНЕЯ ОбщАЯ27

Описание:
Шифр: Ф. 74, № 25.
Бумага плотная европейская с верже и понтюзо. Расстояние между понтюзо 

25 мм (расположены перпендикулярно корешку). Филигрань двух типов – tre lune и 
в форме навершия короны. В рукописи 1+46 листов. Формат – 4о (210 × 150 мм). 
Внешнее поле текста 30–40 мм, верхнее – 10 мм, нижнее – 20–30 мм. Высота текста 
170 мм, ширина – 100–105 мм. На странице в основном 21 строка, иногда 19, 20, 22.

Оригинальная пагинация в виде кустод. Европейская пагинация проставлена ка-
рандашом внизу справа налево и вверху слева направо.

Формат текста – на л. 2 в два столбца, далее везде в один столбец. Почерк акку-
ратный насх. Огласовки встречаются редко. Наименования служб оформлены кал-
лиграфическим почерком черными чернилами. Кустоды горизонтальные, изредка 
наклонные. Чернила коричневые, черные, красные. Разделительные элементы 
встречаются редко, выделены красным. Киноварью выписаны заголовки песней ка-
нонов и инципит тропарей. На лл. 3r–23v на верхнем поле указано название служ-
бы, содержащейся на данных страницах.

Переплет темно-коричневого цвета, картонный, в ветхом состоянии. Посереди-
не тиснение в виде ромбовидной орнаментальной фигуры. Размер обложки 
215 × 150 мм. Толщина обложки 3 мм. Толщина закрытой книги вместе с обложкой 
15 мм.

Общее состояние рукописи ветхое. Бумага пожелтевшая, имеются следы жира, 
по краям много пятен. Скрепление листов на корешке в очень ветхом состоянии, 
нити выходят наружу. Л. 41 выпал из переплета.

Атрибуция неизвестна. Датировка28 и владельческие пометы на арабском языке 
отсутствуют. На л. 46v содержится текст молитвы другим почерком.

На лицевой стороне л. 1 стоит владельческая помета А. Е. Крымского: “А. Крим-
ський”.
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Содержание:
Л. 2r–2v: مديحة دخول السيد الي الهيكل “Акафист Сретению Господню” (фрагмент, ико-

сы 1–6).
Начало текста (л. 3r):

بسم اآلب واالبن والروح القدس االله الواحد به تقتي وعليه اعتمادي
 نبتدي بعون اللـه وحسن توفيقه نكتب اوزان وقوانين / لبقية االنبيا والشهدا والرسل ولكافة القديسين الذين ال يوجد /

لهم خدمة في هدا الكتاب المبارك
“Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, Единого Бога, в Которого верую и на 

Которого уповаю. Начинаем, с помощью Бога и Его благопоспешением, переписы-
вание стихир и канонов всем пророкам, мученикам, апостолам и всем святым, от-
дельных служб которым нет, в эту благословенную книгу”.

Рукописная книга представляет собой сборник служб и молитвословий святым 
определенного лика. Она четко структурирована и имеет следующие заглавия:

3r Служба общая одному апостолу خدمة رسول واحد
5r Служба общая апостолам двум и многим خدمة رسولين وجميع رسل معاً
8r Служба общая одному пророку خدمة نبٍي واحٍد

10v Служба общая пророкам двум и многим خدمه نبيين وانبيا كترين

Ил. 5. Минея общая. Л. 30v. [ІР НБУВ, ф. 74, № 25]



Ю. И. Петрова

80                                                                                                          Східний світ, 2018, № 2

13r Служба общая одному мученику خدمة شاهد واحد
15v Служба общая мученикам двум и многим خدمة لشاهدين وكتيرين
18r Служба общая одному святителю خدمة ريس كهنة واحد
21r Служба общая святителям двум и многим خدمة لريسي كهنة ولكثيرين
23v Служба общая одному священномученику خدمة شهيد في الكهنة واحد
26r Служба общая священномученикам двум и многим خدمة لشاهدين في الكهنة وكثيرين
28v Служба общая одному преподобному خدمة باٍر واحٍد
30v Служба общая преподобным двум и многим خدمة لبارين والبرار كثيرين
32v Служба общая одному преподобномученику خدمة شهيٍد باٍر
35r Служба общая преподобномученикам двум и многим خدمة بارين وابرار شهدا كثيرين
36v Служба общая одной мученице خدمة لشاهده واحدت
39r Служба общая мученицам двум и многим خدمة لشهيدتين ولشاهدات
41v Служба общая одной преподобной خدمة المراة بارة
44r Служба общая преподобным женам двум и многим خدمة بارتين وبارات كثيرون

Эксплицит (л. 46r):
هدا اتمام خدمة القديسين الذين ال اسما / لهم / تممنا اللهم بنعمتك يا اب الرافة واله كل / عزاً وصالح / تم

“Сим завершаются службы святым, отдельных служб29 которым нет. Оконче-
но Твоею милостью, Господи, Отче щедрот и Боже всякого утешения и правды. 
Конец”.

Упомин. рук.: [Савченко 1988, 41].

В завершение характеристики рассмотренной коллекции стоит отметить, что 
перспектива дальнейшего исследования этих рукописных памятников состоит в изу-
чении их текстологических и языковых особенностей и выяснении их соотношения 
со списками, хранящимися в других рукописных собраниях (в первую очередь с 
поступившими из Палестины от архим. Антонина), на что указал в свое время еще 
И. Ю. Крачковский [Крачковский 1925, 1001]. С другой стороны, не менее актуаль-
ной задачей является подготовка детального научного описания остальных частей 
собрания арабских и других восточных рукописей, хранящихся в фондах ИР НБУВ 
и ожидающих своего исследователя.

1 В исторической справке к каталогу две рукописи (№ 65–66) ошибочно отнесены к тем, 
которые отмечены дарственной надписью архим. Антонина [Савченко 1988, 1].

2 В каталоге [Савченко 1988, 40] указаны две части, первая из которых датирована 1772 г. 
(неточность объясняется графической формой цифры, см. прим. 6). Очевидно, не был при-
нят во внимание колофон на л. 39v, четко указывающий на датировку 1-й части.

3 Буквальное прочтение: “двух сыновей”. В арабо-христианских рукописях наблюдается 
разнобой в написании долгих гласных (ср. искаженное ولديه вместо والديه в колофоне пере-
писчика).

4 Sic.
5 Эпитет fam al-Masīḥ (калька с греч. Χριστόστομος) в арабо-христианской традиции, 

вслед за греческой, усваивался чаще всего апостолу Павлу.
6 Арабская цифра выглядит здесь как 2, но, исходя из того, что датировка предшествую-

щей части (1773 г.) написана словами и не вызывает разночтений, данную цифру следует 
трактовать как 3.

7 Не исключено, что в составном числительном пропущена единица и переписчику было 
от 11 до 19 лет.

8 В каталоге ошибочно: “Переписан младшим из сыновей Михаила Иосифа” [Савченко 
1988, 40].

9 Приходится на 4 (17) декабря.
10 В каталоге указан формат 10,5 × 16 см [Савченко 1988, 41].
11 В каталоге ошибочно: 14 строк [Савченко 1988, 41].
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12 Яни – от греч. Γιάννης; аль-Хаййат – букв.: “портной”. В каталоге: “Антоний сын Ено-
ха” [Савченко 1988, 41].

13 Имеется в виду знаменитый храм св. Георгия в городе Лод (Лидда); на это указывает и 
подпись переписчика. Нисба святого (“Библосский”) связана с самым известным чудом 
св. Георгия (“чудо о змии”) – некоторые редакции жития локализуют его близ города Гевал, 
который местная традиция стала ассоциировать с городом Джубейль к северу от Бейрута 
(на месте древнего Библа).

14 Такая дата значится в рукописи, хотя архим. Антонина в то время в Иерусалиме не 
было. В мае – июле 1865 г. он находился в научной поездке на Балканах. Из отчета об этом 
путешествии известно, что 25 мая он посетил Ираклию (Гераклея Линкестис) близ маке-
донского города Битола [Антонин 1879, 268]. Назначение его в Иерусалим состоялось в 
июле 1865 г.

15 Sic. (прав. بكّد).
16 Патриарх Антиохийский Евфимий ІІ Карма (1634–1635) – выдающийся церковный и 

литературный деятель, инициатор унификации переводов богослужебных книг. Родом из 
г. Хамы, с которым связана его нисба. Более известен как митрополит Алеппской кафедры, 
которую он занимал с именем Мелетий в 1612–1634 гг.

17 Sic. (имеется в виду االثني عشر).
18 Sic. (прав. طقس).
19 Sic.
20 Sic.
21 Типичная для арабо-христианских рукописей самоуничижительная формула. Имя 

Ханна является сокращенной формой имени Йуханна (Иоанн). В каталоге ошибочно: “при-
ходится молочным братом некоему священнику” [Савченко 1988, 40].

22 В предыдущих описаниях указана следующая датировка: XVIII в. [Петров 1877, 358]; 
предположительно XVII в. [Крачковский 1925, 1001]; сер. XVIII в. [Рыбалкин 1984, 162]; 
XVII в. [Савченко 1988, 42].

23 В предыдущих описаниях отмечено, что было восстановлено три листа в начале. Кро-
ме начальных трех, вставлены еще 12 листов белой бумаги в разных местах рукописи (текст 
в них также вписан рукой реставратора).

24 В предыдущих описаниях ошибочно: “Ханна”.
25 Sic. (греч. εκέκραξα).
26 Sic. (прав. ΟΚΤΩΗΧΟΣ).
27 Как уже отмечалось, в каталоге эта книга ошибочно обозначена как Служебник [Сав-

ченко 1988, 41].
28 В каталоге [Савченко 1988, 41] указан XVIII в. (очевидно, датировка заимствована из 

предыдущих описаний Служебника).
29 Букв.: “имён”.
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Арабо-християнські рукописні богослужбові книги
у зібранні Інституту рукопису НбуВ

Ю. І. Петрова
Стаття присвячена опису невеликої колекції арабо-християнських рукописів Інституту 

рукопису НБУВ, з якої за тематичним принципом виділено богослужбові книги Православ-
ної церкви. У зібранні ІР НБУВ зберігаються п’ять таких рукописів, які формують основу 
цієї колекції. Чотири досліджувані рукописні книги (Апостол, Октоїх, два Часослови) дато-
вані XVIII століттям і походять із Палестини. Як свідчать власницькі записи, вони були по-
жертвувані у вакф знаменитої церкви святого Георгія у місті Лод (Лідда). Дарчий напис, 
який залишив у кожній із чотирьох книг начальник Руської духовної місії в Єрусалимі архі-
мандрит Антонін (Капустін), вказує, що 1868 р. рукописи було передано в дар Київській 
духовній академії. Зовнішнє оформлення тексту, графічні та декоративні особливості в цій 
групі рукописів мають низку спільних рис і вказують на зв’язок з певною місцевою тради-
цією.

Походження п’ятого рукопису, вперше ідентифікованого авторкою статті як Мінея за-
гальна (в каталозі арабських рукописів НБУВ під № 65 він помилково зазначений як Слу-
жебник), залишається не до кінця з’ясованим, оскільки він не має підпису переписувача і 
вкладних записів. За зовнішніми ознаками цей рукопис відрізняється від Служебника, який 
фігурує в описах попередніх дослідників (у нинішній колекції він відсутній).

Публікація значною мірою доповнює і коригує відомості, які містять попередні огляди 
зазначених рукописів, і наводить як їхній кодикологічний опис, так і детальний виклад 
структури арабомовних богослужбових книг. В оригіналі та перекладі наведено всі назви 
розділів, колофони переписувачів і власницькі записи.

ключові слова: рукописна й архівна спадщина, арабо-християнські рукописи, бого-
службові книги, кодикологія

Арабо-христианские рукописные богослужебные книги
в собрании института рукописи НбуВ

Ю. И. Петрова
Статья посвящена описанию небольшой коллекции арабо-христианских рукописей Ин-

ститута рукописи НБУВ, из которой по тематическому принципу выделены богослужебные 
книги Православной церкви. В собрании ИР НБУВ хранятся пять таких рукописей, состав-
ляющих ядро данной коллекции. Четыре исследуемые рукописные книги (Апостол, Октоих, 
два Часослова) датированы XVIII веком и происходят из Палестины. Из владельческих за-
писей явствует, что они были пожертвованы в вакф знаменитой церкви святого Георгия в 
городе Лод (Лидда). Дарственная надпись, оставленная в каждой из четырех книг началь-
ником Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандритом Антонином (Капустиным), 
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указывает, что в 1868 г. рукописи были переданы в дар Киевской духовной академии. Внеш-
нее оформление текста, графические и декоративные особенности обнаруживают в этой 
группе рукописей ряд общих черт и указывают на связь с определенной местной традицией.

Происхождение пятой рукописи, впервые идентифицированной автором статьи как Ми-
нея общая (в каталоге арабских рукописей НБУВ под № 65 она ошибочно обозначена как 
Служебник), не имеющей подписи переписчика и вкладных записей, остается не вполне 
ясным. По внешним признакам эта рукопись отличается от Служебника, который фигури-
рует в описаниях предыдущих исследователей (в нынешней коллекции отсутствует).

Публикация значительно дополняет и корректирует сведения, содержащиеся в предше-
ствующих обзорах указанных рукописей, и представляет как их кодикологическое описа-
ние, так и подробное изложение структуры арабоязычных богослужебных книг. В оригина-
ле и переводе приводятся все названия разделов, колофоны переписчиков и владельческие 
записи.

ключевые слова: рукописное и архивное наследие, арабо-христианские рукописи, бо-
гослужебные книги, кодикология

Стаття надійшла до редакції 30.03.2018
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The history of Hmong people’s movement from the Southwest of China to the Southeast 
Asian nations (including Vietnam) happened around 300 years ago. By that period, the language 
of Hmong people had been in contact with the language of Chinese people for a long time. The 
contact of Hmong people in Vietnam with the language of Chinese people didn’t stop at that 
time, but continued because of the geographic characteristics of Hmong people’s residence and 
the communicating environment on the bordering areas between Vietnam and China. It is such a 
communication that forms the Chinese borrowing vocabulary system in the language of Hmong 
people. When we compare these words with the ones in Chinese dialects in terms of the syn-
chronic aspect, we can recognize the number of Mandarin Chinese borrowing words existing 
popularly in the Hmong language. We call these words “the Chinese original words” (Chinese-
Hmong words). 

In this writing, we only point out the contact context of Chinese-Hmong languages. On that 
basis, we have chosen the samples to survey the phonetic similarities between the Chinese origi-
nal words in the Hmong language and the words in the Southwest Mandarin Chinese language 
(mainly in the synchronic aspect). Through it, we can recognize the outstanding marks of the 
Southwest Mandarin Chinese language in the vocabulary of the modern Hmong Leng language. 
The similarity of the phonetic system of the words in the Southwest Mandarin Chinese and the 
Chinese original words in the Hmong language is regular. This reveals that the Chinese original 
words in the Hmong Leng language in Vietnam were borrowed from the Southwest Mandarin 
Chinese dialects. From that, we can see the outstanding features of the Southwest Mandarin Chi-
nese words in the vocabulary of the modern Hmong language.

Keywords: Chinese original words, Chinese-Hmong contact, Southwest Mandarin Chinese, 
the Hmong Leng language

1. The historical context of the chinese-hmong contact 
The origin of the Hmong people in particular and the peoples in the Hmong-Yao lan-

guage system in general has been an unanswered question so far. Now, we are only able 
to realize that Hmong-Yao residents have a long history and an important position in the 
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formation and development history of the peoples in the region of South China and 
Southeast Asia. The evidences from historic, archaeological, linguistic, folk literature 
documents partially reveal the secret of the origin of Hmong people and the contact with 
Chinese people from the past to the present. 

Researchers have different opinions about the residence of the ancestors of Hmong 
people. Even some people believe that the ancestors of Hmong people are the ones from 
China [see: Savaina 1930]. However, in fact the recent researches show that the ancestors 
of Hmong people resided in the South of China. The researchers of the history of Hmong 
people in China confirm that the earliest residence of Hmong-Yao people is a South-
western part of Sandong Province and an Eastern part of Hunan Province in the lowlands 
of the rivers of Huanghe and Changjiang about 5000 years ago. The western researchers 
also verify the first residence of Hmong-Yao people in this region and confirm that 
Hmong-Yao people had set their feet here before Chinese people arrived here [see: Sa-
gart, Laurent 1995]. 

If we consider Sanmiao people as the ancestors of Hmong people, the contact be-
tween Hmong people and Chinese people occurred early in the history (about 4,000–
5,000 years ago in the Sandai Reign). Through these evidences, we can assert that the 
nation of Sanmiao was located in the valley of Jianghan, Jianghuai and the North Southern 
part of the middle and lower section of the Changjiang River. At this time, the nation of 
Sanmiao could also join the alliance of Huaxia. The surroundings of the nation of San-
miao in the South often faced the punitive expeditions and wars between the two large 
nations. These punitive expeditions and wars often started from the reigns of Yaoshun 
and continuously lasted nearly 200 years. Experiencing the punitive expeditions of the 
nation of Xiawu, the nation of Sanmiao weakened and the tribal alliance was separated. 
As a result, the descendants became the slaves of the Xia Reign. The parts of Sanmiao 
people gradually integrated into the tribe of Huaxia people. However, most of Miao peo-
ple started running away into forests and mountains and moving to the South-western 
mountainous area. Maybe, this was the first contact period between the Chinese speak-
ing people and the Hmong-Yao speaking people as well as the first punitive expedition 
of Chinese people against Hmong people in the history. However, in this period, Sanmiao 
was not the tribal name of a specific people, but just the name of a tribal alliance, in 
which Hmong people was only part of that alliance. Therefore, the official contact be-
tween the two languages of Chinese people and Hmong people should have been formed 
later than this time period.

From the Xia Reign to the Chunqiu period and the Warring States period, the Southern 
region of China was known as the cradle to form hundreds of languages that belong to 
different language families such as Tay, Thai, South Asia, Hmong-Yao, Tang-Mien. 
When Chinese people spread to the South in the first millennium B.C., the Chinese cul-
ture and language and the native languages and cultures started to interact with each 
other. The Southern China languages such as the Yue dialect (Guangdong Province and 
Southeast Quangxi Province), Min (Fujian Province) and Wu (Jiangsu and Zhejiang 
Provinces) were formed and developed on the basis of the Chinese-Non Chinese bilin-
gual process which lasted for many centuries. There is a hypothesis that the residence 
of Proto Hmong-Yao people was in the South of China. After being separated into the 
Miao and the Yao (at the end of the second millennium B.C.), the Hmong language 
speaking people migrating to the North of China were assimilated by Chinese people 
and left the Hmong linguistic features in the dialects of Nanchu and Wu [see: Nguyen 
Van Loi 1993].

In the Qin Reign, Hmong people resided mainly in the two districts of Changsha and 
Wuling (called Changsha Man and Wuling Man). In the Reigns of Tang and Song, the 
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feudal dynasties continuously repressed the volts. Hmong people were repressed in Wu-
ling and Wuji, moving from East to West and from North to South. This was the time that 
the part along the Yuan River in the upper section and across the Southwest of Hunan 
was integrated into the Southeast and the Southwest of Guizhou and Guangxi. The social 
contexts of the Reigns of Tang and Song were different from those in the previous time; 
the central government improved and perfected the management mechanism and consoli-
dated the economy of the districts, administrative units. In the areas of the ethnic minori-
ties in the Southwest (including the Hmong people), the “manyi zhi manyi” policy was 
put into practice [see: Wu Xinfu 1992]. From the Tang Reign backwards, the situation 
was quite stable; the ruling of the central government was also quite clearer. Right in this 
context, it is possible to say that this was the period of the large contact between the Chi-
nese language and culture with the ethnic peoples in the South of China. In the Hmong 
language, many Chinese borrowing words related to politics, law and economics ap-
peared at this particular time. 

Right in the Ming Reign, the feudal ruling government speeded up the land annexa-
tion of Hmong people and pushed them into poverty. Many revolts broke out at this time 
in the year of 1459, 1569 and 1617. These revolts were savagely repressed, which made 
a part of Hmong people leave their fatherland and migrate to the Southeast of Yunan. In 
the 1780s, in order to avoid the war between the Court of Wu Sanqui, a part of Hmong 
people moved to the bordering areas between the West of Namyu and Lao Cai in Viet-
nam. This was the first movement of Hmong people to Vietnam. 

In addition, the ruling and exploiting policies of the Court of Minqing on the areas of 
Hmong people became more and more severe. A series of large revolts continuously 
broke out, remarkably in the years of 1735–1736 and 1795–1806. These revolts were re-
pressed and many Hmong people in Qianzhong ran to the South. Some of them ran to the 
bordering areas in the North of Vietnam, including Ha Giang. Then in the 19th century, 
the revolts of Hmong people continued happening on a large scale (1846, 1849) and the 
sequence of the bloody repressions of the Manqing Court was the third largest movement 
of Hmong people to Vietnam and other Southeast Asian nations. 

It is possible to say that the history of Hmong people is the history of the migrations 
from the valleys of the Huanghe River and the Yangzi River to the Southwest (the final 
points are the Southeast Asian nations). At that time, there were the contacts between the 
Mandarin speaking people from the North and the native ethnic peoples. The contact with 
the Mandarin language in the history increased the number of the Mandarin original vo-
cabulary units in the Hmong language. These words were integrated into the Hmong lan-
guage in the different periods of the history from the Proto Miao-Yao to the modern 
Hmong language. 

We can roughly imagine the corresponding periods of the contacts between the Hmong 
language and the Mandarin Chinese language as follows:
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historical Period Time 
Mandarin 
chinese 
Periods

chinese dialect
hmong 

language 
periods

夏 Xia 2070–1600 B.C ⇒ Proto 
Chinese

⇒ Min dialect
sepаrated 

⇒ Yue dialect, 
Kejia sepаra-

ted from Middle 
Chinese 

⇒ The dialects of 
Wu, Kan and Jiang 

sepаrated from 
Mandarin Chinese 

⇒ Proto Hmong-
Yao

⇒ Proto Hmong

⇒ Old Hmong 
language

   

⇒ Modern 
Hmong language

商 Shang 1600–1046 B.C

西周 Xizhu 1046–771 B.C ⇒ Old Chinese

東周
春秋 Chunqiu 770–476 B.C

戰國 Warring States 475–221 B.C

秦 Qing 221–206 B.C

西漢 Xihan 206B.C–A.D 25

⇒ Middle 
Chinese

東漢 Donghan 25–220

三國 Sanquo 220–280

西晉 Xiqin 265–317

東晉 Dongqing 317–342

南北朝 Nanbei Zhao 420–589

⇒Old 
Mandarin 
Chinese 

隋 Sui 581–618

唐 Tang 618–907

五代 Wudai 907–960

北宋 Beisong 960–1127

南宋 Nansong 1127–1279

元  Yuan 1206–1368

明 Ming 1368–1644

倩 Qing 1644–1911

中華民國 Nationalist China 1912–1949

中華人民 People Republic 
of China

1949 – now

2. Identifying the southwest Mandarin chinese in the modern hmong language
The problem of the Chinese-Hmong language contact has been studied by foreign re-

searchers such as Kun Chang (1953), Ying Lin (1972), Downer (1973), Ballard (1986), 
David R. Mortensen (2000)… Generally, almost all the researches are based on the docu-
mentations of the Hmong people in China, Thailand, Laos and the majority of the Hmong 
people living in the USA (they mainly came from Laos). These works mainly focus on 
the phonetic aspect, but clarify the phonetic similarities between the Chinese original 
words and the Chinese words in the different periods of the history. 

The sources of documentations that we have collected are mainly from the two dic-
tionaries of Hmong-Viet and Viet-Hmong so that we could examine and compare them 
with 1175 dictionary entries during the field trip to some areas where Hmong Leng 
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people lived. In this research, we haven’t raised a question about determining the time of 
the Chinese borrowing words in the Hmong Leng language as a basic task, but only com-
pared them in order to define the synchronic similarities of the Chinese original words in 
the Hmong Leng language with the Chinese original words in some dialects in modern 
Southwest Mandarin Chinese (Chengdu; Pingbian, Mengzi). In these cases, we also con-
ducted the comparison with some dialects belonging to the dialects of Wu, Xiang and 
Yue. In addition, we also compared them with Old Mandarin Chinese and Middle Chi-
nese in order to form the evidences to determine the time of the Chinese borrowing words 
in the Hmong Leng language. In this writing, we can only give some examples of some 
phonetic similarities of the first consonants and the middle syllables of the Chinese lan-
guage and the modern Hmong Leng language. Through it, readers can understand the 
working methods and the close-knit relationship between the Chinese original words in 
the Hmong Leng language with modern Southwest Mandarin Chinese. 

In Vietnam, Nguyen Van Loi (1971) was the first researcher to describe the phonetic 
system of the Hmong language on the basis of the documentations of the Hmong Leng 
language in Vietnam. In his researches, the author proposed the system of the first conso-
nants, including 56 phonemes. When comparing the researches by other authors such as 
Lyman (1974) and Mortensen (2004), working on the basis of linguistic data in the 
Hmong Leng language and the research by Ratliff (1992), describing the phonetic system 
of the White Hmong language and Wangfu Shi (1983), working with the dialect of Da-
nanshan, we realize the analytical results of these researchers were quite similar. In gene-
ral, the systems of the first consonants in the Hmong Leng language and the White Hmong 
language or the dialect of Dananshan are quite similar. Thus, our research is based on 
Professor Nguyen Van Loi’s phoneme system in the Hmong Leng language (1971). The 
system of vowels in the Hmong Leng language consist of 56 phonemes and a system of 
syllables in the Hmong Leng language consist of six monodiphthong vowels /і/, /e/, /а/, 
/u/, /o/; five diphthong vowels /ǝi/, /ǝu/, /ǝɯ/, /uǝ/, /au/; and three couples of syllables 
with nasal tone /eŋ/, /aŋ/, /oŋ/. Therefore, in the Hmong Leng language, the system of 
consonants is more complex than that in Chinese (M:56 – H:21), but the system of sylla-
bles in the Chinese language is much more complex (M: 5 single vowels, 5 double vowels 
and three final consonant with nasal tone /ŋ/; H: 8 syllables undertaken by monodiph-
thong vowels, 10 syllables undertaken by diphthong vowels, 5 syllables with semi conso-
nants /-u, -i/ and 13 syllables with final nasal tone consonants /-n, -ŋ/ [Wenzi Gaige 
Chubanshe 1982, 26–27]). In this writing, we have chosen the samples to survey the sim-
ilarities of the dental consonants in the Chinese language and the vowels /i/ và /ua/ in the 
Hmong language. These specific researches will clarify the influences of Southwest Man-
darin Chinese on the modern Hmong Leng language with the phonetic similarities of the 
two languages in the synchronic aspect. 

The case of the dental consonant system in Chinese: 
The dental consonant system in Chinese such as /t, th, ts, tsh, n, s, z / with the sounds 

similar with the consonants in the Chinese-Hmong words in the following table.

equivalent Mandarin 
chinese

southwest 
Mandarin 
chinese

old 
Mandarin 
chinese

hmong leng chinese Vietnamese

/t/-/t/ 待 /tai/

燈 /tǝŋ/

東 /tuŋ/

/tai/

/tǝn/

/toŋ/

/tai/
–

/tuŋ/

Tav /ta/

Tinhz /teŋ/

Tôngz /tuŋ/

Đãi (to treat)

Đăng (lamp)

Đông (east)
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/th/-/th/ 偷 /thou/

透 /thou/

陶 /thau/

/thǝu/

/thǝu/

/thau/

/thou/

/thou/

/thau/

Thâu /thǝu/

Thơưv /thǝɯ/

Thaox /thau/

Thâu (to take)

Thấu (understand)

Đào (surname)

/ts/-/ts/

/ts/-/tʃ/

/ts/-/ʈ/

正 /tȿǝŋ/

髒 /tsaŋ/

鐘 /tȿuŋ/

主 /tȿu/

掌 /tȿaŋ/

住 /tȿu/

/tsǝŋ/

/tsaŋ/

/tsoŋ/

/tsu/

/tsaŋ/

/tsu/

/tʃiǝŋ/
–

/tʃiuŋ/
–

/tʃiaŋ/

/tʃiu/

Txênhr /tseŋ/

Txăngz /tsaŋ/

Tsôngz /tʃoŋ/

Tsưr /tʃɨ/

Trăngr /ʈaŋ/

Tru /ʈu/

Chính (still)

Tang (exhibit)

Chung (clock)

Chủ (master)

Chưởng (to drive)

Trú (to stay)

/tsh/-/tʃh/

/tsh/-/tsh/

成 /tȿhǝŋ/

茶 /tȿha/

處 /tȿhu/

財 /tshai/

/tshǝn/

/tsha/

/tshu/

/tshai/

/tʃhiǝŋ/

/tʃa/

/tʃhiu/
–

Yênhx /the/

Yuôx /thu/

Cxưv /tsh/

Cxax /tsha/

Thành (to become)

Trà (medicine)

Xử (to judge)

Tài (to judge)

/n/ -/n/

/n/-/l/

南 /nan/

那 /na/

難 /nan/

利 /li/

/nan/

/na/

/nan/

/ni/

/nam/
–

/nan/

/li/

Nangx /na/

Nas /na/

Lăngx /la/

Liv /li/

Nam (south)

Na (that)

Nan (difficult)

Lợi (useful, 
interest)

/s/-/s/

/s/-//

色 /se/

數 /u/

上 /a/

搜 /sou/

/se/

/su/

/sa/

/su/

/ai/

/u/
–

/sou/

Xêv /se/

Xuv /su/

Sangv /a/

Sâu /u/

Sắc (colour)

Số (number)

Thượng (above)

Sưu (to collect)

/z/-// 讓 /a/

認 /n/

/za/

/zn/

/iaŋ/
–

Jangv /a/

Jênhv /e/

Nhượng (to avoid)

Nhận (to realize)

Through the similarities above, we can easily recognize the three other cases of simi-
larities with the result as in the documentation of the Hmong people in the USA, which 
Mortensen proposed. In the dialects in Southwest Mandarin Chinese (the Changdu lan-
guage), there is a mixture of /l/ and /n/. Therefore, in the system of phonemes of this dia-
lect, only phoneme /n/ exists. When this phoneme integrated into the Hmong language, 
almost all these cases are converted into the phoneme /l/. Apart from it, some words such 
as南/nan/ in Chinese -> nangx /naŋ/ in the Hmong Leng language still keep the original 
phoneme /n/. Thus, we accept these two similarities /n/ (in Chinese) → /n,l/ (in the 
Hmong language). 

In the case of the consonant /z/ in the Chinese language, we can only determine its only 
similarity with /ʒ/ in the Chinese-Hmong words. However, Mortensen determined another 
similarity with /l/ in this case. He gave two examples: 人 /zǝn/ (Chinese language) → 
(Hmong language) /leŋ/ (people) và 認 /zǝn/ → (Hmong language) /leŋ/ (receive) in order 
to show the similarity between them, but he didn’t give any explanation about it. Regar-
ding the word 認 /zǝn/ in the Chinese language, we cannot determine the similarity in the 
Hmong Leng language. In the materials we have had, the word Jênhv /ʒeŋ/ with the 
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meaning “receive”. Concerning the word “Lênhl” (leŋ) with the meaning “get, receive” 
in the Hmong language, we determine the borrowing word 領 /liŋ/ (modern Chinese pho-
neme) and /nin/ (Changdu phoneme) in the Chinese language.

In terms of the word 人 /zǝn/, we think that there are three words in the Hmong lan-
guage, which are related to the word 人 in the Chinese language. They are (a) Jênhx /ʒeŋ/, 
(b) Nênhl /neŋ/ and (c) Lênhx /leŋ/. The word “Jênhx” /ʒeŋ/ is easily defined as the latest 
borrowing word in the modern time. Regarding the word “Nênhl” /neŋ/, Mortensen sup-
posed that this word is the Chinese borrowing word in the Hmong language in the Mid-
dle Chinese age (/neŋ/ → /*ɲin/). Concerning the word “Lênhx” /leŋ/, we suppose that 
the explanation about the borrowing variants at the same time with /neŋ/ is more logical. 
In the Middle Chinese age, the variance existed in several dialects in this way. This itself 
makes our assumption become more logical.

hmong changdu Pingbian changsha Wenzhou yangzhou oM Mc Mien

/leŋ/ 人/zǝn/ /zǝn/ /zǝn/ /zaŋ/ /lǝn/ /ʒiǝn/ /*ɲin/ /ŋìǝn/

Phonemes /i/ and /ua/ in the Hmong language:
In Chinese, there are two phonemes /i/ and /ɿ/ that have closely similar phonetic na-

ture. Thus, these phonemes in the Chinese original words in the Hmong Leng language 
are displayed by the phoneme /i/ in the Hmong language. 

The similarity of the syllables in the Hmong language is the vowel /i/

similarity hmong 
leng

southwest 
Mandarin chinese

old 
Mandarin

Middle 
chinese

chinese 
Vietnamesehmong chinese

/i/ /i/ Chi /tçi/ 計 /tɕi/ /ki/ /*kejH/ Kê (plan)

Fix /phi/ 皮 /phi/ /phei/ /*bje/ Bì (bag)

/i/ /uei/ Ciz /ki/ 歸 /kuei/ /kuei/ /*kjwɨj/ Qui (to converge)

Tir /ti/ 對 /tuei/ /tuei/ /*twᴧjH/ Đôi (contrary)

/i/ /ɿ/ Sir /ʃi/ 使 /sɿ/ /ʃɿ/ /*ȿiX/ Sử (history)

Txis /tsi/ 枝 /tsɿ/ / tʃɿ/ /*cçe/ Chi (cinnamon)

/i/ /ei/ Fiv /phi/ 配 /phei/ / phei/ /*phwᴧjH/ Phối (conform)

Phi / fi/ 飛 /fei/ /fei/ /*pjɨj/ Phi (to fly)

/i/ /in/ Qir / tçhi/ 情 /tɕhin/ / tshiǝŋ/ /*dzjeŋ/ Tình (love)

Regarding /uei/ and /ei/ in the Chinese language, it is difficult to explain about them 
with synchronic similarities. When comparing the words in Middle Chinese, we can 
easily realize the regular similarities: /*wj/, /*j/ - /i/; /*wj/ - /i/.

When comparing with some dialects in the Chinese language, we can also realize the 
interesting similarities and the explanation about these Chinese borrowing phonemes in 
the earlier periods becomes more logical. 

.
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The similarity of the phonemes in the Hmong language 
is the vowel /i/ in some Chinese dialects

Hmong 
Leng

Nanchang

南昌

Shuangfeng

双峰

Meixian

梅县

Xiamen

厦门

Chaozhou

潮州

Suzhou

苏州

Shanghai

上海
Mien

/ki/ 歸 /kui/ /kui/ /kui/ /kui/ /kui/ /kue/ /kue/ /kui/

/ti/ 對 /tui/ /tue/ /tui/ /tui/ /tui/ /te/ /tei/ /ti/

/phi/ 配 / phi/ /phie/ /phi/ /phue/ /phue/ /phe/ /phe/ /phui/

/fi/ 飛 /ui/ /xui/ /fi/ /hui/ /pue/ /fi/ /fi/ /bui/

When examining the Chinese-Hmong words in the Hmong Leng language, we can see 
that the syllables undertaken by the phoneme /ua/ are very complicated and various.

First of all, like the other cases, the similar phonemes have the same syllables when 
they are transferred from the Chinese words to the Chinese-Hmong ones. When it is easy 
to explain the syllables /ua/, /o/, /u/ in the Chinese words when they are transferred to /u/ 
in the Chinese-Hmong words.

Regarding the case of /uan/, the story is different. In the Hmong Leng language, the fi-
nal phoneme /ŋ/ only follows the vowels /a, o, e/. Thus, the syllable /uan/ has two possi-
bilities when transferring to the Hmong language. In the first case, there is only the 
syllable /ua/ and at that time it is similar to the syllable /ua/ in the Chinese-Hmong words. 
In the second case, the syllable in the Chinese words /-n/ is replaced by the syllable /-ŋ/ 
in the Chinese-Hmong words. 

The similarities of the syllable /a/ in the Chinese words with the syllable /ua/ in the 
Chinese-Hmong words are quite popular. Mortensen (2000) showed the reasonable de-
velopment way of the syllable /ua/ as follows: PH/*ɑ/ → PWH /*a/ ML/MD /ua/ (PH: 
Proto Hmong; PWH: Proto Western Hmong; ML/MD: Hmong Leng/White Hmong). In 
this development way, the borrowing happened for a long time. In our opinion, it hap-
pened in the Old Mandarin Chinese period (OM). For example, when comparing some 
cases of the Chinese-Hmong language with the Old Mandarin Chinese language, we can 
see clearly the syllable /tʃa/ (Old Mandarin Chinese ), 茶 /tsha/ (Modern Mandarin Chi-
nese) -> Yuôx /tshua/ (Hmong Leng language); the syllable /ka/ (Old Mandarin Chinese), 
架 /tɕia/ (Modern Mandarin Chinese) -> Chuôv /tçua/ (Hmong Leng language); and /ka/ 
(Old Mandarin Chinese), 家 /tɕia/ (Modern Mandarin Chinese) -> Chuôz /tɕua/ (Hmong 
Leng language). 

The similar syllable in the Hmong language is the diphthong vowel /ua/

similarity
hmong leng

southwest 
Mandarin 
chinese

old 
Mandarin 

Middle 
chinese chinese Vietnamese

hmong chinese

/ua/ /a/ Yuôx /tshua/ 茶 /tsha/ /tʃa/ /*ɖᴂ/ Trà (tea)

Txuôv /tsua/ 雜 /tsa/ /tsa/ /*dzop/ Tạp (miscellaneous)

/ua/ /ua/ Phuôv /fua/ 華 /xua/ /xua/ /*xwᴂ/ Hoa (to broaden)
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Huôv /hua/ 化 /xua/ /xua/ /*xwᴂ/ Hóa

/ua/ /ia/ Chuôv /tçua/ 架 /tɕia/ /ka/ /*kᴂH/ Giá

Chuôz /tçua/ 家 /tɕia/ /ka/ /* kᴂ/ Gia

/ua/ /uan/ Cxuôv /tshua/ 鏟 /tshuan/ /tʃhan/ /*ʈȿhɛnX/ Sản

Suôr /ʃua/ 算 /suan/ /son/ /*swanH/ Toán

/ua/ /i/ Puôr /pua/ 逼 /pi/ /pi/ /*pik/ Bức

Fuô /phua/ 劈 /phi/ /phi/ /*phek/ Phách

/ua/ /o/ Luôr /lua/ 騾 /no/ /luo/ - Loa

Muôz /mua/ 摸 /mo/ /mu/ /*mak/ Mô

/ua/ /u/ Puô /pua/ 鋪 /phu/ /phu/ /*phu/ Phô

Suôz /ʃua/ 樹 /su/ /ʃiu/ /*jʝuH/ Thụ

/ua/ /ǝu/ Txuôk /tsua/ 湊 /tshǝu/ /tshou/ /*tshuwH/ Thâu

Xuôv /sua/ 售 /sǝu/ /ʃiou/ /*jʝuwH/ Thụ

discussion
Through the cases above, we can easily see that the similarity of the first consonants, 

the syllables in Southwest Mandarin Chinese and the consonants, the syllables of the 
Chinese original words in the Hmong language is quite popular. This indicates that the 
Chinese original words in the Hmong language in Vietnam were borrowed from South-
west Mandarin Chinese mainly in the modern time as some researchers, which is logical. 
The contact of the Hmong people with the Southwest Mandarin Chinese language went 
through a long process before the Hmong people migrated to Vietnam and other South-
east Asian nations. This long and continuous contact process formed the words with 
Southwest Mandarin Chinese features in the vocabulary of the Hmong language. 

In general, regarding the similar phonemes in the two languages, they are preserved in 
the Chinese-Hmong words. However, concerning the dissimilar phonemes, they will find 
the phonemes with the adaptive phonetic features for their display. In some phonemes, 
there is an indeterminate existence. This complexity itself makes the Chinese-Hmong 
similarities very diverse and abundant, but highly systematic. 

Apart from the cases in which we can easily realize their rules of similarly when com-
paring them in the synchronic aspect, there are some cases in which we can’t use their 
comparison with the Southwest Mandarin Chinese dialects, but we have to compare them 
with the Old Mandarin Chinese evidences so that we can have a logical conclusion. It in-
dicates that the contact of the Hmong Leng language with the Chinese language has exis-
ted for a long time. The evidences of the diachronic comparisons in this writing show 
clearly that problem. 

The results of this research help us have new studying directions that are similar with 
the cadences of the Chinese-Hmong words in comparison with Southwest Mandarin 
Chinese. In addition to supplementing more documentation from the Chinese dialects, 
the languages in the Hmong-Yao language family and the philological documentations 
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in order to continue doing research and identify the Chinese original words in the 
Hmong Leng language in the different periods of the history is really essential. The re-
searching results will help us see clearly the process, the contact level and effect of the 
Chinese language on the Hmong language in particular and the Hmong-Yao language 
family in general. 
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Ідентифікація слів китайського походження 
в сучасній мові хмонг-лень у В’єтнамі

Нгуєн Ван Х’єу
Історія міграції народу Хмонг із південного заходу Китаю до країн Південно-Східної 

Азії (включаючи В’єтнам) почалася близько 300 років тому. До того часу мова хмонгів 
тривалий період контактувала з китайською мовою. Контакти мови хмонг у В’єтнамі з ки-
тайською мовою відтоді не припинились, а продовжувалися завдяки особливостям геогра-
фічного розселення та середовищу спілкування в прикордонних районах між В’єтнамом 
та Китаєм. Саме ці контакти сформували систему китайських лексичних запозичень у мові 
хмонг. При зіставленні цих слів із відповідниками в китайських діалектах у синхронічно-
му аспекті виявлено зачну кількість китайських лексичних запозичень, що функціонують 
у мові хмонг. Ми називаємо ці слова “лексикою китайського походження” (китайсько-
хмонгські слова).

У цій статті ми розглядаємо історичні контакти між китайською та хмонгською мовами. 
На цій основі були обрані зразки для дослідження фонетичних подібностей між лексикою 
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китайського походження в мові хмонг та лексикою південно-західних діалектів китайської 
мови (в основному в синхронічному аспекті). Звідси ми можемо побачити характерні озна-
ки південно-західних діалектів китайської мови в лексиці сучасної мови хмонг-лень. Поді-
бність фонетичних систем слів у південно-західних діалектах китайської мови і словах 
китайського походження мови хмонг є регулярною. Це свідчить про те, що слова китай-
ського походження мови хмонг-лень є запозиченнями з південно-західних діалектів китай-
ської мови. З цього ми можемо побачити характерні особливості південно-західних 
діалектів китайської мови в лексиці сучасної мови хмонг-лень.

Ключові слова: слова китайського походження, китайсько-хмонгські контакти, південно-
західні діалекти китайської мови, мова хмонг-лень

Идентификация слов китайского происхождения
в современном языке хмонг-лень во Вьетнаме

Нгуен Ван Хьеу
История миграции народа хмонг с юго-запада Китая в страны Юго-Восточной Азии 

(включая Вьетнам) началась около 300 лет назад. К тому времени язык хмонгов длитель-
ный период контактировал с китайским языком. Контакты языка хмонг во Вьетнаме с ки-
тайским языком с тех пор не прекращались, а продолжались благодаря особенностям 
географического расселения и среде общения в пограничных районах между Вьетнамом и 
Китаем. Именно эти контакты сформировали систему китайских лексических заимствова-
ний в языке хмонг. При сопоставлении этих слов с соответствиями в китайских диалектах 
в синхроническом аспекте обнаружено значительное количество китайских лексических 
заимствований, функционирующих в языке хмонг. Мы называем эти слова “лексикой ки-
тайского происхождения” (китайско-хмонгские слова).

В этой статье мы рассматриваем исторические контакты между китайским и хмонгским 
языками. На этой основе были выбраны образцы для исследования фонетических сходств 
между лексикой китайского происхождения в языке хмонг и лексикой юго-западных диа-
лектов китайского языка (в основном в синхроническом аспекте). Отсюда мы можем уви-
деть характерные признаки юго-западных диалектов китайского языка в лексике современ-
ного языка хмонг-лень. Сходство фонетических систем слов в юго-западных диалектах 
китайского языка и словах китайского происхождения языка хмонг является регулярным. 
Это свидетельствует о том, что слова китайского происхождения языка хмонг-лень являют-
ся заимствованиями из юго-западных диалектов китайского языка. Из этого мы можем уви-
деть характерные особенности юго-западных диалектов китайского языка в лексике совре-
менного языка хмонг-лень.

Ключевые слова: слова китайского происхождения, китайско-хмонгские контакты, юго-
западные диалекты китайского языка, язык хмонг-лень
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In reflected form, Lhasa is found on the pages of modern Tibetan literature, and its image is 
represented both in poetry and in prose, and in the Tibetan works written in Chinese language 
also. The article is dedicated to Lhasa’s image in “Released sheep” (“放生羊”) story by Tsering 
Norbu – modern author, who writes in Tibetan and the Chines languages. Tsering Norbu speaks of 
the old Lhasa – Tibetan so and the Chinese – a new its part, in summer of 1990. Such a perception 
of the city by Nyandak, the main hero of the story, is based on the personal memories of the au-
thor, who was born in Lhasa in 1966. Old Lhasa’s space is presented in Tsering Norbu’s story in 
accordance to koras (tib. skor-ba), or pilgrimage (Lingkor, Tsekor); it incloses sacral monuments 
and temples (Potala, Jokhang) with its sacred sculptures (Jovo, Mikyodorje), city’s toponyms; 
corresponds to the Tibetan concentric model of world; reverberates historical and cultural heritage 
of Tibet. The new Chinese part of Lhasa is represented as a linear open space, unlike the old Lha-
sa, as well as civilian buildings (hospital, teahouse), new streets (Dosenge). The real topography 
and architectural landscape, and the pure Potala land are combined, as a part of the physical space 
of the city and the embodiment of the sacred space of Potalaka – the pure land where Avalokitesh-
vara, the bodhisattva of Mercy, resides. Consciously or involuntarily Norbu Tsering draws atten-
tion to the problem of historical and cultural monuments, both during the tectonic socio-political 
changes, and in the periods formation of a new image due to the development of the city in the a 
modern and contemporary periods.

Keywords: Lhasa, Jokhang, Tsering Norbu, Architecture, Mikyodorje, Dosenge, Barkor

О. Д. Огнєва
ОбРАз ЛхАсИ В ТИбЕТськІй сУчАснІй пРОзІ
(зА ОпОВІдАнняМ “ВІдпУщЕнА ВІВця” нОРбУ цЕРІнгА)1

У 20-ті роки XX ст. формується новий підхід до досліджень історичних міст. 
Пропонується вивчати місто у взаємодії з природою, що оточує його, і бачити в об-
рамленні природного середовища, сприймати місто як живий організм, “своєрідну 
колективну особистість”. Вивчення її “біографії”, її душі приводить до осягнення 
“конкретизованої частини біографії цієї країни і народу”, того, “до чого кінець кін-
цем привело місто його минуле” [Гревс 1921, 22–23]2. Визначений підхід дає змогу 
досліджувати місто як єдине ціле, напрацьовує досвід осягнення такого історико-
культурного організму в його видозмінах. “І ліпше за все відобразити образ міста” 
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“спроможний художник слова”, особливо той, чия доля пов’язана з містом: від “піз-
нання зовнішнього вигляду міста” до “осягнення його душі” [Анциферов 1922, 52]3. 
Основою для такого сприйняття міста є твори письменників – мешканців міста. 
Окрім того, акцентується увага на просторовому засвоєнні історичного міста, його 
складових, створенні його ментального образу, що певним чином відповідає про-
сторовим переживанням під час паломництва сакральними містами і місцями. Одне 
з давніх історичних міст світу Лхаса досить довго не розглядалось під таким кутом 
зору. Вивчення Лхаси, історичного міста за визначенням, розпочинається лише в 
90-ті роки XX ст.

Лхаса – столиця Тибету4, нині є адміністративним центром теперішнього Тибет-
ського автономного району (ТАР з 1965 p., КНР). Але Лхаса була, є і буде духовним 
центром тибетців – і тих, хто сповідує буддизм у тибетській редакції, і тих, хто 
сповідує буддизм у будь-яких його традиціях. Окрім того, реалії сучасного світу 
сприяють розвитку Лхаси, як туристичного об’єкта. За таким визнанням стоять по-
над тисячатрьохсотлітня історія та культура міста і самого Тибету, особливості ар-
хітектури, як сакральної, так і цивільної, структура розміщення лхаських пам’яток, 
попри всю специфіку сучасного активного будівництва в місті та його переплану-
вання, які здійснювалися після подій Культурної революції (1966–1976, у Тибеті до 
1979 р.) і які докорінно змінили зовнішній вигляд Лхаси, розподіливши її на сучас-
ну, китайську, і тибетську, старе місто.

Вперше вивчення Лхаси в історико-культурному контексті за методами, близьки-
ми працям І. М. Гревса та М. П. Анциферова, але, вочевидь, з опертям на традиції 
європейського градознавства, представлено в дослідженнях Андре Александера 
(André Aleksander, or André Teichman, 1965–2012)5 [Azevedo, Alexander 1998; Alexan-
der 2013], що дають уявлення про Лхасу від часу її заснування до початку 2000-х рр., 
відтворюють її зоровий образ, презентують місто як живий діючий організм. Ко-
рисними в цьому плані стали публікації Майкла Хенсса (Michael Henss), який пре-
зентував монументальні споруди Лхаси [Henss 2014], а також Кнута Ларсена та 
Амунд Сінгінг-Ларсен (Knud Larsen,  Amund Sinding-Larsen), чиє видання відтвори-
ло атлас міста, представивши традиційну тибетську архітектуру і міський пейзаж 
[Larsen, Sinding-Larsen 2001]. Наведені дослідження містять відомості про стан і 
час відновлення служб у храмах і стан їхньої збереженості, появу цивільних споруд 
нового ґатунку в місті, формування дволикого вигляду Лхаси і водночас відкрива-
ють новий погляд на прадавнє місто, пробуджують і зберігають історичну пам’ять. 
Окрім того, правлять основою для подальших наукових розробок відповідної тема-
тики, розкриття тих чи інших іпостасей міста в сучасному культурному контексті і, 
таким чином, створюють оновлений погляд як на прадавнє місто, так і на його меш-
канців. Вербальне сприйняття образу міста, у тому числі й сучасного, відображене 
Робертом Барнетом, англійським тибетологом і фактично засновником досліджень з 
сучасного Тибету. Він зазначив, що “спогади та історії, що стосуються кожної вули-
ці та будинку… якщо їх вдасться почути, говорять голосніше, ніж їхні мешканці” 
[Barnett 2006, xix], хоча його в першому приближенні більш цікавило сприйняття 
Лхаси іноземцями. 

У такому контексті особливий інтерес викликає творчість сучасних тибетських 
літераторів, які звертаються до тих чи інших етапів в історії існування Лхаси. Об-
раз Лхаси в сучасній тибетській літературі постає у творах поетів так званої Третьої 
генерації [Lama Jabb 2015, 135–182]. Місто також присутнє в тибетомовній прозі і 
включене до назв окремих творів, зокрема романів, а серед них “Демон-людожер з 
бірюзовою гривою та сонячна Лхаса” (тиб. srin-po gyu-rdog dang nyi-ma lha-sa, 
1997), автор – Таба (тиб. bkra’-bha), “Сни про Лхасу” (тиб. lha-sa’i rmi-lam, 2002), 
автор – Н’їма Дондуб (тиб. nyi-ma don-grub) [Гроховский 2014, 171]. Лхаса представ-
лена і в китаємовній тибетській прозі. У статті розглядається образ міста на основі 
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оповідання “Відпущена вівця” (кит. “Фан шен ян”, “放生羊”, тиб. “цхе тхар”)6 Це-
рінга Норбу [Завидовская 2014, 267–271], сучасного тибето- і китаємовного пись-
менника в перекладі Надії Кірносової (рукопис) [Церінг Норбу]. У контексті 
заявленої теми статті автора і його твір обрано тому, що Церінг Норбу народився в 
центрі Лхаси (в якомусь із будинків у провулку поблизу Баркору) через рік після 
початку Культурної революції (1965–1976) і там минули його дитячі та юнацькі 
роки, навчання на відділенні тибетської літератури Лхаського університету, яке він 
закінчив у 1986 році. Вочевидь, зміни, що відбувалися в місті за часів становлення 
особистості Норбу Церінга, і стан старої Лхаси та формування китайської присут-
ності в місті відбилися у творі письменника. Окреслена двоїстість оповідання та 
засоби її відтворення визначили структуру пропонованої статті.

Ці роки в житті письменника припали на той час, коли розгорталися основні по-
дії революції, відбувалися поступові зміни в місті по її завершенні, зміни в духов-
ному житті, і не тільки в Лхасі, а й у тибетських регіонах Китаю та і в самому Ки-
таї. Наприкінці 1970-х – на початку 1980-х відбуваються масове відродження і 
повторне відкриття тибетської культури, розпочинається активна діяльність сучас-
них тибетських письменників [Studying Tibet… 2014], спостерігається виразне істо-
ричне і культурне зростання. І цей процес, що тривав до 1987 року, за деякими 
ознаками нагадує так звану “відлигу” на теренах Радянського Союзу, яка була та-
кож не тривалою. Щодо Лхаси, то її офіційно відкрили для відвідування іноземця-
ми тільки в 1981 році (визначають ще 1980, 1984 рр.), проте з 1991-го по 1993 рік 
в’їзд був знову закритий. Особливості змін, що відбувалися у Лхасі за той про-
міжок часу, що співвідносний із життєвим досвідом Церінга Норбу, певним чином 
відображені в його творі через сприйняття Лхаси Н’яндаком, головним героєм “Від-
пущеної вівці”, станом на літо 1990 року. Отже, час подій в оповіданні чітко визна-
чений.

За останні понад сорок років Лхаса, яка змінила свій статус і стала адміністра-
тивним центром Тибетського автономного району (ТАР) у складі КНР, переживає 
активну фазу змін. У місті спостерігаються відбудова, реставрація, реконструкція 
святинь Тибету, а разом з тим руйнування старих районів і будівництво нових, 
зведення яких майже повністю змінює вигляд традиційного міста, а також відтво-
рюються подоби старого [Alexander 2005; Azevedo, Alexander 1998]. Храм Великий 
Джокханг, що діяв із 639-го по 1966 р. і де розміщувався образ Будди Шак’ямуні, 
який тибетці вважали його прижиттєвим зображенням, відкривається для відвіду-
вання наприкінці 70-х рр. XX ст. У середині 80-х рр. минулого сторіччя відбувається 
реконструкція Баркору – шляху прочан. З початку 80-х рр. знову починає діяти 
Малий Джокханг, або Рамоче, – храм, побудований у ті ж часи, що й Великий 
Джокханг, із реставрованою скульптурою будди Мікьодордже, ще однією святинею 
тибетців, розірваною на дві частини, одна з яких опинилася в Китаї разом з іншими 
сакральними речами, вивезеними з Тибету до Китаю. Палац Потала, закритий у 
1959 р. і перетворений на музей, відкривається для відвідувачів після 1980 р. Май-
же зруйновані храми Родини Трьох Владик (йдеться про трьох бодхісаттв: Авалокі-
тешвару, бодхісаттву Милосердя, Манджушрі, бодхісаттву Мудрості, Ваджрапані, 
бодхісаттву Могутності), зведення яких традиція також пов’язує із VII ст., почи-
нають діяти наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. XX сторіччя.

Водночас розгортається будівництво нової Лхаси, яке супроводжується руйна-
цією старого міста [Alexander 2005; Azevedo, Alexander 1998; Barnett 2006], що пев-
ним чином властиве змінам, які відбуваються в історичних містах по всьому світі і 
часом без поваги до історичного минулого. Серед інших цивільних закладів різно-
манітного призначення з’являється низка нових розважальних закладів, у тому чис-
лі й чайних – нангма чха (тиб. nang-ma cha), що ніби “зашморгом” оточили місто 
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[Lama Jabb 2015, 135]. Прикметами оновленого міста є система водопостачання, лі-
карні сучасного зразка, нові вулиці, оновлені чайні, торгові центри, готелі, із часом 
телевежа тощо. Таким чином, Лхаса, залишаючись символом славного минулого і 
водночас зоровою презентацією недавнього страхіття, з появою нового міста на за-
хід від старого, зведеного на зовсім інших будівничих засадах, постає надією на 
майбутнє.

Такий образ Лхаси представлений на сторінках вже згадуваного оповідання Це-
рінга Норбу “Відпущена вівця”, хоча в назву твору не включено Лхасу й автор жод-
ним словом не згадує про застрашливе минуле, як і не згадує ні далай-лам, ні 
панчен-лам, з іменами яких пов’язується поява тих чи інших знаних пам’яток істо-
рії та культури, ні темного періоду 1987–1989 рр. Проте історія кожної сакральної, 
і не тільки, пам’ятки, згаданої у творі, сповнена фактами, що мали місце в недав-
ньому минулому, тобто “говорять голосніше, ніж їхні мешканці”. На очах Норбу 
Церінга відбувалися Культурна революція і поступові зміни в місті по її завершен-
ні. Ця доба реальних змін представлена в оповіданні вже відкритими, діючими свя-
тинями Тибету, тими, що ще відновлюються, і тими, що ще не зруйновані, а Баркор, 
шлях прочан навколо храму Джокханг, згадується тільки як вулиця. Письменник 
вводить до сюжету й новобудови, зокрема вулицю Досенге, що з’являється в сере-
дині 70-х рр. XX cт., одну із сучасних чайних, де, згідно з оповіданням, відбувається 
ритуал “звільнення життя” (кит. “фан шен”), або цхе тхар (тиб.), що винесений у 
назву оповідання. Можливо, у цьому треба вбачати натяк на те, що саме чайні, 
власні домівки ставали в ті часи місцями, де протягом певного проміжку часу виру-
вало літературне та мистецьке життя Лхаси, яка переводила подих після страхіть 
Культурної революції. Н’яндак, головний герой, відвідує сучасну лікарню, де йому 
ставлять діагноз – рак. Він живе в будинку нової забудови, оскільки і “китайський 
дворик”, і водогін при ньому, так само як і лікарня, де йому ставлять страшний діа-
гноз, або вулиці: перетворений прадавній Баркор чи новостворена Досенґе – свід-
чення нової Лхаси.

Лхаські святині і новобудови, що наведені в оповіданні, стають опорними пунк-
тами, на які нанизуються всі чотири лхаські кори (тиб. skor-ba)7. Йдеться про па-
ломницькі маршрути за сонцем навколо сакральних місць, або кори, що пов’язані з 
містом. Згідно зі змістом оповідання рух по корах із вшануванням визначених свя-
тинь, здійсненням відповідних обрядів та виконанням ритуалу цхе тхар мав на меті 
здійснення обіцянки, яку дав Н’яндак померлій дружині на ім’я Сангмо в нічному 
видінні. На прохання спочилої дружини поліпшити її майбутню долю згідно буд-
дійським уявленням про долю тих, хто покидає уділ людей, Н’яндак виконує відпо-
відні обряди в храмах, рухається корами, здійснює ритуал цхе тхар – викуповує 
вівцю і звільняє її від смерті, продовжуючи виконання обіцяного вже в супроводі 
звільненої тварини і дбаючи, таким чином, про покращання майбутньої долі дру-
жини, а також своєї і долі відпущеної істоти.

За уявленнями буддистів, обхід священних об’єктів за сонцем – одна з найваж-
ливіших дій, що є зерниною майбутнього просвітлення як особистого кожної люди-
ни, так і кожної врятованої нею живої істоти, оскільки за власною волею тварини 
неспроможні бачити сакральні об’єкти, чути сакральні тексти і відчувати їх [Сопа 
Ринпоче 2010, 287]. Згідно із задумом автора, разом із відпущеною вівцею Н’яндак 
здійснює ще один ритуал “звільнення життя”, але вже в далекосхідній традиції, 
властивій і китайському, і японському буддизму [Smith 1999, 51–84; Law 1994, 325–
357]: відпускає на волю живих риб у води річки К’їчху, водної артерії Лхаси.

Разом з тим у тексті оповідання поєднання кор з розміщеними по сторонах сві-
ту сакральними об’єктами, окремі з яких згадуються автором, а присутність інших 
обумовлена або їхньою наявністю на мапі міста, або пам’яттю лхасців про їхню 
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колишню присутність, відображає структуру Лхаси у вигляді квадрата чи квадратів, 
вписаних в окружність чи окружності. У такій структурі, вочевидь, відчувається 
космічний простір мандали8, що й не дивно. За тибетськими писемними джерелами 
(починаючи з ХІ-го ст.), Лхасу було обрано для будівництва храму Джокханг тому, 
що долина лхаської річки К’їчху була наділена благими ознаками і Лхаса постала 
як матеріалізоване втілення дхармачакри (тиб. lha-sa chos ‘khor), тобто восьмивіс-
ного колеса проповіді. На початку XX ст. цей образ Лхаси з’являється, навіть, у лі-
тературних творах. Достаньо згадати поему Шелкар Лінгпи (тиб. shel-dkar-gling-pa, 
1876–1913) “Пісня – спогади про Лхасу” (тиб. lha-sa dran glu), повна назва – “Ко-
штовне намисто пісень-спогадів про Лхасу, славетне колесо проповіді” (тиб. dpal-
gyi chos-‘khor lha-sa dran glu nor-bu’i do-shal zhes-bya-ba, 1911) [див.: Shelkar] 

У творі Норбу Церінга головний герой Н’яндак, аби дістатися до Джокхангу для 
здійснення необхідних обрядів, виходить в досвіта на Лінгкор – шлях прочан на-
вколо Лхаси. Пройшовши по ньому, він досягає на світанку підніжжя Червоної 
гори, або Марпо рі (тиб. dmar-po ri), з палацом Потала на вершині. Там вже руха-
лися паломники на сакральному шляху Цекор (тиб. rtse-skor) навколо гори, яких 
“набилося, як ниток у тканині”. Рух, що відбувається навколо Червоної гори, вико-
нується крізь ланцюги молитовних коліс, чортенів (ступ), наскельного живопису і 
майстрів: “До неба тут здіймаються звуки молитов і серпанки пахощів. Ряд золотих 
молитовних мані9 біля підніжжя аж гудуть від обертань багатьма людьми”. В орбіту 
руху включений і Лу кханг, чи палац Володаря лу на острівці “озера Володаря лу”. 
Озеро виникло на місці кар’єру, звідки брали глину для будівництва Потали в 
XVII cторіччі. Відпочивши на кам’яній лаві біля “озера Володаря лу” і побачивши 
“Поталу, вже залиту світлом вранішньої зорі”, Н’яндак поспішає до “Джохангу, щоб 
ушанувати Будду”. Проте, перш ніж дійти до Джокхангу, Н’яндак має завершити 
шлях прочанина по Лінгкору, хоча про про це в тексті оповідання і не говориться, 
але це само собою розуміється, що спочатку здійснюється зовнішня кора. Ще один 
шлях прочан, Баркор, згадується мимохідь і тільки як вулиця, з якої провулок веде 
до мечеті, що розташована в мусульманському кварталі Лхаси. Проте знову-таки, 
хоча цей епізод не присутній в оповіданні, перед тим як ввійти до храму, прочанин, 
тобто герой оповідання, здійснює Середню кору, або Баркор, – обходить навколо 
комплексу Джокхангу.

Автор не згадує в оповіданні шлях паломників – Нангкор (тиб. nang-skor, внут-
рішнє коло, внутрішня кора). При відвідуванні головної лхаської святині – храму 
Джокханг прочани обов’язково здійснюють Нангкор – обхід по колу усіх святинь, 
що розміщені навколо найдавнішої частини комплексу – храму. Тому хоча Нангкор 
і не згадується, але цілком зрозуміло, що Н’яндак і відвідує, і здійснює внутрішню 
кору в Джокханзі (тиб. jo-khang). Джово Джокханг (тиб. jo-bo jo-khang), відомий та-
кож як Цуклхакханг (тиб. gtsug-lha-khang), або Расатрулнанг (тиб. ra-sa ‘phrul-
snang), – буддійський храм і монастир, що нині є об’єктом Світової спадщини 
ЮНЕСКО та охороняється10. Його зведення датується приблизно 639–647 рр., і його 
ініціатором вважається цар Сонценгампо (Сронзангамбо (604/618–650/649 рр.)). 
Під час подій Культурної революції храм був розорений і відновлений у наступні 
часи, проте в ньому і надалі залишалося найшанованіше в Тибеті скульптурне зо-
браження, так званий образ Джово Шак’ямуні (тиб. jo-bo shakya thub-pa), – тобто 
Володар Шак’ямуні [Alexander 2005; Azevedo, Alexander 1998; Barnett 2006]. Це 
зображення Будди вважається прижиттєвим і принесене до Тибету з посагом прин-
цеси Вєньчен, китайської дружини царя Сонценгампо. На честь зображення най-
давніший храм Лхаси і дістав назву Джово кханг, або Дім Володаря, скорочено – 
Джокханг.

За планом центральний храм комплексу, на думку фахівців (A. Alexander), бере 
початок в індійській віхарі, храмі, що властивий буддійським та індуїстським 
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пам’ятникам давньої Індії, а у Лхасі його план був втілений при будівництві не-
пальськими ремісниками, які супроводжували Бхрікуті, непальську дружину царя 
Сонценгампо [Alexander 2006, 154–155, 171]. Історія Джово кхангу викладена в 
апокрифі Качем ка кхолма (тиб. bka’-chems ka khol-ma), або “Заповіті з колони”, 
віднайденому індійським буддійським проповідником Атішею в 1042 р. в одній з 
колон храму. І найважливіше в тому викладі – визначення храму як споруди, що 
може вшановуватися представниками усіх віросповідань, властивих тогочасному 
Тибету: “Оскільки [храм] створений за формою мандали з чотирма дверима, радів 
лама [буддист]. Оскільки колони створені у вигляді [пхурбу] – ритуального кин-
джала, раділи знавці тантри. Оскільки чотири кути [основи] улаштовані на взірець 
свастики, раділи послідовники релігії бон. Оскільки [простір основи] відтворений 
за зразком шахової дошки, раділи тибетці. Вхід до цього чудотворного храму чо-
тирискладової радості дивився на захід, спрямований на Непал” [Alexander 2006, 
168, 169].

Наведена цитата чітко визначає значимість храму як духовного центру, що має 
об’єднувати навколо себе тибетців незалежно від форм віросповідання. Впродовж 
століть центральний храм, зберігаючи навколишній простір для здійснення обходу 
посолонь – Нангкор, обростав оточуючими структурами. На початку XVIII ст., піс-
ля джунгарських зруйнувань (1718–1721), комплекс набуває ще й значення політич-
ного центру, коли до нього перебирається тибетський уряд, причому на півночі 
розміщується судочинний відділ, на сході – фінансовий відділ, на півдні – Кашаг – 
Кабінет міністрів, точніше, приймальня, сільськогосподарський і фінансовий від-
діли, на заході міститься фінансовий відділ [Alexander 2006, 150]. Такий устрій 
зберігається до 1959 року.

1961 року Джокханг був визначений Державною Радою Китаю як пам’ятник ар-
хітектури національного значення, але, попри це, з початку Культурної революції 
1966 р. він був осквернений і розграбований. У роки революції тут були розкварти-
ровані китайські військові; просто на підлозі храму забивали свиней. Майже усі 
скульптури й інші культові речі було зруйновано або сильно ушкоджено, нині в хра-
мі містяться їхні копії. Початкове відновлення розпочинається в 1972 році, під час 
якого прибирається головний храм, оновлюється настінний розпис. Повне віднов-
лення та подальша реставрація здійснюються після 1978 року і тривають до по-
чатку 1990-х років, під час яких зникає настінний живопис X–XIII ст., вцілілий 
після Культурної революції [Alexander 2006, 151]. Але слід відзначити, що, почина-
ючи з IX ст. – часів царя Ралпачана, реставраційні роботи у лхаському Джокханзі 
стали незмінною складовою тибетської історії: майже всі наступні правителі і ду-
ховні ієрархи [Alexander 2006, 149], а тепер і уряд КНР, докладали чимало зусиль 
до реставраційних, відновлювальних, декоративних робіт.

По завершенні подій Культурної революції сплюндрований Джокханг знову від-
кривається для відвідувань у 1979 р. У 2000 році Джокханг був включений до реє-
стру Світової спадщини ЮНЕСКО під назвою “Храмовий монастир Джокханг”, 
продовжуючи перелік 1994 року вслід за палацом Потала. Але включення до значи-
мих реєстрів не врятувало монастирський комплекс від новітніх змін у наступні 
роки. У 2002 році крило “Нга-кханг”, частина Джокхангу, що раніше використову-
валася як підсобне приміщення, руйнується Департаментом будівництва Лхаси, а 
на звільненій земельній ділянці будується приватний житловий фонд [Alexander 
2006, 151]. За оповіданням, під час відвідування Джокхангу головний персонаж, 
окрім виконання обрядів, і вшанування святого образа Джово Шак’ямуні, заради 
чого він і приходить до храму, здійснює Нангкор, адже не може не здійснити – це 
закладено в серці кожного вірянина, – про що свідчить наведений автором обхід 
Н’яндака по колу “усіх навколишніх капличок храму”.



Образ Лхаси в тибетській сучасній прозі (за оповіданням “Відпущена вівця”...

The World of the Orient, 2018, № 2                                                                                          101

Навколо всього комплексу Джокханга прочани виконують ще один обхід – вже 
згаданий Баркор. Баркор (тиб. bar-skor, середнє коло, середня кора) – найдавніша 
вулиця Лхаси. На думку дослідника архітектури старої Лхаси Андре Александера, 
місто, Баркор і Джокханг тісно взаємопов’язані – місто Лхаса розвивалося навколо 
храму [Alexander 2013, 46]. Із XVII ст. Баркор постає ще й як ринок для товарів з 
усього світу. Рух прочан по середній корі, або Баркору, розпочинається від входу до 
Джокхангу. У 1984 році численні будинки перед фасадом Джокхангу були знесені, 
щоб звільнити місце для великої відкритої площі. Під час всебічної “реконструк-
ції”, що тривала до 1993 року, старі житлові споруди вздовж Баркору руйнуються, 
бо передбачалося замінити їх новими будівлями в традиційному стилі або “сучас-
ними” універмагами [Henss 2014, 39]. У 1985 р. муніципальна влада Лхаси пере-
творює частину Баркору на однойменну площу. На цій площі і відбувалися події 
1987 року, після яких у Тибеті вводиться воєнний стан. Автор оповідання включає 
Баркор у текст тільки як назву вулиці. Проте таке введення історичної назви при 
збереженні свого первісного значення постає як свідчення відповідних перетворень 
у структурі міста станом на середину 80-х рр. минулого сторіччя. Але для буддистів 
Баркор, попри все, зберігає своє первісне значення – середня кора, яку здійснюють 
усі, свідомо чи несвідомо, бо інакше рухатися по Баркору й неможливо, – і прочани 
з усіх районів Тибету, й іноземні туристи.

Введення Баркору в канву оповідання (“У провулку, що веде з вулиці Баркор до 
мечеті”) знадобилося Норбу Церінгу не тільки для збереження значимого топоніма 
в архітектурному ландшафті міста, а й, вочевидь, для того, аби нагадати про ще 
один пам’ятник в історичній частині Лхаси. Йдеться про Велику ісламську мечеть 
Лхаси (тиб. bod-ljongs lha-sa yi-si-lam phyag-khang chen-mo)11, засновану 1716 року і 
представлену у традиційній формі з мінаретом, яка міститься на відстані приблизно 
200 м на південний схід від Баркору. Мусульмани, вихідці з Китаю, осіли у Лхасі за 
часів імператора Кансі (1654–1722). Саме їхній громаді належить Велика Лхаська 
мечеть, або Велика мечеть китайських мусульман. Окрім того, мусульманську гро-
маду Лхаси складають також послідовники ісламу – вихідці з Кашміру, які осіли в 
місті близько 1650 р. за часів Далай-лами V і чия мечеть вперше була споруджена 
на захід від Потали по дорозі до монастиря Дрепунг [Henss 2014, 31]. Мечеть на 
південний схід від Баркору реставрували 1959 р., а в 1969 році, під час Культурної 
революції, згідно з приписами ісламу, за відсутністю зображень спалювалися давні 
релігійні книги, у тому числі примірники Корану, документи мусульманської гро-
мади, і серед них – датовані XII ст., у яких ішлося про її історію тощо [Кузьмин 
2010, 320]. Мечеть перетворили на кінотеатр чи склад. Реставрація з наступним від-
криттям розпочалася після 1977 року.

Про те, що в тексті оповідання йдеться саме про мусульманську частину Лхаси, 
свідчить кілька деталей. Згідно з буддійськими релігійними настановами живих іс-
тот не можна позбавляти життя, і тому для тибетців існувала заборона на деякі про-
фесії, зокрема різника. За сюжетом оповідання, у глухому провулку по дорозі із 
Джокхангу, Н’яндак викуповує вівцю в різника, в білій круглій шапочці, мешканця 
провінції Ганьсу. Сама провінція Ганьсу й особливий головний убір, біла шапочка 
круглої форми, фактично є віросповідними ознаками. У провінції Ганьсу значна 
частина її мешканців, незалежно від етнічного походження, сповідують іслам і но-
сять, відповідно, такі шапки. Різниками у Лхасі були переважно мусульмани. Таким 
чином, Лхасі в оповіданні, за винятком періоду Культурної революції, властиві 
окремі риси поліетнічного міста: віротерпимість до різних конфесій, зокрема ісла-
му, збереження історичної пам’яті міста і пам’ятників архітектури в умовах етно-
культури (збережені мечеті).

За оповіданням, перш ніж дійти до Джокхангу, Н’яндак дістається по Лінгкору 
до гори Марпо, увінчаної збудованим комплексом Потала (тиб. po-ta-la). Комплекс 
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складається з Червоного та Білого палаців. Будівництво величної споруди пов’я-
зується з іменами царя Сонценгампо (Сронзангамбо, 604/618–650/649 рр.), заснов-
ника Лхаси, та Агванг’єцхо (Нгаванг’єцхо), Далай-лами V (1617–1682), який майже 
в рік тисячоліття запровадження буддизму в Тибеті повертає Лхасі статус столиці. 
При ньому ж споруда набуває сучасного вигляду, включаючи Білий палац, і до 
1959 року це була зимова резиденція далай-лам. Назва бере початок від назви гори 
Поталака – у буддійській міфології це місце перебування Ченрезіка (тиб., скр. Ава-
локітешвара), бодхісаттви Милосердя, покровителя Тибету і втілення далай-лам.

Пройшовши певний проміжок кори, Н’яндак, оповідач, стомився і присів на 
кам’яній лаві “біля озера Володаря лу”. При будівництві Потали з 2-ї половини 
XVII сторіччя на місці, звідки брали глину, із часом утворилося озеро, і з метою 
упокорити лу, духів – насельників води, на острівці за наказом Цан’янг’єцхо (1683–
1706), Далай-лами VI, побудували храм – Лу вангпо кханг (тиб. klu’i dbang-po 
khang), храм Володаря лу, а водойма дістала назву “озеро Володаря лу”. Під час по-
дій Культурної революції за наказом Чжоу Еньлая Поталу врятували військові, взяв-
ши комплекс під охорону [Кузьмин 2010, 290, 312]. У 1994 році Потала визнана 
ЮНЕСКО пам’яткою архітектури Світової спадщини. Для відвідування Потала як 
музей відкривається в 1989 році, реставраційні роботи тривають до 1995 р. Нова 
реставрація розпочалася у 2002 році, і уряд Китаю витратив на неї 200 млн. юанів 
(29,14 млн. доларів США). Проте слід зазначити, що ні Агванг’єцхо, Далай-лама V, 
ні його наступник Цан’янг’єцхо (1683–1706), Далай-лама VI, не згадані на сторін-
ках оповідання, хоча про їхню присутність свідчать історичні споруди, пов’язані з 
ними, а відтак і відповідні події в історії Тибету.

Рухаючись Лінгкором, герой оповідання не минає і Чакпо рі (тиб. lchags-po ri), 
або Залізну гору, що розташована південніше Потали. Шлях був оздоблений пра-
порцями – лунгта. Там працювали різьбярі, вирізуючи сакральну мантру – “Ом мані 
падме хум”, рухалися прочани. За лхаською буддійською міфологією ця гора вва-
жається місцем пробування Чагнадордже (тиб., скр. Ваджрапані), бодхісаттви Мо-
гутності. Вершину гору увінчувала знаменита Академія традиційної медицини – 
Менцзі кханг, яку заснував Сангджег’яцхо (1653–1705), регент Далай-лами V, разом 
із храмом, який побудував знаменитий тибетський йог і будівничий Тхатхонг г’ялпо 
(1385–1485). Упродовж дуже тривалого часу академія була найважливішою медич-
ною установою Тибету. Проте на час подій, відображених в оповіданні, від її ко-
лишньої величі не залишилося нічого, тому що під час обстрілу Лхаси в 1959 році 
все було зруйновано. Але, оскільки Чагпо рі є складовою маршруту Лінгкор, знако-
вою в міфології Лхаси, гора зберегла своє значення в образі міста.

За сюжетом, викупивши вівцю, Н’яндак разом із твариною проходить повз храм 
Рамоче. Храм Малий Джокханг, відомий також як Рамоче, побудований у ті ж часи, 
що й Джокханг, або Великий Джокханг. На відміну від Великого Джокхангу, фасад 
храму орієнтований на схід. Вважається, що храм Рамоче репрезентує традиції ки-
тайського будівництва доби династії Тан. У цьому храмі впродовж сторіч перебу-
вала скульптура Джово Мікьодордже – зображення Будди Шак’ямуні у віці восьми 
років, яке, за переказами, створене небесним майстром Вішвакарманом і яке 
з’являється в Тибеті також за часів царя Сронцзангамбо у складі посагу Бхрікуті, 
його непальської дружини. Під час Культурної революції скульптуру Мікьодордже 
розбили на дві частини, нижня залишилися у лхаському сховищі, куди скинули й 
інші сакральні речі. Всі інші скарби разом із верхньою частиною скульптури Будди 
було вивезено до Китаю [Gonkatsang, Willis 2009, 42]. Життя у зруйнованому під 
час Культурної революції Рамоче відновлюється після повернення до храму зобра-
ження Мікьодордже. Торс скульптури був віднайдений разом з іншими скульптура-
ми і коштовним храмовим начинням у сховищі пекінського палацу Гугун завдяки 
допомозі Чойк’ї’г’ялцена (1938–1989), Панчхен-лами X, і зусиллям преподобного 
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Рібура Тулку (1923–2006) [Ribur Rinpoche… 2006] та за підтримки працівників 
музею, створеного в палаці Гугун. У 1983 році після з’єднання обох половин зо-
браження його знову розмістили в частково відновленому храмі Рамоче, активна 
фаза відновлення і реставрації якого відбувалася в проміжок з 1987-го по 2005 р. 
[Gonkatsang, Willis 2009, 42]. Таким чином, храм Рамоче і скульптура Джово Мікьо-
дордже, окрім своєї значимості в історії Лхаси і Тибету, несуть інформацію про те, 
що відбувалося в часи Культурної революції на цих теренах.

Н’яндак особисто вшановує образ Будди Шак’ямуні в Джокханзі і вже разом із 
відпущеною вівцею, врятованою від різника, вклоняється відреставрованому обра-
зу Мікьодордже: “Мені раптом схотілося завести тебе до Малого Джокхангу, аби ти 
вклонилася Джово Мікьодордже і здобула собі шлях у цей світ”. Таке зауваження 
з’являється цілком обумовлено. Мікьодордже (тиб. mi-bskyod-rdo-rje, скр. manjuva-
jra) – це не лише зображення Будди Шак’ямуні у віці восьми років. У контексті ти-
бетського віросповідання це ще ім’я будди, з яким, окрім іншого, пов’язана практи-
ка начитування заклинань – мантри будди Акшобх’ї (скр.), чи Мікьодордже, що 
вважається ефективною для врятування тих живих істот, які внаслідок своїх дій 
відродилися в несприятливих уділах сансари [Сопа Ринпоче 2010, 264–266] – в Пе-
клі, як-от Сангмо, дружина головного героя оповідання, чи в уділі тварин, як врято-
вана ним вівця. Введення Норбу Церінгом імені будди Незворушного (тиб. Мікьо-
дордже), чи Мітугпи (тиб. mi-‘khrugs-pa), у структуру оповідання мало на меті 
акцентувати увагу на значимості образу Мікьодордже в історії культури Тибету і 
бажанні головного героя здійснити обіцяне. Крім того, згадка Рамоче як діючого 
храму і можливість вшанувати святий образ визначають час подій, що відбуваються 
в оповіданні – після 1983 року, оскільки образ Джово Мікьодордже вже перебував у 
храмі і правилася служба.

Окрім Потали, Джокхангу і Рамоче, трьох найважливіших святинь Лхаси, дії 
Н’яндака, героя оповідання, у супроводі звільненої вівці за текстом пов’язані з ін-
шими лхаськими пам’ятками архітектури та історії міста. Н’яндак і вівця працюють 
на відновленні південного храму Родини Трьох Владик, або Лхо Ріг сум гонпо (тиб. 
lho rigs gsum mgon-po). Йдеться про Лхо – південний, один із чотирьох храмів, що 
присвячені бодхісаттвам Милосердя – Ченрезіку, Мудрості – Джам’янгу (скр. Ман-
джушрі), Могутності – Чагнадордже (скр. Ваджрапані), відомих як Родина Трьох 
Владик. Храми зведені у старій Лхасі на чотирьох напрямках світу: на півночі (тиб. 
byang), півдні (тиб. lho), сході (тиб. shar) і заході (тиб. nub) відносно Джокхангу. За 
традицією вважається, що ці храми зведені в VII сторіччі за часів царя Сонценгам-
по, аби захистити Джокханг. Окрім того, на проміжних сторонах світу відносно 
Джокхангу було побудовано ще чотири, так звані Проміжні, або Цем (тиб. tsam) Ріг 
сум гонпо. Храми утворювали захисне коло навколо Джокхангу [Northern Rigsum…] 
і приборкували, згідно з тибетськими міфологічними уявленнями, Траксінмо (тиб. 
brag srin-mo), або Гірську Відьму, яка стояла на заваді спорудженню храму Джок-
ханг. Після подій Культурної революції діяльність храмів на основних сторонах сві-
ту поступово відновлюється. Західний храм відкривається для відвідувань 1989 
року. Храм на півдні розчиняє двері в 1990 році, храм на півночі починають рестав-
рувати тільки в 1993 році. В оповіданні йдеться про південний храм: “У храмі 
Трьох Великих Владик, що на півдні, саме ведеться ремонт, і я чув, що їм не виста-
чає робочих рук”. Таким чином, Норбу Церінг, навівши в тексті цю фразу, фіксує 
дату – 1990 рік, оскільки, далі за текстом головний герой визначає, що його участь 
разом із вівцею в роботах з відновлення храму тривала 23 дні, а далі почали працю-
вати художники, які мали “розмалювати стіни картинами”.

У межах старої Лхаси, згідно з оповіданням, Н’яндак, рухаючись у супроводі вів-
ці по Лінгкору, відвідує два з чотирьох так званих імператорських (бо перебували 
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під патронатом представників пекінських правителів (1636/1644–1911), чиїми пред-
ставниками були так звані амбані), або регентських (бо були резиденціями тибет-
ських регентів до повної інтронізації далай-лам чи за їхньої відсутності), монастирів 
(тиб. gling-bzhi). Власники цих обителей, які обиралися регентами при далай-ламах 
до досягнення ними повноліття, репрезентували ті чи інші лінії реінкарнацій (тиб. 
sku-‘phreng skye-‘phreng) тулку (тиб. sprul-sku)12 – тибетських вчителів. У творі зга-
дується монастир Кунделінг (тиб. kun-bde-ling, закладений у 1757 р.), що двічі 
(1804–1811 та 1875–1886) правив резиденцією регентів лінії реінкарнацій Тацхак 
(тиб. rta-tshag). Монастир збудований у 1794 р. за підтримки імператора Цяньлуна 
(1736–1795), Далай-лами VIII – Джампелг’єцхо (‘jam-dpal-rgya-mtsho, 1758–1804) і 
Єшейлобсантенпайгонпо (тиб. ye-shes-blo-bzang bstan-pa’i mgon-po, 1760–1811), 
Тацхака VIII. Мета зведення – відзначити перемогу над гуркхами під час воєнного 
конфлікту між Тибетом, Непалом і Китаєм (1788–1792) [Karsten]. Розташований 
монастир біля підніжжя гори Барма рі, на якій майже в ті ж часи був зведений храм 
на честь Гуанді, китайського бога війни, що для тибетців став втіленням Гесара, ге-
роя тибетського епосу. Таким чином, згадавши монастир Кунделінг, автор опосе-
редковано натякає на третю – Кролячу гору, або Барма рі, у Лхасі, що вважається 
місцем перебування Джам’янга, бодхісаттви Мудрості. За часів Культурної револю-
ції Кунделінг був майже зруйнований, частково відновлений у 80-ті роки, але в мен-
ших розмірах і в іншому місці, трохи на захід від попереднього. Щодо продовження 
лінії перевтілень, то Тацак XII був віце-президентом Буддійської асоціації буддис-
тів, його наступник на ім’я Тендзінчойк’їгелцен (тиб. bstan-’dzin chos-kyi rgyal-
mtshan), Тацак XIII, народився 1958 р., а з наступного року (1959) опинився в Індії 
[Karsten; Kundeling Monastery]. В останні роки з’явилися відомості про ще одного 
тулку в тій же лінії перевтілень.

На сторінках оповідання Церінга Норбу згаданий ще один із чотирьох монасти-
рів – Цхeмолінг (тиб. tsho-smon gling). Головний персонаж, Н’яндак, приводить 
туди врятовану вівцю “послухати слово закону”, якого “вчив живий будда” (кит. 
活佛). “Живий будда”13 – визначення в китайській традиції тибетського відповідни-
ка “тулку”. У XVIII–XIX тулку – лінія інкарнацій вчителів, які перевтілюються для 
виконання духовної праці – передачі вчення від учителя до учня, була джерелом 
для пошуку і призначення регентів на час до повної інтронізації далай-лам. Вва-
жається, що саме тибетський інститут реінкарнації і став основою домінування цін-
ських правителів над Тибетом [Schwieger 2015, 220]. Доля тогочасних далай-лам 
викликає, скоріше, співчуття. Після великого Агванг’яцхо, Далай-лами V, наступні 
далай-лами – Келсангг’яцхо (1708–1758), Далай-лама VII, та Джампелг’яцхо (1759–
1804), Далай-лама VIII, – не мали реальної політичної влади в Тибеті. Їхні наступ-
ники – Лунгтогг’яцхо (1805–1815), Далай-лама IX, Цултрімг’яцхо (1817–1838), 
Далай-лама X, Кедрубг’яцхо (1838–1855), Далай-лама XI, та Тринлег’яцхо (1856–
1875), Далай-лама XII, – пішли із життя саме за часів перебування при владі реген-
тів, обраних з ліній інкарнацій. Правда, слід зауважити, що Далай-лама XI пішов із 
життя в 17 років, через кілька тижнів після здобуття повної політичної влади. До 
монастиря Цемолінг мала стосунок лінія інкарнацій Цемолінг тулку. Монастир три-
чі (1777–1786, 1820–1844, 1910–1912) правив резиденцією регентів з лінії інкарна-
цій Цемонлінга. Обитель розташовувалась у старій Лхасі, на південь від храму 
Рамоче. Агвантхубтенкхедрубгелекг’ялцен (тиб. ngag dbang thub bstan mkhas grub 
dge legs rgyal mtshan, 1921–1948) був ідентифікований як четвертий рінпоче, чи тул-
ку в лінії інкарнацій Цемонлінга [Tsemonling]. Ніяких відомостей про подальшу 
долю перевтілень Цемолінга віднайти не вдалося.

Проте монастир Цемолінг у 1912 році став притулком ще для однієї лінії інкарна-
цій – Демо з монастиря Тенг’єлінг (тиб. bstan rgyas gling), що правив резиденцією 
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для регентів Джампелг’ятцхо (тиб. jampal gelek gyatso) – VI Демо рінпоче (тиб. 
demo rinpoche), Агваналопсангатхубтенджігмег’ятцхо (тиб. ngawang lobsang thubten 
jigme gyatso) – VII Демо рінпоче та Лопсангтрінлей (тиб. lobsang trinley) – IX Демо 
рінпоче. Далай-лама XIII за замах на його вбивство, очолений IX Демо, та зраду 
ченців монастиря Тенг’єлінг скасував лінію інкарнацій Демо, попри те що його 
племінник був визнаний у 1905 р. як рінпоче Тензинг’яцо (тиб. bstan-dzin-rgya-
mtsho, 1901–1973), X Демо, а в 1910 році інтронізований у монастирі Тенг’єлінг 
[Goldstein 1991, 42–43]. Після 1911 року лінія інкарнацій Демо була остаточно ска-
сована. Рінпоче Тензинг’яцо, X Демо, ще підліток, розпочав нове життя. Він продо-
вжив навчання і з часом здобув учений ступінь у монастирі Дрепунг. В історії 
культури Тибету він відомий як один з перших тибетських фотографів і, без сум-
ніву, перший тулку-фотограф, завдяки якому збереглися фото тодішніх Лхаси і 
Тибету. Його справу продовжив рідний син – віце-президент Асоціації тибетських 
фотографів, знаний як Демо рінпоче Ванчукдордже, якому вдалося під час подій 
Культурної революції врятувати частину унікальних батьківських фотографій 
[Tibet-themed photos… 2013], а в 2013 році організувати на Шрі-Ланці спільну ви-
ставку батьківських і своїх фото.

Після 1959 р. більша частина монастирського комплексу Цемолінг була перетво-
рена на державне житло. У 1987 році відбувається вибіркове відновлення монасти-
ря і для відвідувачів відкривається відреставрована частина [Tsemön Ling]. Проте в 
1998 році північне службове крило зноситься. Згідно із сюжетом оповідання “по-
слухати слово закону”, якого у храмі Цемолінг “вчив живий будда” чи тулку, а це 
1990 рік за оповіданням, Н’яндак приводить туди врятовану вівцю: “У дворі сиділи 
сила-силенна людей, тож ми з тобою притулилися десь у куточку”. Можливо, за 
згадкою в контексті оповідання “живий будда”, окрім інших ймовірних асоціацій, 
стоїть спогад про яскраві постаті в лінії перевтілень, що мали стосунок до монасти-
ря, і серед них X Демо Тензинг’яцо, людина, яка залишила яскраву сторінку в істо-
рії культури Тибету. Включення до тексту оповідання епізоду про службу в храмі 
Цемолінг “живого будди” можна вважати завершальним у контексті архітектури 
старої Лхаси.

Верхня межа часу розгортання подій в оповіданні визначена точно: завершення 
будівельних робіт у південному монастирі Родини Трьох Владик, або Лхо Ріг сум 
гонпо, і перехід до роботи художників, що припадає на літо 1990 року. Нова Лхаса 
представлена Норбу Церінгом, автором оповідання, у першу чергу Баркором – су-
хим визначенням “вулиця”. Фізично Баркор – середня кора розірвана, бо складається 
нині з однойменної площі, вулиці, торговельних рядів, картинних галерей, чайних, 
і серед них “Промениста скринька”, що потрапила і на сторінки оповідання. Проте 
колективна пам’ять тибетців зберегла і таки зберігатиме Баркор, або середню кору, 
доти, поки буде існувати Джокханг.

Згадує автор і ще одну вулицю: “Коли сонце засяяло промінням, ми з тобою вже 
дісталися… до південного кінця вулиці Досенґе”. Вулиця Досенґе (тиб. rdo senge), 
або Кам’яного лева, – нова вулиця (північ – південь), що визначає західний кордон 
старого міста, яке окреслюють також вулиці Північний Лінгкор, Східний Лінгкор та 
Південний Лінгкор [Alexander 2013; Alexander 2005, 21]. Місце резиденції амбанів, 
китайських регентів Тибету за часів династії Цін, та колишня колійна дорога стали 
новим комерційним районом. Про місце розташування резиденції свідчить і недав-
ня археологічна знахідка – кам’яна скульптура лева, віднайдена навесні 2017 р. на 
одному з будівельних майданчиків на Досенґе. Це одна з двох скульптур, які розмі-
щувалися поруч із резиденцією амбанів, що підтверджується відповідними фото-
графіями початку XX ст. [Stone Liones… 2006]. Попри зміни, зумовлені втручання-
ми, що призводять до знесення старих будівель, незважаючи на те що окремі з них 
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пам’ятники історії і культури, Лінгкор, хоча і розірваний фізично, так само як і Бар-
кор, зберігає свою цілісність в історичній пам’яті тибетців. І в оповіданні Н’яндак 
зазначає: “До Свята середини осені (15 числа 8 місяця) я вирішив повести тебе на 
ритуал простягання по шляху Лінгкор”. Йдеться не лише про традиційний шлях 
прочанина, а й про виконання повного паломницького ритуалу, який передбачав ви-
мір шляху і кроками, і довжиною простягнутого по землі тіла: “Я ж підводився із 
землі, робив два кроки й знову падав навколішки й простягався по землі”.

За ходом розвитку подій в оповіданні з’ясовується, що головний герой хворий, у 
нього страшний діагноз – рак шлунка і йому треба терміново лягати в лікарню 
(“Сусіди оточили мене, наполягаючи на тому, що мені потрібно в лікарню... Лікар 
же зажадав покласти мене в лікарню… Рак шлунка”). Діагноз ставиться в лікарні зі 
стаціонаром, тобто в оповіданні йдеться саме про сучасну лікарню. Ніяких сумнівів 
у значимості класичної тибетської медицини не виникає, але слід відзначити також 
і виникнення зачатків європейської традиції. Першу лікарню на взірець європей-
ської в 1940 році відкривають у Лхасі англійці. За їхнім прикладом китайці відкри-
вають свою лікарню у 1944 році [The British… 2006]. Проте початок регулярного 
сучасного, на відміну від традиційного, медичного обслуговування припадає на 
1965 рік, коли вперше з’являється лікарня з амбулаторним приміщенням разом зі 
стаціонаром [History in brief… 2007]. Згідно із планом на 1984 рік передбачалося 
будівництво Народного шпиталю у Лхасі [Li Qing 2018, 189–193]. Відкриття мережі 
стаціонарних лікарень із сучасним медичним обслуговуванням відображено у творі 
Норбу Церінга. Причому у 80-ті рр. сучасна лікарня розміщувалася на Баркорі, во-
чевидь, неподалік від того будинку, де, за авторським задумом, мешкав герой опові-
дання. Прикмета нового часу, хоча і не відбита в оповіданні: відвідування закладів 
традиційної тибетської медицини нині у Лхасі стає однією з туристичних складо-
вих. Лхаса відкривається для відвідування іноземцями, що також знайшло своє ві-
дображення на сторінках оповідання.

Так само в пам’яті підлітка не могло не відбитися, а відтак і не пройти повз ува-
гу письменника й будівництво нових житлових кварталів разом із введенням сис-
теми водопостачання, каналізації, відводу стічних вод, що стає пріоритетним за 
планом 1984 року [Li Qing 2018, 189–193]. Церінг Норбу в особі свого головного ге-
роя відзначає специфіку нової забудови (“наш китайський дворик”), де на першому 
поверсі розташоване його помешкання. При дворику діє водогін зі “сріблясто-
блискучою водою”, є і мийка. Інші зміни, що відбувалися в міському пейзажі станом 
на 1990 рік, пройшли повз увагу автора, оскільки сюжет його твору спрямований 
на розгляд іншої проблематики й архітектурні прикмети мають побічний характер. 
Проте слід відзначити, що саме на ці роки припадає будівництво головного корпусу 
Лхаського університету, де навчається автор твору. У проміжку між 1987–1991 ро-
ками здійснюється модернізація дорожньої мережі, з’являються нові вулиці, відбу-
вається розширення, а відтак і руйнування частини старої забудови.

Попри фоновий характер згаданих Норбу Церінгом в оповіданні сакральних 
пам’яток міста, і не тільки, автор мимоволі привертає увагу до проблеми долі па-
м’яток історії як у добу тектонічних соціально-політичних зрушень, так і в періоди 
формування нового вигляду, обумовленого розбудовою міст у новий і новітній час. 
І доля Лхаси, історичного міста, вкладається в характер таких подій, що відбували-
ся і відбуваються у світовій історії. Прикладів чимало, зокрема доля Парижа і його 
пам’яток за часів Великої Французької революції, Московського Кремля під час 
жовтневих подій 1917 року, а також Києва і його пам’яток. Нам відомо, як мінявся 
архітектурний ландшафт міст і селищ Радянського Союзу в наступні роки, коли 
зникали церкви, костели, монастирі, мечеті, синагоги, дацани, хурули тощо, не ка-
жучи вже про боротьбу з пам’ятниками, присвяченими особистостям і подіям, що 
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не вписувалися в новий ідеологічний контекст. Образ Лхаси в оповіданні Церінга 
Норбу свідомо чи несвідомо привертає увагу до питань збереження історичної 
пам’яті і культури народів у добу, коли в цілому світі починає панувати, з огляду на 
ті чи інші причини та обставини, зневага до минулого не тільки чужого, а й свого 
власного. На жаль, манкурти, чи “иваны родства не помнящие”, як явище зустрі-
чаються в історії багатьох народів. І представник будь-якого народу, згадавши влас-
ну історію, чи історію рідного міста, може навести відповідні приклади, хоча біль 
від втрат залишається назавжди.

Оповідання Норбу Церінга “Відпущена вівця”, що певним чином спирається на 
власні спогади автора, згідно з даними, наведеними у творі, відтворює образ Лхаси 
станом на літо 1990 р., коли діяли Джокханг і Рамоче, де розміщувалися найдорож-
чі для кожного тибетця святині – зображення Джово Шак’ямуні і Мікьодордже. 
Продовжувалися оновлення і реставрація інших храмів – розпочато роботи над но-
вітніми настінними розписами в південному храмі Трьох Владик. Можна було здій-
снювати і кори, і ритуали (цхе тхар), а відтак Лхасу наповнюють прочани з усього 
Тибету, Амдо і Кхаму, хоча вони вже існують у межах іншого адміністративного 
розподілу. Баркор і Лінгкор, розірвані фізично, залишаються цілісними в історичній 
і духовній пам’яті вірян. У відтворенні образу міста Джоканг визначається як його 
центр, охоплений трьома послідовними колами здійснюваних кор (Лінгкор, Баркор, 
Нангкор), як серце Лхаси. Значимість центру, окрім зорового втілення, закріплю-
ється поєднанням пережитого вірянином відчуттям простору (обхід і простягання 
під час кор), грою світла і тіні (запалені лампади, їхнє піднесення), кольором (блиск 
золота скульптур, барви живопису), звуком (промовлені уголос молитви, заклинан-
ня, крутіння коліс-мані з молитвами), сприйняттям запахів (клуби запашних кадінь, 
олії запалених лампадок).

Таким же чином Церінг Норбу окреслює й вагомість комплексу Потали. В образі 
міста і взагалі в історії та культурі Тибету Потала визначається, по-перше, її фізич-
ним місцем – Червона гора, або Марпо рі, яка домінує над долиною, де розміщена 
Лхаса, і над містом. Саме Поталу з палацами перш за все бачать всі, хто в’їжджає 
до долини річки К’їчху, де розташоване місто. Норбу Церінг в оповіданні під-
креслює значущість для міста Потали на Червоній горі, відтворюючи її тими ж 
засобами, що й при зверненні до Джокхангу. Коли Лхаса стає містом далай-лам, 
формується паломницький обхід навколо гори, що дістає назву Цекор, або вершин-
на кора. З тих же часів і до сьогодення, окрім фізичного домінування, Потала пред-
ставлена в образі міста візуально в кольорі (Білий і Червоний палаци, золотисті 
дахи, що сяють на сонці, різнобарвний одяг численних прочан, а тепер вже й турис-
тів), звуком (читання молитов, повороти численних мані під навісами), пахощами 
кадінь, тілесно відчутим простором Цекору і підйомом по сходах до палаців. Мар-
по рі з Поталою на вершині, Чагпо рі та опущена в оповіданні Барма рі, яка, проте, 
відзначена згадкою про монастир Кунделінг, – складові руху прочан на Лінгкорі і 
знакові в міфології Лхаси та, відповідно, в образі міста.

Розподіл сучасної Лхаси на нову, китайську, і стару, тибетську, відображений в 
оповіданні і представлений в образі міста. Автор вводить у текст прикмети нового. 
Відбувається надзвичайна річ – Потала, не втрачаючи свого сакрального значення, 
стає музеєм, тобто набуває ознак туристичного об’єкта, як-от собор Святого Петра 
в Римі чи Ая-Софія, собор і мечеть у Стамбулі (як музей діє з 1934 року). Розірвані 
фізично священні кори, що означено на нових мапах міста назвами вулиць, збері-
гаються ментально, але їхня розірваність має паралель – пряму лінію, вулицю До-
сенґе, яка простягається з півночі на південь. У місті присутні не тільки прочани, – 
з’являються туристи, новий вид відвідувачів міста. Міський пейзаж, окрім звичних 
складових старого міста, набуває нових незвичних і незнайомих рис: широкі площі, 
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просторі вулиці, їхнє освітлення – штучне світло. І вода – чиста, прозора, срібляста. 
До традиційних звуків додаються нові – шум автомобілів, обмежений вранці, наси-
чений вдень, гуркіт автобусів із галасливими китайцями та іноземцями.

Слід відзначити ще одну важливу річ. Церінг Норбу 1986 року закінчив Лхась-
кий університет як фахівець із тибетської літератури, і він не міг не знати вище-
згадану поему “Пісня – спогади про Лхасу”. Автор цієї поеми – Шелкар Лінгпа 
створив її в Індії в 1910 році, коли супроводжував Тхубтенг’яцхо (1876–1933), 
Далай-ламу XIII. Образ старої Лхаси в оповіданні Церінга Норбу пронизаний ремі-
нісценціями поеми, як загальним уявленням про Лхасу як мандалу (тиб. chos-‘khor 
lha-sa), що винесена в назву поеми, так і окремими ключовими словами – визначен-
ням головних пам’яток архітектури. Ще раніше на основі цієї поеми у Дхарамсалі 
Джам’янг Норбу створив “живі картини Лхаси” як спогад про залишене рідне міс-
то. “Пісня – спогади про Лхасу” можна розглядати як одну з ланок, яка єднає різно-
мовну (твори тибетською, китайською, англійською мовами) модерну літературу 
Тибету в єдину тибетську літературу, що спирається на традиційну. Й оповідання 
Норбу Церінга репрезентує одну зі сторінок сучасної тибетської китаємовної літе-
ратури.

1 Основою для даної статті стала доповідь «Архітектура, і не тільки, Лхаси, як складова 
оповідання “Відпущена вівця” сучасного китаємовного тибетського письменника на ім’я 
Норбу Церінг», прочитана 17 листопада 2017 р. на XХI Сходознавчих читаннях А. Крим-
ського (Київ).

2 Гревс Іван Михайлович (1860–1941), російський, радянський історик, медієвіст, теоре-
тик і практик просторового засвоєння історичних міст.

3 Анциферов Микола Павлович (1889–1958), російський і радянський історик, культуро-
лог, градознавець, учень Івана Михайловича Гревса.

4 Лхаса (тиб. lha-sa, досл. земля богів), відома ще як Раса (тиб. ra-sa, досл. огороджена 
земля). Вважається, що заснована 637 р. тибетським царем на ім’я Сонценгампо. Міститься 
на висоті 3600 м.

5 Андре Александер – історик архітектури і тибетолог, ініціатор і один зі співзасновників 
разом з англійським тибетологом Хизер Стоддард (Heather Stoddard) Фонду спадщини Ти-
бету (Tibet Heritage Fund, THF, 1996).

6 Ж. “Фанцао” (“芳草”, 2-й номер, 2009 р.); оповідання відзначено літературною пре-
мією Лу Сюня (2010, існує з 1986 р.); автор є першим тибетським письменником, нагоро-
дженим цією премією.

7 Корва (тиб. skor-ba, ‘khor-ba), кора; ритуальний рух, по колу за сонцем навколо святого 
місця (гори, озера), храму, зображення.

8 Мандала (скр. маṇḍala, dkyil-‘khor), символ Всесвіту, місце перебування персонажів 
пантеону, знак їхньої чистої землі; відомі у двомірному та тривимірному (об’ємному) ви-
гляді; можуть бути представлені як низка квадратів із вписаними колами, де по сторонах 
світу розміщуються персонажі пантеону чи їхні символи, а в центрі – головний образ.

9 Мані, або мані чойкхор (скр. Мані + тиб. чойкхор), або молитовне колесо, – пристрій 
(від кількох см до кількох м) у вигляді барабана на осі з написаними на поверхні заклинан-
нями “Ом Мані Падме Хум” і заповнений всередині текстами тибетською та санскритською 
мовами); його обертання призначене для поліпшення карми.

10 Окрім Джокхангу (2000 р.), до списку світової культурної спадщини у Лхасі включені 
комплекс Потала (1994 р.) і Норбулінка – літня резиденція далай-лам (2001 р.). 19 лютого 
2018 р. у Джокханзі трапилася пожежа.

11 На сьогодні у Лхасі, окрім буддійських храмів і монастирів, діють чотири мечеті і ка-
толицький костел.

12 Тулку (тиб. sprul-sku, скр. нірманакая, явлене тіло), чи втілення, проявлення якості 
будди або стану просвітленості у світі людей. Тулку, живий Будда, може вважатися лінією 
втілень персонажа пантеону, як-от далай-лама – втілення Авалокітешвари, бодхісаттви 
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Милосердя, чи панчхен-лама – втілення будди Амітабхи, чиїм духовним сином вважається 
Авалокітешвара. Як явище тулку властиве усім релігійним школам Тибету, включаючи і ре-
лігію бон.

13 Станом на січень 2016 р. відомо 870 “живих будд”, найвідоміших тибетських ченців 
згідно з відкритою базою даних про “автентичність монахів” [В Китае запущена база 
данных… 2016]. Йдеться про директиву № 5 Державного управління у справах релігії КНР 
під назвою “Заходи щодо управління реінкарнаціями живих будд у тибетському буддизмі”, 
яка була прийнята 18 липня 2007 р. і вступила в силу з 1 вересня.
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Образ Лхаси в тибетській сучасній прозі
(за оповіданням “Відпущена вівця” норбу церінга)

О. Д. Огнєва
Лхаса за визначенням – історичне місто. Але реальне вивчення міста починається тільки 

в 90-ті рр. минулого століття завдяки систематичній планомірній діяльності Андре Алек-
сандера (1965–2012), одного із засновників Фонду тибетської спадщини (Tibetan Fond Heri-
tage, TFH, 1993). У відображеному вигляді Лхаса постає на сторінках сучасної тибетської 
літератури. У статті розглядається образ Лхаси на основі оповідання “Відпущена вівця” 
(кит. “Фан шен ян”, “放生羊”, тиб. цхе тхар, tshe thar) Норбу Церінга, сучасного тибето- і 
китаємовного письменника. Автор репрезентує двоїстий текстовий образ міста: стара Лхаса 
та її нова китайська частина. Таке сприйняття міста головним героєм оповідання спирається 
на блок особистих спогадів Норбу Церінга, який народився у Лхасі в 1966 році. Кругові 
маршрути паломників – кора (тиб. skor-ba), – які здійснює Н’яндак, головний герой, ре-
презентують простір старої Лхаси і відображають тибетську концентричну модель світу. 
Паралельно в оповіданні існує лінійне відтворення нової китайської Лхаси. Свідомо чи 
підсвідомо Норбу Церінг приверає увагу до проблеми збереження пам’ятників історії та 
культури як у часи тектонічних соціально-політичних змін, так і при формуванні нового ви-
гляду, обумовленого розвитком міста в новий і новітній періоди.

ключові слова: Лхаса, Джокханг, Норбу Церінг, архітектура, Мікьодордже, Досенґе, 
Баркор

Образ Лхасы в тибетской современной прозе
(по рассказу “Отпущенная овца” норбу церинга)

Е. Д. Огнева
Лхаса по определению – исторический город. Однако реальное изучение города начина-

ется только в 90-е гг. прошлого столетия благодаря планомерной деятельности Андре Алек-
сандера (1965–2012), одного из основателей Фонда тибетского наследия (Tibetan Fond Heri-
tage, TFH, 1993). В отраженном виде Лхаса предстает на страницах современной тибетской 
литературы. В статье рассматривается образ Лхасы с опорой на рассказ “Отпущенная овца” 
(кит. “Фан шэн ян”, “放生羊”, тиб. цхе тхар) Норбу Церинга, современного тибето- и китае-
язычного писателя. Автор представляет двойственный текстовый образ города: старая Лхаса 
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и ее новая китайская часть. Такое восприятие города главным героем рассказа опирается 
на блок личных воспоминаний автора, родившегося в Лхасе в 1966 году. Пространство ста-
рой Лхасы, представленное круговыми маршрутами паломников – корами, – соответствует 
тибетской концентрической модели мира. Параллельно в рассказе существует линейное 
воспроизведение новой китайской Лхасы. Сознательно или невольно Норбу Церинг при-
влекает внимание к проблеме памятников истории и культуры как во времена тектониче-
ских социально-политических изменений, так и при формировании нового облика, обу-
словленного развитием города в новый и новейший периоды.

ключевые слова: Лхаса, Джокханг, Норбу Церинг, архитектура, Микьодордже, Досен-
ге, Баркор
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BHAGAVADGĪTĀ. CHAPTERS 1 /
TRANSLATED FROM THE SANSKRIT AND COMMENTED BY D. BURBA
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This publication presents the Ukrainian translation of the first chapter of Bhagavadgita. This 
book is the most famous of the Hindu Scriptures, so it is often called the Bible (or Gospel) of Hin-
duism. The Bhagavadgita is part of the grand Indian epic Mahabharata, which volume is three 
times that of the Bible. However, the Bhagavadgita itself is a relatively small religious and philo-
sophical poem consisting of 700 verses, which fill chapters from 23 to 40 of the Critical Edition 
of the sixth book of the Mahabharata (or chapters from 25 to 42 in other editions). This text com-
posed perhaps in the 1st or 2nd century CE.

The first chapter is the passing from the plot of Mahabharata to the real Song (gītā) of the Lord 
(bhagavat). Researchers of the Indian religion may be interested in moralistic statements of this 
chapter. The names of the persons mentioned in the first chapter, and other realities, are explained 
in translator’s notes mainly by quotations from the Mahabharata, as well as by citing the Laws of 
Manu, Brihadaranyaka Upanishad, Katha Upanishad, and Artashastra.

Mahabharata consider the battle, on the eve of which the Bhagavadgita allegedly sounded, as 
global battle between gods and demons incarnate on earth in human form. In the preamble the 
metaphorical interpretation by Mahatma Gandhi of this battle as the internal struggle in the man 
between good and evil is explained. Other interpretations also are mentioned. 

The history of translation of the Bhagavadgita into other languages is considered. A brief de-
scription of the two previous Ukrainian translations of this work is given.

Keywords: Bhagavadgita, Mahabharata, India, epos, Sanskrit, translation, Hinduism, religion

БГаҐаВадҐІТа, ГлаВа 1 /
ПЕРЕКЛАД ІЗ САНСКРИТУ ТА КОМЕНТАРІ Д. В. БУРБИ

“Бгаґавадґіта” (bhagavat + gītā “Господня пісня”) є найвідомішою священною 
книгою індусів. Її нерідко називають “Біблією (або Євангелією) індуїзму” [The 
Bhagavad Gita… 1925; Йогананда 2008, 19], і на заваді цьому не стає навіть той 
факт, що формально “Бгаґавадґіта” належить не до Святого Письма (ṣruti), до якого 
зараховують 4 Веди, араньяки, брагмани та упанішади, а до переказів (smṛti), оскіль-
ки є невеликою частиною (700 віршів) грандіозного індійського епосу “Магабга-
рата”1. Утім, “Бгаґавадґіту” також часто називають упанішадою (gītopaniṣad), у ко-
лофонах її глав написано: iti… bhagavadgītā-sūpaniṣatsu – “так… у довершених 
упанішадах Бгаґавадґіти”, і це, можливо, є не простим компліментом, а констата-
цією того факту, що спочатку “Бгаґавадґіта” була окремими текстом на кшталт упа-
нішад, і лише згодом її було інкорпоровано до “Магабгарати”. Зокрема, такої думки 
дотримувався М. Вінтерніц: «Навряд чи можуть бути сумніви щодо того, що “Бга-
ґавадґіта” спочатку не була частиною героїчної поеми… Можливо, уся “Бгаґавадґі-
та” була спершу окремим текстом, якоюсь упанішадою, пізніше цілком включеною 
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в епос» [Winternitz 1927]. У цієї точки зору є чимало опонентів, однак текст “Бгаґа-
вадґіти” справді містить вірші, спільні з упанішадами2. 

Щодо датування “Бгаґавадґіти”, то тут, як і з переважною частиною давньоіндійсь-
кої літератури, ясності мало: називають часи від VII–VIII ст. до н. е. до III ст. н. е. [Се-
менцов 1985, 12]. Енциклопедія “Британіка” зупинилася (з обережним зауваженням 
“можливо”) на I–II ст.3 (З датуванням усієї “Магабгарати” ситуація не краща: зокре-
ма, вважається, що її текст переважно склався не пізніше I тис. до н. е. Водночас в 
одній з маратхських версій “Магабгарати” описано, як давньоіндійський раджа 
Душ’янта стріляє з гармат по армії моголів, а також воює з англійцями й француза-
ми! [Вишневская 1987, 443]. Найдавніші рукописи датуються XVI ст.).

Композиція “Магабгарати” є рамковою, тобто в головну сюжетну лінію вплетені 
інші історії або настанови, однією з яких є “Бгаґавадґіта”. Для неї давній автор (або 
редактор) виділив чи не центральне місце в усьому епосі: момент перед початком 
великої битви, до якої призвели події, описані в попередніх книгах “Магабгарати”. 
Війна спалахнула між двома гілками царської династії; “погані хлопці” шахрай-
ством, насильством, брехливими обіцянками та іншими підступними методами 
узурпували трон “хороших хлопців”, які майже півтора десятиліття намагалися 
уникнути збройного конфлікту, але, попри всі їхні поневіряння й поступки, воєнні 
дії стали невідворотними. Однак все не так просто: “Позбавленні могутності дай-
тьї (демони), яких багато разів перемагали в бою адітьї (боги), почали втілювати-
ся тут, на землі (kṣiti)” (Магабгарата 1.58.26). Тоді “сам мудрий (vibudha) Господь 
(vibhu) Нараяна… який раніше (pura) наказав мудрим [богам] [утілитися на зем-
лі]… народився в племені ядавів (yadu-kṣaya)” (Магабгарата 2.33.14–16). Розгляну-
тий у такому ракурсі конфлікт перестає бути звичайною міжусобицею й набуває 
рис всесвітньої боротьби сил Добра із силами Зла. Однак безпосередньо перед 
початком бою (raṇa-samudyame) шляхетний воїн Арджуна каже своєму мудрому 
другові Кришні (втіленню вищезгаданого Господа Нараяни), що не може битися з 
ворогом, бо то “наші брати”, “ми з ними вчилися військової справи в тих само 
вчителів” і взагалі воювати дуже погано й гріховно. Проте, вислухавши аргументи 
Арджуни, Кришна, “наче посміхаючись” (prahasann iva), відповів: «Ти промовляєш 
“розумні” слова – та журишся за тим, за чим журитися не треба» (2.11). Неоднора-
зово закликаючи (у віршах 2.18, 2,37, 2.38, 3.30, 8.7) ставати до бою й попередив-
ши (у віршах 18.59–60), що навіть намагання ухилитися від герцю не скасує битви, 
Кришна переконав Арджуну, який урешті-решт промовив: “Розвіяна моя омана. 
З твоєї ласки, Ач’юто, я опам’ятався. Я твердий, вільний від сумнівів і зроблю те, 
що Ти сказав” (18.73).

Однак напучення на кшталт “Або ти, загиблий, потрапиш на небо4, або, переміг-
ши, насолоджуватимешся владою над землею” (2.37) належать, так би мовити, до 
аргументації невисокого штибу. Адже навіть воєнна перемога не рятує від того, про 
що Анна Горенко (Ахматова) писала:

Що війни, що чума? Вже скоро їх не стане.
Їм вирок незабаром прозвучить.
Але як бути з часом невблаганним,
Який, усіх жахаючи, біжить?5 [Ахматова 1993, 114].

“Я є Час – могутній руйнівник світів” (11.32). Індуїзм, як і, мабуть, будь-яка 
релігія, покликаний розв’язати суперечність між швидкоплинним і сповненим 
страждань існуванням крихітної за космічними масштабами істоти – людини – і 
безмежністю Всесвіту. Практично усі течії індуїзму ставлять перед своїми прибіч-
никами ідеал спасіння (mokṣa, або mukti) як виходу душі за межі матеріального іс-
нування, розриву реінкарнаційного ланцюга народжень і смертей (хоча погляди 
моністів і теїстів на характер існування спасенної душі суттєво різняться). Саме 
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цьому й присвячена “Бгаґавадґіта”, вірші якої переважно ніяк не пов’язані (за ви-
нятком першої глави, частини другої, кількох картин з видіння Арджуни в главі 11 
та прикінцевих рядків останньої глави) зі змістом попередніх і подальших частин 
“Магабгарати”. У структурі “Бгаґавадґіти” не видно єдиного плану; ідеї, які викла-
даються в ній, часто суперечливі (зокрема, за антиритуалістичною філіппікою йде 
панегірик ритуалізму), є повтори, іноді складається враження, що настанови вже за-
кінчено, але далі лунає: “Знову слухай Моє найвище слово!” (10.1) і ще раз “Знову 
почуй Моє найвище слово, яке найтаємніше за все!” (18.64). Усе це не може не 
справляти враження компіляції з кількох джерел. Однак давнім редакторам вдалося 
загладити стики скомпонованих фрагментів, і сучасний текст “Бгаґавадґіти” сприй-
мається як доволі цілісний твір, загальний зміст якого напрочуд добре передає ау-
діоепіграф до передачі Ольги Іванової “Сам собі”, що кілька років звучала на 
Українському радіо:

Кожен свій подих і кожен свій порух.
Ти сам собі приятель, сам собі ворог.
Тож ворогу ти не здавайся без бою,
Стань другом собі і злети над собою!6

Проте в першій главі нічого подібного немає. Це ще місток від сюжету “Магаб-
гарати” до власне “Господньої пісні”, і недаремно ця глава має також альтернатив-
ну назву “Огляд військ”. Для дослідника індійської релігії тут можуть бути цікавими 
хіба що висловлювання морально-звичаєвого характеру, вкладені у вуста Арджуни. 
Але чи може віруюча людина визнати фрагмент священної книги таким, що не 
має духовного змісту? М. К. Ґанді писав: “Ще в 1888–1889 роках, уперше познайо-
мившись із Ґітою, я зрозумів, що вона не є історичним твором. У ній під виглядом 
фізичної війни описане протиборство, яке вічно відбувається в серцях людей, а фі-
зична війна потрапила на сторінки просто для того, щоб зробити опис внутрішнього 
протистояння більш привабливим. Це первісне інтуїтивне розуміння лише підтвер-
дилося при поглибленому вивченні релігії та Ґіти… Не можна здобути знання без 
пошуку, спокій – без зусиль, щастя – без страждань. Кожному шукачеві колись до-
водиться проходити крізь конфлікт обов’язків, через сум’яття… Тіло людини – це 
місце битви, де відбувається вічне протиборство між правильним і неправильним. 
Тому воно може перетворитися на браму Свободи… Каурави уособлюють сили Зла, 
а Пандави – сили Добра. Чи є хтось, хто не стикався б щодня з конфліктом у собі 
між силами Зла та силами Добра?” [цит. за: Mahadev Desai 1946].

Парамаганса Йоґананда в трактуванні першої глави пішов значно далі: раджа 
Шянтану (прадід Арджуни) в нього “Парабрагман, трансцендентний Бог-Отець”, 
дружина Шянтану Сатьяваті – праматерія, Арджуна зі своїми чотирма братами – 
п’ять стихій: земля, вода, вогонь, повітря й ефір (і водночас чомусь п’ять із семи 
чакр – “цереброспінальних центрів життя й свідомості”), а Дурйодгана (головний 
ворог Арджуни) і його численні брати – пиха й потяг до об’єктів чуття (так само 
Крипа – невігластво, Бгішма – ego, Карна – прив’язаність, Вікарна – відраза, Бгу-
рішравас – дія, Дрона – звичка і т. д.) [Йогананда 2008].

Кажуть, що на роботу манекенницями відбирають дівчат з найбільш невиразни-
ми рисами обличчя – щоб потім можна було косметикою намалювати те, що пасує 
до тієї чи іншої моделі одягу. Перша глава “Бгаґавадґіти”, наче чиста дошка, дає 
можливість прималювати що завгодно, і деякі автори сповна користуються цією 
можливістю. Рам Дасс (колишній професор психології Гарвардського університету 
Річард Алперт) у передмові до своєї книги самоіронічно попереджає, що в її основі 
“присвячені давньому індуському тексту лекції, прочитані в буддійському універ-
ситеті євреєм, який дуже любить Христа й Магомета, – уявляєте, у що ви вплута-
лись?” [Рам Дасс 2005]. Інші коментатори просто оминають першу главу. Ми ж 
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намагались пояснювати її, але без власних вигадок, переважно цитатами з “Магаб-
гарати” та іншої індійської класики.

У Європі перший переклад “Бгаґавадґіти” (Ч. Вілкінса) побачив світ у 1785 році. 
У 1823 році з’явився латинський переклад А. В. Шлегеля, у 1834-му – німецький пе-
реклад Р. Пейпера, у 1855-му – новий англійський переклад Дж. Томсона, у 1861-му – 
французький переклад Еміля Бюрнуфа. Далі кількість перекладів почала стрімко 
зростати, що, на жаль, не завжди позначалося на їхній якості. Тепер чи не кожна 
неоіндуїстська секта (або й просто людина з певними амбіціями) прагне видати 
свій власний “переклад”7 цієї книги.

В Україні про “Бгаґавадґіту” писали О. Новицький [Завгородній 2013, 235], Леся 
Українка8, П. Ріттер [Риттер 1932], Г. Дідківська [Дідківська 1991], Ю. Завгородній 
[Завгородній 2017]. Торкався поеми й О. Білецький у написаній у 1933 році праці 
“Давня Індія та її література” [Білецький 1982]. Є згадки про публікацію фрагментів 
“Бгаґавадґіти”, перекладених у 20-х роках минулого століття С. Стасяком [Завго-
родній 2013, 67]. На сьогодні нам відомо два українських переклади “Бгаґавадґіти”: 
поетичний і прозовий. Перший, який належить Миколі Ільницькому, був надруко-
ваний у журналі “Всесвіт” у 1981 і 1991 роках9. Очевидною перевагою цього пере-
кладу є саме його поетична форма, оскільки “Бгаґавадґіта”, окрім іншого, має 
художню цінність, яка значною мірою втрачається при перекладі її віршів прозою. 
Роботу М. Ільницького можна порівняти з відомим поетичним переспівом “Бгаґа-
вадґіти”, який здійснив Е. Арнольд [The Song Celestial… 1885]. В українського пе-
рекладу навіть є перевага, яка полягає в збереженні відповідності між двовіршами 
перекладу й санскритськими шлоками (śloka), від якої Арнольд відмовився. Однак у 
поетичному перекладі неминуче щось зникає, натомість з’являються слова й вира-
зи, яких не було в оригіналі. Проілюструємо це перекладом віршів 1.4 і 4.33.

В них воїни – Арджуні рівня, тугі у них луки.
Вірата, Юдгана – знавці бойової науки.
Хто жертвує розумом – ліпше, ніж жертвує річчю,
Бо розум панує над тілом, як день понад ніччю.

У перший двовірш не вмістилися імена Бгіми й Друпади (а в імені yuyudhāna 
зникло одне yu), тоді як у другому з’явилися “день” і “ніч”, відсутні в оригіналі 
(“Парантапо, офіра знання краща за офіру майна, бо, Партхо, уся повнота дій отри-
мує завершення в знанні”).

Зовсім іншим є прозовий переклад, виданий у 1990 році під назвою “Бгаґавад-
Ґīтā як вона є” релігійним Товариством свідомості Кришни. Залишивши поза дуж-
ками недоліки українського перекладу з англійської мови, зазначимо, що Свамі 
А. Ч. Бгактіведанта (Прабгупада) створив свою англійську “Bhagavad-Gītā As It Is” 
з метою проповіді тієї гілки кришнаїзму, до якої він належав. Його переклад (як і 
більшість релігійних перекладів “Бгаґавадґіти”) можна назвати інтерпретаційним 
перекладом-коментарем. Для прикладу розглянемо переклад лише одного вірша 
1.44 (“Джанардано, сказано, що оселею людей, які втратили закони роду, безпере-
чно, стає пекло”): “«О Кᵱшно (у тексті цитованого видання літери «и» немає; за-
мість «ри» там «р» з крапкою під ним. – Д. Б.), Ти, що підтримуєш життя всього 
людства, я довідався через учнівську послідовність, що ті, хто руйнує сімейні тра-
диції, завжди падають у пекло”. Не зупиняючись на трактуванні імені janārdana 
(див. прим. до 1.36), звернемо увагу на переклад слова anuśuśruma: “я довідався че-
рез учнівську послідовність”. Насправді тут ми маємо перфект активного способу 
дієслова в першій особі множини (не двоїни) від дієслівного кореня śru (“чути”) з 
префіксом anu, який надає дієслову відтінку послідовної дії. Тобто буквальним пе-
рекладом було б “ми чували”, але треба пам’ятати, що санскритська назва Святого 
Письма – śruti (“почуте”). Складається враження, що “учнівська послідовність” 
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була вставлена автором перекладу задля отримання переваг над конкурентами, які 
не спромоглися скласти щось на кшталт “родоводу” зі своїх попередників-учителів 
(31 від сотворіння світу). Коментар підкріплює нашу здогадку: “Арджуна ґрунтує 
свої докази не на власному досвіді, а на свідченнях авторитетів, які передають знан-
ня без жодних змін. Тільки так можна здобути правдиві знання”.

Саме відсутність об’єктивного наукового українського перекладу “Бгаґавадґіти” 
спонукала нас приступити до цієї роботи. Перша глава “Бгаґавадґіти”, яка дру-
кується тут, перекладалася із санскритського тексту критичного видання шостої 
книги “Магабгарати”10 [The Mahabharata… 1947]. Інші фрагменти “Магабгарати” 
перекладалися з відкоректованого санскритського тексту, який теж базується на 
цьому виданні11. Незначні розбіжності з оригінальним текстом інших видань роз-
глянуто в примітках. Санскритська термінологія передана згідно з рекомендаціями, 
викладеними в статті “Практична транскрипція санскритських власних назв та тер-
мінів в українській мові” [Бурба 2018].

Глава 1: Йоґа Сум’яття арджуни12

Дгритараштра13 сказав:
1 – Санджає14, що робили мої сини й Пандави, які, прагнучи бою, зійшлися на 

полі дгарми, полі Куру?15

Санджая сказав:
2 – Побачивши вишикуване військо Пандавів, раджа Дурйодгана16, підійшовши 

до наставника17, промовив такі слова:
3 “Учителю, подивися на це величезне військо синів Панду, вишикуване сином 

Друпади18, твоїм розумним учнем.
4 Тут герої, великі лучники, рівні в бою Бгімі й Арджуні19: Ююдгана20, і Вірата21, 

і великий воїн22 Друпада,
5 Дгриштакету23, Чекітана24, доблесний раджа Каші25, Пуруджіт26, Кунтібгоджа27 

й Шяйб’я28 – герой серед людей, 
6 і відважний Юдгаманью, і доблесний Уттамауджас29, і син Субгадри30, і сини 

Драупаді31 – усі великі воїни.
7 А тепер дізнайся, найкращий із двічі народжених32, про чільних з наших, про 

воєвод мого війська. Задля ясності називаю їх тобі:
8 ти сам, шановний, і Бгішма33, і Карна34, і Крипа35, який перемагає в битвах, і 

Ашваттхаман36, і Вікарна37, а також син Сомадатти38

9 та багато інших героїв, готових віддати життя за мене, різноманітно озброєних, 
досвідчених бійців.

10 Недостатня та наша сила, захищена Бгішмою, але достатня ця їхня сила, за-
хищена Бгімою39.

11 Шановні, зайнявши відповідні позиції в лавах, усі всіляко захищайте Бгіш-
му”40.

12 Потішаючи його, старійшина роду Куру, могутній дід41, просурмив у мушлю, 
видавши звук, подібний лев’ячому рику. 

13 Тоді раптом зазвучали мушлі, литаври, тамбурини, барабани й сурми, створю-
ючи оглушний шум42.

14 Тоді Мадгава43 й Пандава44, стоячи у величній колісниці45, запряженій білими 
кіньми, засурмили в божественні мушлі.

15 Гришикешя засурмив у Паньчаджанью46, Дгананджая – у Девадатту47, у вели-
чезну мушлю Паундру засурмив страшний у діяннях Врикодара48,

16 раджа Юдгіштхіра49, син Кунті, – в Анантавіджаю, а Накула й Сагадева – у 
Сугошу та Маніпушпаку50.

17 Вправний лучник правитель Каші, великий воїн Шікхандін51, Дгриштадьюм-
на, Вірата52 й непереможний син Сатьяки53, 
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18 Друпада й усі сини Драупаді54, володарю, і міцнорукий син Субгадри – усі за-
сурмили у свої мушлі. 

19 Цей громоподібний звук, від якого здригалися небо й земля, розривав серця 
синів Дгритараштри55.

20 Отже56, усі приготувалися схрестити зброю, а Пандава, на штандарті якого 
мавпа57, бачачи вишикуваних синів Дгритараштри, піднявши лук, 

21 сказав тоді Гришикеші такі, повелителю, слова: “Посеред двох військ виведи 
мою колісницю, Ач’юто58, –

22 поки я роздивляюся цих охочих до битви воїнів, які стоять тут і з якими мені 
доведеться зітнутися в бою, що ось-ось почнеться. 

23 Я придивляюся до бажаючих битися – тих, хто зійшовся сюди, щоб у бою до-
годити зловмисному синові Дгритараштри”59.

24 Нащадку Бгарати60 Гришикешя після слів Ґудакеші61, зупинивши найкращу 
колісницю між двома військами,

25 перед лицем Бгішми, Дрони й усіх правителів, сказав: “Дивися, Партхо62, на 
всіх зібраних нащадків Куру!”63

26 Партха розгледів батьків, дідів, наставників, дядьків, братів, синів, онуків, 
друзів, які стояли там, 

27 тестів та союзників. Побачивши64 усіх цих родичів, розставлених в обох 
вíйськах, той Каунтея65, 

28 огорнутий надзвичайним жалем, зажурений, сказав таке: “Кришно66, коли 
бачу цих своїх родичів, які зібралися для битви67,

29 мої ноги підкошуються, руки опускаються, у роті шерхне, тілом ідуть мураш-
ки68 і його проймає дрож. 

30 [Лук] Ґандіва69 випадає з рук, шкіра палає. Мені несила стояти, мій розум у 
сум’ятті. 

31 Бачу лиховісні знамення70, Кешяво71, і не очікую нічого доброго від вбивства 
своїх рідних у бою. 

32 Не хочу, Кришно, ані перемоги, ані царства, ані радощів. Ґовіндо72, навіщо 
нам царство, утіхи та й навіть життя?73

33 Ті, заради кого нам бажані царство, утіхи та радощі, вишикувалися, готові до 
бою, жертвуючи життям і багатством: 

34 наставники, батьки, сини, також діди, дядьки, тесті, онуки, шваґри та інші ро-
дичі.

35 Їх, навіть якщо вони вбивають, не хочу вбивати, Мадгусудано74, навіть заради 
влади над трьома світами75 – що ж казати про землю? 

36 Що за радість нам, Джанардано76, від убивства синів Дгритараштри?77 Убив-
ши цих зловмисників, ми впадемо в гріх. 

37 Тому ми не маємо права вбивати синів Дгритараштри з родичами78, адже, 
вбивши свій рід, як станемо щасливими, Мадгаво?

38 Навіть якщо вони, засліплені жадібністю, не вбачають злочину в знищенні 
роду й падіння у ворожнечі з друзями, 

39 хіба ми, Джанардано, не маємо зрозуміти, що, бачачи злочинність знищення 
роду, треба відвернутися від цього гріха? 

40 Зі знищенням роду гинуть давні устої роду, а із загибеллю закону весь рід 
охоплює беззаконня79.

41 Через зростання беззаконня, Кришно, розбещуються жінки роду; від розбе-
щення жінок, Варшнеє80, виникає змішання варн81.

42 Змішання кидає в пекло рід та губителів роду82. Падають також їхні предки, 
позбавлені підношення води та їжі83.

43 Цими злочинами губителів роду, які влаштовують змішання варн, знищуються 
сімейні традиції та незмінні закони роду.
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44 Джанардано, сказано, що оселею людей, які втратили закони роду, безпереч-
но, стає пекло84. 

45 Ой леле! Великий гріх збираємося скоїти ми, готові через жагу царських на-
солод вбити своїх родичів.

46 Якби я не чинив опору, а мене беззбройного вбили б у битві озброєні сини 
Дгритараштри, мені було б краще”.

47 Так сказавши на бойовищі, охоплений горем Арджуна сів на лавку колісниці, 
упустивши лук зі стрілами.

1 “Магабгарата” (1.56.13) твердить, що в ній 100 000 віршів (śatasahasraṁ hi ślokānām), 
однак у реальних виданнях їх нараховується від 76 (у критичному виданні) до 95 тисяч. За 
обсягом це приблизно дорівнює трьом Бібліям.

2 Зокрема, друга половина вірша 2.19 збігається з віршем 1.2.19 “Катха-упанішади”, так 
само половина вірша 2.20 тотожна віршу 1.2.18. Перш ніж говорити про запозичення, по-
трібно взяти до уваги, що “Бгаґавадґіта” іноді “запозичує” в самої себе. Так, фраза mama 
vartmānuvartante з вірша 3.23 повторюється (хоча й з іншим значенням) у 4.11. Таким чи-
ном, мабуть, коректніше говорити про використання авторами упанішади й “Бгаґавадґіти” 
відомих віршованих максим.

3 https://www.britannica.com/topic/Bhagavadgita
4 Iндуїзм не вважає перебування душі в раю вічним, оскільки зараховує райські сфери 

до матеріального світу.
5 Переклад українською Д. В. Бурби.
6 Пані Ольга Іванова запевняє, що ці рядки вона написала самостійно, зовсім не орієн-

туючись на вірші “Бгаґавадґіти” (6.5–6): “Нехай піднесе себе собою (ātmanā), нехай не 
спрямовує себе до деградації, бо [кожний] сам собі друг і сам собі ворог. Для того, хто со-
бою переміг себе, він сам – друг, але для того, хто не володіє собою, він сам залишається 
ворожим, як ворог”.

7 Нерідко “переклади” походять від осіб, які взагалі не знають мови оригіналу. Див. кіль-
ка прикладів у [Бхагавадгита 2009, 13].

8 У розділі IV (“Буддизм”) “Історії східних народів” [Українка 2005] Леся Українка наво-
дить цитату з переспіву з “Бгаґавадґіти”, що був включений до “Історії давніх народів Схо-
ду” Луї Менара (Lous Menard, L’Histoire des anciens peuples de L’Orient. Paris: 1882), який 
сходить до перекладу Еміля Бюрнуфа (Émile-Louis Burnouf, La Bhagavad-Gîtâ, ou le Chant 
du Bienheureux, poème indien, 1861).

9 У № 4 журналу “Всесвіт” за 1991 рік опубліковано переклад глав 7–18 і вказано, що 
глави 1–6 були опубліковані в № 11 за 1981 рік. Знайти одинадцятий номер нам наразі не 
вдалося, але в 1999 році весь переклад було перевидано в бібліотеці альманаху українців 
Європи “Зерна”, № 11.

10 Слід мати на увазі, що нумерація віршів у різних виданнях не завжди збігається: у 
критичному виданні глави розбито на вірші з двох рядків, тоді як в інших виданнях, де 
розбиття тексту здійснювалося по межах речень, зустрічаються вірші з трьох рядків або 
одновірш.

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

12 Зустрічається інша назва глави – “Огляд військ” (sainya-darśanam) або просто “Су-
м’яття Арджуни” (arjuna-visāda). Але захисники традиційної назви пояснюють, що у при-
сутності Бога сум’яття може мати позитивні наслідки, тому це “йоґа”.

13 Дгритараштра (dhṛtarāṣṭra “той, у кого стійке царство”) – наступник царя Вічітравір’ї, 
втілення свого небесного тезки: “Чути, що є мудрий раджа ґандгарвів (небесних музикан-
тів) на ім’я Дгритараштра; у світі людей [це] Дгритарашрта” (Магабгарата 15.39.8). Він на-
родився сліпим, тому стерно влади перейшло до його молодшого брата Панду (pāṇḍu 
“блідий”). “У непохитному й незрівнянному Панду втілилося сонмище марутів (божеств 
бурі й вітру)” (Магабгарата 15.39.9).
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14 Санджая (saṁjaya “переможець”) – радник і візник Дгритараштри, наділений даром 
ясновидіння. На прохання сліпого раджі він описує йому події на полі битви. Перш ніж 
розпочати розповідь, Санджая промовив молитву: «Схиляюся до ніг премудрого сина Па-
рашари (pārāśarya, тобто В’яси, легендарного автора “Магабгарати”), чиєю ласкою я дістав 
ясновидіння, паранормальні зір і слух, здатність знати минуле, бачити наперед майбутнє й 
читати чужі думки» (Магабгарата 6.16.7–8).

15 Курукшетра (kurukṣetra “поле Куру”) – рівнина між Делі й Амбалою. Своєю назвою 
місцевість завдячує легендарному предку Дгритараштри й Панду – раджі Куру, котрий на 
цьому полі займався аскетичними вправами й офірував богам: “Завдяки його імені стало 
знаменитим на землі поле. Той великий аскет своєю аскезою зробив Курукшетру священ-
ною” (Магабгарата 1.89.43).

Будь-якого нащадка Куру можна називати Кауравом, але Магабгарата використовує цей 
патронім майже суто стосовно синів Дгритараштри.

Курукшетру називають також “полем дгарми”, бо вважається, що там стародавні риши 
(ṛṣi “мудреці, провидці”) проводили релігійну церемонію, на якій були присутні практично 
всі боги індуїзму. Нібито відтоді ця місцина стала об’єктом паломництва – дгарма-кшетрою. 
Залежно від контексту термін дгарма (від dhar – “підтримувати”) перекладається як “релі-
гія”, “обов’язок”, “закон”, “невід’ємна властивість”.

16 Дурйодгана (duryodhana букв. “лихий у битві”) – старший син Дгритараштри. Фактич-
но царював замість сліпого батька. Це ім’я зазвичай сприймають як образливе прізвисько 
(“той, хто б’ється нечесно”), але його можна перекласти і як “той, кого важко здолати в бит-
ві”. У “Магабгараті” нерідко зустрічається також інше ім’я цього зловісного персонажа: 
Суйодгана (“той, хто добре б’ється” або “той, кого легко здолати”). Сказано, що Дурйодга-
на – втілення Калі (демона гри в кості або уособлення “чорної” епохи насильства, ворож-
нечі й лицемірства), а його братами народилися ракшаси (rākṣasa) – демони-людожери 
(Магабгарата 15.39.10).

17 Наставник – Дрона (droṇa “діжка”), від якого дістали військовий вишкіл сини Дгрита-
раштри й Панду, які виховувалися разом. У битві на Курукшетрі його обезголовив Дгри-
штадьюмна (dhṛṣṭadyumna). “Дрона – це частка [наставника богів] Бригаспаті (bṛhaspati), а 
син Дрони (див. 1.8) – породження Рудри (Шіви)” (Магабгарата 15.39.15).

18 Друпада (drupada “стовп”) – тесть Пандавів. Корінь dru має також значення “бігти, по-
спішати”, тому в Індії ім’я Друпади нерідко перекладають як “швидкий крок”. У дитинстві 
царевич Друпада грався й вчився разом з Дроною в обителі його батька – мудреця Бгарад-
ваджі, який товаришував з царем Пришатою (pṛṣata). Коли той помер і царем паньчалів став 
Друпада, Дрона прийшов до нього як до старого друга, але почув: “Невчений (nāśrotriya) 
брагман не друг вченому брагману; воїн, що не на колісниці, не друг колісничному воїну, 
також і той, хто не цар, не друг цареві” (Магабгарата 1.122.37). Розлючений Дрона з допо-
могою Пандавів помстився Друпаді, змусивши зазнати принизливої військової поразки. 
Проте зі співчуття до колишнього друга Дрона не тільки звільнив Друпаду, а й повернув 
йому половину завойованих володінь. Незважаючи на це, Друпада жадав реваншу; моля-
чись про народження сина, котрий зміг би знищити Дрону, він влаштував жертвопринесен-
ня, і “при здійсненні жертовного обряду з вогню народився Дгриштадьюмна, котрий сяяв, 
наче вогонь, могутній герой, з луком у руці для знищення Дрони” (Магабгарата 1.57.91). 
“Дгриштадьюмна, який разом з Драупаді вийшов із полум’я (pāvaka), – це, знай, чиста 
(śubha) частка Аґні (бога вогню)” (Магабгарата 15.39.14). Ім’я цього сина Друпади означає 
“Відважна сила” або “Сміливе сяйво”. У битві на Курукшетрі Друпада був убитий Дроною. 

19 Бгіма (bhīma “страшний”), або Бгімасена (bhīmasena “страшне воїнство”), та Арджуна 
(arjuna “світлий, сріблястий”) – сини (другий і третій) Кунті (або Притхи), старшої дружи-
ни Панду, тітки Кришни. Сам Арджуна пояснює: «Оскільки моя яскрава зовнішність рідко 
зустрічається на землі в чотирьох її межах і я здійснюю бездоганні справи, мене знають як 
Арджуну (“яскравого [в усьому]”)» (Магабгарата 4.39.18). Хоча батьком усіх Пандавів вва-
жається Панду, у кожного з них був і небесний предок. Так, божественними батьками Бгі-
ми й Арджуни “Магабгарата” називає Ваю (бога вітру) та Індру (громовержця, правителя 
богів).

20 Ююдгана (yuyudhāna “спраглий бою”) – союзник Пандавів; по батькові його часто 
величають Сатьякі. Один з небагатьох воїнів, які не загинули на Курукшетрі. Арджуна так 
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говорить про Сатьякі: “Він учень мій і друг, я любий йому, і він любий мені” (Магабгарата 
7.07.57).

21 Вірата – правитель країни матсьїв (поблизу нинішнього Джайпура), у якого Пандави 
інкогніто провели тринадцятий рік свого вигнання (див. прим. до 1.22). Тесть Абгіманью, 
сина Арджуни.

22 Великий воїн – при буквальному перекладі слово mahā-ratha могло б означати “той, у 
кого велика колісниця”, однак словник [Monier-Williams 1899] вказує, що тут ratha означає 
“воїн”.

23 Дгриштакету (dhṛṣṭaketu “відважний керівник”) – раджа країни Чеді (ототожнюється 
з нинішнім Бунделкхандом і частиною Мадг’я-Прадеш), син убитого Кришною Шішюпа-
ли (śiśupāla), шваґер Накули (одного з близнюків, молодших синів Панду). Загинув від 
руки Дрони.

24 Чекітана (cekitāna “розумний, тямущий”) – єдиний з роду Яду, хто бився на стороні 
Пандавів. Убитий Дурйодганою. 

25 Каші (kāṣi) – назва царства та його столиці (сучасний Бенарес).
26 Пуруджіт (purujit “той, хто переміг багатьох”) – брат Кунтібгоджі. У битві обидва 

вбиті Дроною. Наслідуючи В. І. Кальянова, можна було б перекласти інакше: “Пуруджіт, 
[якого ще звуть] Кутібгоджею” [Махабхарата 1992, 7.22.39].

27 Кунтібгоджа – прийомний батько Кунті (дружини Панду), правитель кунтіїв у Бгоджі.
28 Шяйб’я (śaibya) – правитель племені шібі, тесть Юдгіштхіри. Деваку, дочку Шяйб’ї, 

Юдгіштхіра дістав у дружини на її сваямварі (церемонії вибору нареченого).
29 Юдгаманью (yudhamanyu “запальний у битві”) та Уттамауджас (uttama + ojas “вища 

сила” або “вищий блиск”) – брати, княжичі з країни Паньчала (сучасний Рогількханд), які в 
битві “захищали колеса” колісниці Арджуни. Уночі, коли вони спали, їх убив Ашваттхаман. 

30 Субгадра (subhadra “дуже щаслива”) – сестра Кришни й дружина Арджуни. Її сином 
був відважний воїн Абгіманью (abhimanyu “гнівний”), якого вбив син Духшясани. “Того 
сина Арджуни, нищителя ворогів, найкращого з людей, назвали Абгіманью через те, що він 
був безстрашний і запальний” (Магабгарата 1.213.59–60). “Могутній син [бога] Соми, який 
був відомий під ім’ям Суварчас, став сином Арджуни на ім’я Абгіманью, котрий здобув ве-
лику славу” (Магабгарата 1.61.86). За іншою версією, сам “Сома став у цьому світі сином 
Субгадри, роздвоївши силою йоґи своє єство!” (Магабгарата 15.39.13).

31 Драупаді (draupadī “Друпадівна”) – дочка Друпади, яка вийшла з полум’я жертовного 
вогню разом із Дгриштадьюмною. Крім ім’я по батькові, у неї було й власне ім’я: Кришнá 
(kṛṣṇā). “Кришнý вони назвали Кришнóю тому, що вона була смаглявою” (Магабгарата 
1.155.50). Драупаді стала спільною дружиною п’яти Пандавів і народила від кожного сина: 
“Від Юдгіштхіри народився Пратівіндг’я, від Врикодари (Бгіми) – Сутасома, від Арджуни – 
Шрутакірті; Шятаніка народився від Накули й від Сагадеви – доблесний Шрутасена” (Ма-
габгарата 1.57.102–103). Для виправдання цього єдиного описаного в “Магабгараті” 
випадку поліандрії наводиться кілька версій. Так, “була в лісовій обителі в якогось мудреця 
[незаміжня] дочка. І ось Шянкара (Шіва), задоволений її суворим аскетизмом”, промовив: 
«Звертаючись до мене, ти сказала п’ять разів: “Дай чоловіка”. Коли ти увійдеш в інше тіло, 
станеться так, як було сказано!» (Магабгарата 1.157. 6–13, аналогічно 1.189.46). Проте Дру-
пада вважав, що “це беззаконня (adharma), яке суперечить людським [звичаям] і Ведам; це 
[щось] небачене – щоб одна [жінка] була дружиною багатьох [чоловіків]!” (Магабгарата 
1.188.7). Тоді В’яса по секрету розповів йому, що колись Індра побачив на вершині гори 
юнака, захопленого грою в кості. Ображений непоштивістю, Індра проголосив: “Я Владар!” 
Тоді Шіва (а це був він), щоб збити пиху з Громовержця, який вважав себе незрівнянним, 
ув’язнив його в печері, де вже було четверо таких само сяючих істот, котрі займали трон 
царя богів у попередніх космічних епохах. Як спокуту всім п’ятьом Індрам було присудже-
но народитися людьми (Пандавами), а дружина Індри, богиня Шрі, втілилася як Драупаді. 
Усіх її синів злочинно, порушивши “Закони Ману” (7.92), убив Ашваттхаман, коли вони 
спали. Пояснення значення їхніх імен наводиться у віршах 1.213.71–78 “Магабгарати”.

32 Двічі народжений – представник вищої касти, який дістав “друге народження”, тобто 
пройшов через обряд духовної посвяти. “Народження, дане Ведою, вічне і після смерті, і в 
цьому світі. Оскільки батько й мати породжують його від взаємної пристрасті, слід вва-
жати, що це його народження сталося тільки з черева. Але народження, яке для нього за 
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допомогою [обряду] савітрі згідно з правилами дає вчитель, який знає всю Веду, – справж-
нє; воно вільне від старості й смерті” (Закони Ману 2.146–148). Аналогічні вірші є й у Ма-
габгараті, наприклад: “Двоє створюють це тіло: батько й мати. Але народження згідно з 
велінням учителя [інше]: воно чисте, поза старістю й смертю (sājarāmarā)” (5.44.5). “Браг-
мани, кшатрії, вайш’ї – три варни двічінароджених” (Магабгарата 12.285.25), але найчасті-
ше так називають брагмана (тут – Дрону).

33 Бгішма (bhīṣma “грізний”) – брат Вічітравір’ї, номінального батька Дгритараштри й 
Панду. 

34 Карна – правитель Анґи, син Кунті, якого вона народила від Сур’ї (бога сонця) до 
шлюбу з Панду. “Бог сонця (āditya) – найкращого з усіх обігрівачів, – роздвоївши своє тіло, 
продовжував зігрівати світи, але з’явився і як Карна, народжений від злягання [Кунті з бо-
гом сонця], щоб сіяти ворожнечу” (Магабгарата 15.39.2–13). Усиновлений візником Адгі-
ратхою та його дружиною Радгою, Карна поклявся вбити Арджуну, але був убитий ним. 
Слово karṇa означає “вухо, вухатий”; у “Магабгараті” сказано, що Карна народився із золо-
тими сережками у вухах та в золотому панцирі (kavaca). Але також наводиться інша версія 
походження його імені: одного разу цар богів “Індра, набравши вигляду брагмана, попро-
сив у нього (Карни) як милостиню (bhikṣārtha) сережки й панцир. І, без роздумів зрізавши 
зі свого тіла панцир і сережки, Карна, стікаючи кров’ю, віддав їх, шанобливо склавши доло-
ні своїх рук… Знати, що спочатку його звали Васушеною (vasuṣeṇa). А потім завдяки тому 
подвигу він став [називатися] Карною Вайкартаною” (1.104.18–21). При бажанні обидва 
слова можна розглядати як похідні від kart та vi-kart – “різати”, “розрізати”. Ім’я vaikartana 
перекладається як “син Вікартани”; vikartana – “той, хто прорізає [хмари]”, тобто сонце.

35 Крипа – син Шярадвана Гаутами, воїн-брагман, перший учитель військової справи в 
Кауравів, дядько Ашваттхамана, шваґер Дрони. Його разом із сестрою виростив раджа Шян-
тану, “а оскільки обидві дитини були вирощені царем зі співчуття, то й імена він дав їм від 
того [ж самого слова: kṛpa]” (Магабгарата 1.120.18). У жіночому роді kṛpā – “співчуття”.

36 Ашваттхаман (aśva + sthāman – “кінська сила”) – син Дрони й сестри Крипи. Його 
імені дається також інше, міфологічне, пояснення: «І як тільки він народився, одразу заір-
жав наче [божественний] кінь Уччайхшравас (uccaiḥśravas). Почувши це, невидима істота 
промовила з небес: “Оскільки голос цієї дитини, котра заіржала наче кінь, пролунав по 
всіх усюдах, хай дитина отримає ім’я Ашваттхаман («Той, хто заіржав, наче кінь»)”» (Ма-
габгарата 1.121.14, аналогічно 7.167.28с–30). Пурани називають Крипу й Ашваттхамана 
серед восьми безсмертних (інші шість: Балі, Вібгішана, В’яса, Маркандея, Парашюрама, 
Гануман). 

37 Вікарна (vikarṇa “безвухий, глухий” або “капловухий”) – брат Дурйодгани. Його вбив 
Бгіма.

38 Син Сомадатти – Бгурішравас (bhūriśravas “гучний звук”, “сильний струмінь”), син 
царя багліків, які жили в Бактрії (Бактріані). Його вбив Ююдгана. 

У Парамаганси Йоґананди наприкінці цього вірша замість tathaiva ca стоїть jayadrathaḥ, 
тобто в перелік воїнів внесений Джаядратха (“Переможна колісниця”) – чоловік дочки 
Дгритараштри, володар області Сіндгу, убитий у битві Арджуною.

39 Дослівний переклад вірша зрозуміти нелегко. Більшість перекладачів замість “не-
достатня” пишуть “необмежена” й “обмежена” – замість “достатня”, однак у дієслова 
pari-ap таке значення ніде більше не зустрічається. Згідно з Ведантадешікою (він же Венка-
танатха; 1268–1369), переклад повинен мати такий вигляд: “Недостатня та (але наша сила, 
Бгішмою захищена, достатня ця) цих сила, Бгімою захищена” [Семенцов 1985, 223]. Вису-
валися припущення, що в цьому вірші переплутані імена Бгішма й Бгіма. Але в іншому 
місці “Магабгарати” (6.20.20) Санджая дає протиборчим військовим силам таку оцінку: “Я 
вважаю, що [військо] Пандавів, хоча воно й не таке [велике], [насправді] велике й важко-
здоланне (duṣpradhṛṣyā), бо в ньому Кешява (Кришна) й Арджуна”. Згідно з Магабгаратою, 
співвідношення воїнів в арміях становило 11 до 7 на користь Кауравів. 

Бгішма справді очолював армію Кауравів, але на чолі війська Пандавів стояв не Бгіма. 
Можливо, Дурйодгана називає тут Бгіму як свого головного кривдника, від якого він натер-
півся ще в дитинстві: “Хапаючи їх (Дурйодгану з братами) за ноги, він, дужий, тягав їх по 
землі, а вони волали з пошкодженими колінами, головою й очима. Граючись у воді, він охо-
плював руками десятеро хлопчиків і, занурившись, сидів у воді, а потім відпускав їх напів-
мертвих. А коли вони, вилізши на дерева, збирали плоди, то Бгіма ударом ноги струшував 
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дерева. І від сили удару, зриваючись із дерева, хлопці падали сторчма разом з плодами” 
(Магабгарата 1.119.18–20). Дурйодгана неодноразово намагався знищити ненависного йому 
Бгімасену. Одного разу, коли той спав на березі Ганги, Дурйодгана, “тихо зв’язавши Бгіму 
ліанами, скинув його з того місця в глибоку воду, що текла дуже швидко. Але тут Бгіма, син 
Кунті, найкращий серед нападників, прокинувся та, розірвавши всі пута, знову виліз із 
води. І коли він заснув знову, [Дурйодгана] влаштував так, що змії з гострими зубами, дуже 
отруйні й розлючені, покусали всі його уразливі частини тіла. Хоча зуби тих зубастих [іс-
тот] були встромлені в усі вразливі місця, але через міцність шкіри на його широких грудях 
не прокололи її. І, прокинувшись знову, Бгіма задушив усіх тих змій і при цьому задушив 
рукою улюбленого візника [Дурйодгани]. Іншим разом той насипав Бгімасені свіжої отрути 
калакута (kālakūṭa) – сильної й жахливої… А Врикодара (Бгіма), з’ївши її, перетравив без 
шкоди [здоров’ю]” (Магабгарата 1.119.36–41). 

40 «Тоді Дурйодгана сказав Дугшясані (duḥśāsana): “Дугшясано, спішно скеруй колісниці 
охороняти Бгішму!.. Думаю, що [тепер] нема справи важливішої, ніж захист Бгішми в цій 
битві. Адже, захищений, він знищить синів Притхи”» (Магабгарата 6.16.12–14).

Згідно з Магабгаратою, Бгішму, який усе життя дотримувався целібату, було неможливо 
вбити інакше, ніж із його власної волі. Коментатори дають різні пояснення заклику захища-
ти Бгішму: Дурйодгана побоюється, що 

а) Бгішма може захопитися боєм в одному місці, через що порушиться стрій бойових лав; 
б) знаючи історію життя одного з воїнів супротивника (Шікхандіна), який народився дів-

чинкою й лише потім змінив стать, Бгішма, згідно з кодексом поведінки кшатріїв, не буде 
застосовувати зброю проти того, кого досі вважає жінкою, і стане вразливим для стріл на-
падника: “Думаю, що від нього особливо слід охороняти Бгішму” (Магабгарата 6.16.16); 

в) Бгішма симпатизує Пандавам, тому треба глядіти, щоб він не допомагав їм. 
41 Могутній дід – Бгішма, син царя Шянтану, дядько Дгритараштри й Панду. На полі бою 

був присутній навіть ще старіший представник династії Куру – Багліка, брат Шянтану й 
батько Сомадатти.

42 Великі морські мушлі з відпиляним кінчиком досі використовуються в Індії як сурми – 
у них сурмлять перед початком богослужіння. 

Литаври (bherī) – залізний котел, обтягнутий бичачою шкірою, по якій вдаряють 
дерев’яними паличками.

Тамбурини (paṇava) – залізні або дерев’яні барабанчики, мембрана яких зроблена з козя-
чої шкіри. По мембрані б’ють рукою або паличками. 

Під барабанами (ānaka) розуміються великі барабани з глиняним корпусом, на який на-
тягнута шкіра. Грають на них руками. 

Сурми (gomukha) – довгі металеві труби, зазвичай згорнуті в спіраль, з розтрубом у ви-
гляді коров’ячої морди (go-mukha) [Бхагавадгита 2015, 30].

43 Мадгава (mādhava) – ім’я Кришни. За межами Індії це ім’я перекладають як “наща-
док Мадгу”. Ядави, рід Кришни, вели своє походження від Мадгу (не плутати з його тез-
ками, кількома демонами, одного з яких убив Вішну, діставши за це ім’я Мадгусудана). В 
Індії вважають за краще перекладати Ма-дгава як “чоловік (dhava) Лакшмі (богині процві-
тання)”. 

44 Пандава (pāṇḍava) – “син Панду”, Арджуна. 
45 Величну колісницю Арджуні подарував бог вогню Аґні (див. прим. до 1.30).
46 Ім’я Кришни Гришикешя (hṛṣīkeśa) знову ж таки на Заході та в Індії розуміють по-

різному: “волохатий, кучерявий” та “володар чуттів” (hṛṣīka īśa).
“Убивши в битві [демона] Паньчаджану, що мешкав у підземному світі (pātāla), Гриши-

кешя (Кришна) здобув божественну мушлю Паньчаджанью” (Магабгарата 7.10.20).
47 Дгананджая (dhanaṁjaya) – ім’я-епітет Арджуни, який пояснює: «Оскільки я, підко-

ривши (jitvā) всі країни й захопивши все майно, жив у багатстві (dhana), то мене називають 
Дгананджаєю (“завойовником багатств”)» (Магабгарата 4.39.11). Мушлю Девадатту 
(devadatta “передана богом”), що належала колись Варуні (богу океану), Арджуні подару-
вав зодчий асурів (надлюдських істот, супротивників богів) Майя (за іншою версією – Ін-
дра, цар богів).

48 Прізвисько Врикодара (vṛkodara “Вовче черево”) Бгіма дістав за свій вовчий апетит і 
здатність перетравлювати навіть отруту. Коли п’ятеро Пандавів разом з матір’ю перехову-
валися від Дурйодгани в подобі жебручих брагманів, вони “приносили Кунті [зібрану] 
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милостиню і їли кожен свою частку, яку вона сама відділяла: половину з’їдали герої, ка-
ральники ворогів, разом з матір’ю, а [іншу] половину всієї милостині з’їдав Бгіма, котрий 
мав велику силу” (Магабгарата 1.145.5–6).

49 Юдгіштхіра (yudhiṣṭhira “стійкий у битві”) – старший син Панду; його небесний бать-
ко – Дгарма, або Яма, бог посмертної відплати. Назва мушлі Юдгіштхіри перекладається як 
“Нескінченно переможна”. “Сам Океан приніс йому мушлю Варуни, майстерно прикраше-
ну Вішвакарманом (зодчим богів) тисячею золотих блискіток, ту мушлю, яку в минулій 
калпі (космічній епосі) підніс Індрі Праджапаті (Брагма)” (Магабгарата 2.49.14).

50 Накула (nakula “мангуст”) і Сагадева (sahadeva “з богами”) – близнюки, сини Мадрі, 
молодшої дружини Панду. Їхніми небесними батьками є Ашвіни, божества ранкових і ве-
чірніх сутінків.

Сугоша (sughosa) – “яка добре звучить”.
Маніпушпака (maṇipuspaka) – “заквітчана коштовностями”.
51 Шікхандін (śikhaṇḍin “з пасмом волосся на голові”) – воїн, який у минулому народжен-

ні був Амбою, дочкою раджі Каші (Бенареса). Її та двох її сестер (Амбіку, майбутню матір 
Дгритараштри, і Амбаліку, що стала згодом матір’ю Панду) здобув як дружин для свого 
брата Вічітравір’ї Бгішма: він викрав їх під час сваямвари (svayaṁvara – церемонія вибору 
нареченого) й самотужки відбився від усіх невдатних женихів, які переслідували його. Од-
нак Амба попросила відпустити її, щоб вона змогла вийти заміж за царевича Шялву, якого 
кохала. Бгішма не став заперечувати, але Шялва сказав, що не візьме в дружини ту, котра 
побувала в домі чужого чоловіка, і відрядив Амбу назад. Там її чекало ще одне розчаруван-
ня: Вічітравір’я відмовився одружитися з нею, бо вона кохає іншого. Тоді Амба попросила-
ся в дружини до самого Бгішми, проте той пояснив, що це абсолютно неможливо, оскільки 
він давно дав обітницю безшлюбності. Безрезультатно з’їздивши ще раз до Шялви, розлю-
чена Амба почала шукати когось, хто міг би вбити винуватця її нещастя – Бгішму. Довго 
ніхто не погоджувався, поки вона не зустрілася з Парашюрамою (втіленням Вішну), але й 
той не зміг перемогти в бою сина Шянтану. Зневірена Амба пішла в Гімалаї, де на її сувору 
аскезу зглянувся Шіва, який пообіцяв, що в наступному втіленні вона буде чоловіком і в неї 
буде можливість помститися. Згораючи від нетерпіння, вона спалила себе на вогнищі й на-
родилася як Шікшанді, дочка Друпади, але потім чарівним способом помінялася статтю з 
якшею (надлюдською істотою невисокого рангу) Стхунакарною. У битві на Курукшетрі Ар-
джуна, прикриваючись Шікхандіном, зміг смертельно поранити Бгішму, який обіцяв: “Шік-
хандіна я вбивати не стану. Кажуть, він жінкою був спочатку, [а потім перетворився на 
чоловіка], тому він виключений (varjya) [мною з тих, кому можу протистояти] в бою” (Ма-
габгарата 6.16.15). Див. також прим. до 1.11.

52 Про Дгриштадьюмну й Вірату див. прим. до 1.3 и 1.4. 
53 Згаданий у четвертому вірші Ююдгана, чиїм батьком був Сатьяка (satyaka “Правди-

вий”), тут названий по батькові. 
54 Драупаді – дочка Друпади, яка з’явилася (разом з Дгриштадьюмною) з полум’я жер-

товного вогню (про Друпаду, синів Драупаді й сина Субгадри див. прим. до 1.3 і 1.6).
55 У деяких виданнях “Бгаґавадґіти” замість активного дієприкметника vyanunādayan 

(“який примушує гриміти”) стоїть аналогічне слово, утворене від каузатива за допомогою 
іншого префікса: abhyаnunādayan.

Пор.: “Джанардана (Кришна) засурмив у свою мушлю Паньчаджанью, а Дгананджая 
(Арджуна) засурмив у мушлю Девадатту. І мушля Паньчаджанья, добре наповнена повітрям 
з вуст Ач’юти (Кришни), видала зі свого нутра гучне ревіння. І те ревіння змусило здригну-
тися весь Усесвіт разом з його пеклом, небесами й усіма країнами світу, немов [відбувалося 
це] під кінець [світової епохи] – юги” (Магабгарата 7.51.41–42). “Дгананджая, сповнений 
великої доблесті, помістивши споряджену колісницю на передньому краї свого війська, 
куди мав поцілити могутній потік стріл, засурмив у свою мушлю. Тоді й Кришна безстраш-
но щосили засурмив у свою мушлю Паньчаджанью. І від ревіння їхніх мушель усі воїни у 
твоєму війську, владарю народів (Дгритараштра), здригнулися й знепритомніли” (Магабга-
рата 7.64.20–21). “Кешява сильно й голосно сурмив у мушлю Паньчаджанью… і від ревіння 
тієї мушлі й від гудіння лука [Арджуни] воїни [Кауравів], слабкі й сильні, усі попадали тоді 
на землю “ (Магабгарата 7.78.37–38).

56 Слово atha (“отже”) зазвичай ставиться на початку розділу; тут воно вказує на те, що 
розпочалася розмова Арджуни з Кришною.
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57 Мавпа на прапорі – це Гануман, радник царя мавп Суґріви, великий шанувальник Рами 
(одного з головних втілень Вішну). 

58 Тут Ач’юта (acyuta “Непохитний, Нетлінний”) – ім’я Кришни, друга й шваґера Ар-
джуни. Батько Кришни, Васудева (брат Кунті, матері Пандавів), був правителем царства 
ядавів. Зійшовши на трон, Кришна побудував собі на острові столицю Дварака. Саме туди 
перед початком війни одночасно прибули Дурйодгана й Арджуна, прагнучи заручитися вій-
ськовою підтримкою родича (нащадки Куру й плем’я ядавів, до якого належав Кришна, 
вели своє походження від загального предка). «Велемудрий Кришна відповів: “Себе як рад-
ника, який не буде битися, о кращі з людей (puruṣarṣabhau), або ж своє військо [й для чиїх 
військових сил] я повинен дати?” І тоді підступний Дурйодгана, бідний на розум, вибрав 
військо, а Дгананджая обрав Кришну як радника, який не буде битися» (Магабгарата 
1.2.137–139). У битві Кришна брав участь як неозброєний візник Арджуни.

В Упанішадах образ колісниці часто використовується алегорично, наприклад: “Знай, 
що атман (душа) – власник колісниці; тіло – колісниця; інтелект (buddhi) – візник; розум – 
віжки. Чуття називають кіньми, об’єкти [чуттів] – їхніми шляхами… Хто не має розпізна-
вання, чий розум ніколи не зосереджений, чуття в того незагнуздані, немов поганий кінь у 
візника” (Катха-упанішада 1.3.3–5). “Тіло істот колісницею зветься, а розум (sattva) – візни-
ком, чуття (indriya) кіньми називають, а інтелект (buddhi) – віжками. Хто за швидким бігом 
тих коней прямує, той у колесі сансари як колесо крутиться” (Магабгарата 11.7.13–14). 
«Дгарма – дно колісниці; скромність (hrī) – навіс; досягнення, невдача – голоблі; вісь – апа-
на (“життєве повітря”, яке в тілі рухається вниз); хомут – прана (“життєве повітря”, яке в 
тілі рухається уверх); віжки – душа, знання (prajñā), життя (ayus); розуміння (cetanā) – си-
діння; правильна поведінка – колісний обід; зір, дотик – кінь (vaha); нюх, слух – гужові тва-
рини (vāhana); мудрість (prajñāna) – втулка; усі священні книги (tantra) – батіг; свідомість 
(jñāna) – візник; стійкий їздець – “той, хто знає поле” (тобто душа, яка пізнає матерію); віра 
(śraddhā), володіння собою (dama) – те, що попереду (puraḥsara); відцурання (tyāga) – су-
путник, який прямує до безпечної, чистої місцини Медитації (dhyāna). [Отака] пов’язана з 
душею колісниця, що сяє у світі Брагми (brahmaloka)» (Магабгарата 12.228.8–11). Перед 
тим як піти до лісової обителі, Дгритараштра сказав Юдгіштхірі: “Тримай під контролем, 
наче коней, усі свої чуття, тоді вони служитимуть [тобі] добре, як заощаджене надбання” 
(Магабгарата 15. 9.13). У Магабгараті (12.202.20) Вішну названий не лише “споконвічним 
Богом богів” (devādi-deva) та “Душею йоґи” (yogātmān), а й “Візником колісниці йоґи” 
(yoga-sārathin).

Слова “між двома військами” (senayor ubhayor madhye) повторюються у віршах 1.24 
і 2.10.

59 Зловмисний син Дгритараштри – заздрісник Дурйодгана, який намагався фізично зни-
щити Пандавів (підпалив будинок, у якому вони зупинилися), за допомогою шахрайської 
гри в кості відправив їх у лісове вигнання на дванадцять років (плюс тринадцятий рік, про-
тягом якого ніхто не повинен був знати, де Пандави перебувають), а потім, незважаючи на 
значні поступки опонентів, відмовився мирно вирішити питання поділу царства.

60 Бгарата (bharata “викоханий, вирощений”) – легендарний раджа, син Духшанти (або 
Душ’янти) і Шякунтали, прийомної дочки відлюдника Канви. Від його імені утворена на-
зва Індії – Бгаратаварша (bharatavarśa або bhārata “країна Бгарати”). “Нащадком Бгарати” 
може називатись будь-який представника цього роду, зокрема хтось із Кауравів (тут – Дгри-
тараштра) чи Пандавів.

61 Індуси зазвичай перекладають ім’я Ґудакешя як “той, хто переміг сон” (guḍāka + iśа 
букв. “володар сну”), але на Заході санскритологи, вважаючи надання слову guḍāka значен-
ня “сон” штучним, пишуть “кучерявий” (guḍā-keśа).

62 Партха (pārtha “син Притхи”) – Арджуна. Притха (pṛthā “широка”) – старша дружина 
Панду, яку після удочеріння її Кунтібгоджею частіше називали Кунті. Про вчинок свого рід-
ного батька, який віддав її бездітному другу, Притха повідала Кришні такими словами: 
“Коли я ще дівчинкою гралася м’ячиком, твій дід віддав мене Кунтібгоджі – друг своєму 
великодушному (mahātman) другові” (Магабгарата 5.88.62). 

63 Куру – легендарний предок Дгритараштри й Панду: “Дочка сонця Тапаті народила від 
Самварани [сина] Куру. Його усі піддані обрали на царство, вважаючи його знавцем дгарми 
(dharmajña)” (Магабгарата 1.89.42). 
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64 Дієприслівник dṛṣṭva (“бачачи, побачивши”) стосовно Арджуни вже було використано 
у вірші 1.20, але тоді Арджуна бачив абстрактну ворожу армію (так само, як Дурйодгана в 
1.2), а тепер побачив конкретних осіб.

65 Каунтея (kaunteya “син Кунті”) – Арджуна. 
66 Як основне значення слова kṛṣṇa санскритські словники наводять “чорний, темний”, 

але віруючі індуїсти, відштовхуючись від кореня karṣ (“тягнути [за собою]”), перекладають 
як “[Над]привабливий”. Власне, обидва значення можна вважати синонімами – як в україн-
ській пісні: “Ой чорна я си, чорна, чорнява, як циганка. Чом си полюбила чорнявого Іван-
ка?” У “Нараянії” вустами самого Кришни дається дещо інше пояснення: “Я орю (kṛṣāmi) 
землю, ставши величезним залізним [плугом], Партхо, і через це в Мене чорний колір 
(kṛṣṇo varṇa), Арджуно, і тому Я Кришна” (Магабгарата 12.330.14).

67 У низці видань замість dṛṣṭvemān sva-janān kṛṣṇa yuyutsūn samavasthitān стоїть 
dṛṣṭvemān sva-janaṁ kṛṣṇa yuyutsuṁ samupasthitam – “Коли бачу це, свою рідню, яка зійшла-
ся для битви…”

68 Мурашки тілом – roma-harsa (букв. “радість волосинок [на тілі]”). Зазвичай цей тер-
мін, який часто зустрічається в санскритській поезії, перекладають як “волосинки стали 
дибом” або навіть “волосся стало дибом”. Особливо дивним останній варіант перекладу 
видається тоді, коли йдеться про позитивні емоції. Б. Л. Смирнов (котрий до свого арешту 
в 1927 році й заслання був приват-доцентом кафедри невропатології Київського медичного 
інституту) пояснює: “Піломоторний рефлекс, який спостерігається при різних емоціях, при 
впливі температури” [Философские тексты… 1977, 235]. 

69 Походження назви лука Арджуни не дуже зрозуміле. Оскільки gaṇḍi означає “стов-
бур”, слово gāṇḍiva часто тлумачать як “зроблений з [небесного] дерева ґанді”. Однак є та-
кож слово gaṇḍaka (“носоріг”), і давньоіндійський граматист Паніні тлумачить gāṇḍiva як 
“той, що має ім’я носорога”. Зазначається, що лук Арджуни видавав при стрільбі низький і 
глибокий звук, подібний до ревіння згаданої тварини [Махабхарата 1976, 434]. “Рівний [си-
лою] сотні тисяч [луків], здатний розсунути межі царства, це той [лук], за допомогою якого 
Партха (Арджуна) протистояв у бою людям і богам. Цим луком, вічно шанованим богами, 
данавами (супротивниками богів) й ґандгарвами, протягом тисячі років володів спочатку 
Брагма. Після нього ним володів Праджапаті п’ятсот три роки, потім Шякра – вісімдесят 
п’ять (aśīti ca pañca) років, потім раджа Сома (бог місяця) – п’ятсот років, а також Варуна 
(бог океану) – сотню років” (Магабгарата 4.38.38–41a). Варуна подарував лук богу вогню 
Аґні. Арджуна віддав у владу вогню багатий цілющими травами ліс Кхандава, за що вдяч-
ний “Аґні подарував Партсі (Арджуні) чудовий лук Ґандіву, два сагайдаки з невичерпними 
стрілами й колісницю із зображенням мавпи [на прапорі]” (Магабгарата 1.55.37; див. також 
1.216.1–14). Перш ніж Арджуна полишив цей світ, Аґні сказав: “Ґандіва, найкращий з лу-
ків, що колись був мною отриманий для Партхи від Варуни, нехай буде знову відданий Ва-
руні”. Тоді усі брати попросили Дгананджаю (Арджуну) [зробити так], і він кинув у воду 
той [лук] і обидва невичерпних сагайдаки» (Магабгарата 17.1.39–40).

70 Для ілюстрації наведемо кілька прикладів знамень, описаних у “Магабгараті”. “Із су-
тінками звірі й птахи кричать зловісно; [стоїш] перед кіньми й слонами – [а замість них 
начебто] щось страшне, і вогонь багатьма зловісними барвами розквітає” (Магабгарата 
5.71.35). Коли “на тридцять шостий рік [після битви на Курукшетрі] велика біда спіткала 
вришні (плем’я Кришни) – спонукувані Часом, вони перебили палицями один одного” (Ма-
габгарата 16.2.2), Кришна констатував: “Сталося те, про що говорив раніше Юдгіштхіра, 
побачивши грізні знамення, коли вже вишикувалися [до бою] війська” (Магабгарата 
16.3.20).

71 Кешява (keśava “Кучерявий”) – Кришна, який у “Нараянії” сам пояснює: “Сяючі про-
мені сонця, яке освітлює світи, [і промені] вогню, місяця вважаються Моїм волоссям (keśa), 
тому всезнаючі брагмани називають Мене Кешявою” (Магабгарата 12.328.43). Водночас 
“Кешява – той, хто знищив [демона] Кешіна (keśisūdana)” (Магабгарата 2.30.11c).

72 Ґовінда (govinda “той, хто знаходить/здобуває корів/землю”) – Кришна. “Бгаґавата-
пурана” розповідає, що дитинство Кришни, який виховувався в родині сільського старости 
Нанди, минуло в оточенні пастухів. За іншим тлумаченням, Вішну у своєму третьому вели-
кому втіленні (varāha) прославився, розшукавши землю в глибинах океану й піднявши її на 
поверхню: “Колись Я дістав втрачену й сховану [в океані] землю, тому боги Мене славлять 
словом Ґовінда” (Магабгарата 12.330.5).
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73 Після перемоги в битві Юдгіштхіра, який здобув царство, сказав Дгритараштрі, ко-
трий вирішив стати лісовим відлюдником: “Що мені царство, що усолоди (bhoga), що мені 
офіра або радощі (sukha), якщо через мене ти, хранителю землі, зазнаєш таких страждань 
(duḥkha)” (Магабгарата 15.6.4), а після смерті матері вигукнув: “Який сенс у цьому нашому 
царстві, яка користь від сили й доблесті та від кшатрійських законів (kṣatra-dharma), якщо 
вона мертва, а ми ще живі!” (Магабгарата 15.46.8).

74 Мадгусудана (madhusūdana “той, хто вбив [демона] Мадгу”) – Кришна. “Мадгу, перво-
народжений великий асур, виник силою мороку. Його, жахливого, який чинить жахливо, 
який затіяв жахливу справу, на догоду Брагмі вбив Пурушоттама. За це вбивство… усі боги, 
данави (супротивники богів), люди назвали його Мадгусуданою” (Магабгарата 12.200.14–
16; докладніше у 12.335.23–65).

75 Три світи (trailokya, tri-loka, trayaḥ lokāḥ, loka-traya) – земля (bhū), небеса (svarga) і 
проміжний повітряний простір (antariksa, bhuvas); або ж трьома світами називають небо 
(svarga), землю (bhūmi) й підземний світ (pātāla). У “Бригадараньяка-упанішаді” (1.5.16) 
сказано, що “існує три світи – світ людей (manuṣyaloka), світ предків (pitṛloka), світ богів 
(devaloka)”, а система санкх’я говорить про світ божественний, людський і тваринний. 

76 Джанардана (jana + ardana) – ім’я Кришни (або Вішну), яке на Заході перекладають як 
“той, хто спонукує людей” (або “нищить [злих] людей”). Індуси з безлічі значень кореня ard 
вибирають “просити” і говорять про Того, кого просять, до кого звертаються з молитвами. 

77 Що стосується вбивства синів Дгритараштри, то, з одного боку, той, хто вбиває роди-
ча, вважається великим грішником. Водночас у “Законах Ману” (8.350–351) сказано: “Мож-
на вбивати не вагаючись нападника-вбивцю (ātatāyin), – [навіть] ґуру, дитину, старого або 
брагмана, який добре знає Веду. Убивство вбивці – відкрите чи таємне – не є гріхом”. У 
“Васіштха-дгармашястрі” (3.16) наведено перелік тих, кого не грішно (і навіть потрібно) 
вбивати: agnido garadaś caiva śastronmatto dhanāpahaḥ kṣertra-dāra-haraś caitān ṣad vidyād āta-
tāyinaḥ – «Підпалювачі, отруйники, вбивці (букв. “безумці зі зброєю”), грабіжники, ті, хто 
захоплює землю й чужих дружин, – ось шість [видів] лиходіїв (ātatāyin)» [The Sacred 
Laws… 1882]. Індійські коментатори зазвичай відзначають, що Дурйодгана з поплічниками 
скоїв усі ці шість видів злочинів.

78 У низці видань замість sabāndhavān (“з родичами”) стоїть sva-bāndhavān (“своїх ро-
дичів”). 

79 Щоб усунути суперечності (зі знищенням роду… весь рід охоплює беззаконня), деякі 
перекладачі пишуть “зі знищенням [чоловіків] роду”, підкреслюючи цим потребу жінки в 
чоловічій опіці: “Коли охороняється дружина, тоді під охороною й потомство (prajā), а коли 
охороняється потомство, то під охороною й сама [людина]” (Магабгарата 4.20.27).

80 Варшнея (vārṣṇeya “нащадок Вришні”) – Кришна, чий рід веде своє походження від 
Вришні – нащадка давнього царя Яду, старшого сина Яяті.

81 Варни (varṇa) – чотири головні верстви давньоіндійського суспільства: брагмани (ду-
ховенство, жерці), кшатрії (воїни, правителі), вайш’ї (купецький прошарок і самостійні 
землероби), шюдри (слуги, ремісники, залежні землероби та інші робітники). “Брагман не-
хай живе милостинею (bhaikṣa), кшатрій нехай народ захищає, нехай примножує багатства 
вайш’я, а шюдра нехай прислужує всім” (Магабгарата 5.130.28). “Дотримання [кожним] сво-
го закону веде на небо й у вічність. При його порушенні світ гине від змішання варн” (Арт-
хашястра 1.3). Також про варни сказано у віршах 41–44 вісімнадцятої глави “Бгаґавадґіти”.

Згідно з “Артхашястрою” (3.7), шлюби, у яких варна чоловіка нижча за варну жінки, 
“вважаються неприродними (pratiloma) й можливі тільки тоді, коли цар не стежить за до-
триманням законів [про незмішання варн]”. Особливо тяжким гріхом вважався зв’язок жін-
ки вищої варни із шюдрою. За вимогами “Магабгарати” (15.10.4), “ті, хто оскверняє чистоту 
варн, повинні бути, з урахуванням місця й часу, покарані [штрафом, що сплачується] золо-
том (hiraṇyadaṇḍa) або ж страчені”. У “Законах Ману” (8.353), які теж говорять про змішан-
ня варн як про беззаконня, причина й наслідок міняються місцями: “Перелюб породжує 
змішання варн, через який виникає беззаконня (adharma), що докорінно руйнує (mūla-hara) 
й несе всьому загибель”. 

82 “Винним у змішанні варн пекло [уготоване], це місце тих, хто грішить (pāpakarmaṇa)” 
(Магабгарата 5.70.33).

83 Падають їхні предки – крім земного світу, пекла й раю у священних текстах індуїзму 
згадується ще й пітри-лока (pitṛ-loka “світ предків”) – квазірайський стан, у якому душа 
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покійного може перебувати доти, поки його законнонароджений старший син здійснює 
поминальну церемонію шраддга (śraddha). “Нехай брагман щомісяця, коли місяць уповні 
здійснює шраддгу пінданвагар’яка (piṇḍānvāhāryaka)… Удовольнивши спочатку [богів] 
Аґні, Сому і Яму приношенням офірної їжі, зробленим згідно з правилом, треба потім удо-
вольнити предків… Зробивши три пінди (piṇḍa) з цих решток офірної їжі (скачавши з рисо-
вої каші три кульки), треба, зосередивши увагу, звернувши обличчя на південь, піднести їх 
так само, як і воду” (Закони Ману 3.122, 211, 215).

84 У деяких виданнях замість narake niyataṁ vāso (“оселею певно пекло”) стоїть narake 
’niyataṁ vāso (“оселею на непевний час пекло”). На відміну від християнства, індуїзм не 
вважає, що душа грішника перебуває в пеклі вічно. Про перебування в раю сказано у вір-
шах 20–21 дев’ятої глави “Бгаґавадґіти”.
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БГаҐаВадҐІТа. Глава 1 / 
Переклад із санскриту та коментарі Д. В. Бурби

У цій публікації представлено український переклад першої глави найвідомішої свя-
щенної книги індусів – “Бгаґавадґіти”, яку нерідко називають “Біблією (або Євангелією) 
індуїзму”. “Бгаґавадґіта” є частиною грандіозного індійського епосу “Магабгарата”, який 
за обсягом утричі більший за Біблію. Однак сама “Бгаґавадґіта” – це відносно невелика 
релігійно-філософська поема, що складається із 700 віршів, якими заповнені глави 23–
40 критичного видання шостої книги “Магабгарати” (в інших виданнях – глави 25–42). 
У сучасному вигляді “Бгаґавадґіта” сформувалася, ймовірно, у I–II ст.

Перша глава є містком, що веде від сюжету “Магабгарати” до власне “Господньої 
(bhagavat) пісні (gītā)”. Для дослідника індійської релігії тут можуть бути цікавими вислови 
моралістичного характеру. Імена персонажів, які згадуються в першій главі, а також інші 
реалії пояснюються перекладачем у примітках переважно цитатами з інших книг “Магабга-
рати”, а також “Законів Ману”, “Бригадараньяка-упанішади”, “Катха-упанішади”, “Артха-
шястри”.

У передньому слові наводяться висловлювання “Магабгарати”, згідно з якими битва, на-
передодні якої нібито прозвучали настанови “Бгаґавадґіти”, була всесвітньою битвою між 
богами й демонами, що втілилися на землі в людській подобі. Наводиться також метафо-
ричне трактування Магатмою Ґанді цієї битви як внутрішньої боротьби в людині Добра зі 
Злом, і згадуються інші інтерпретації.

Розглянуто історію перекладу “Бгаґавадґіти” на мови Європи. Дається стисла характе-
ристика двох попередніх українських перекладів цього твору.

ключові слова: Бгаґавадґіта, Магабгарата, Індія, епос, санскрит, переклад, індуїзм, 
релігія

БХаГаВадГиТа. Глава 1 /
Перевод с санскрита и комментарии Д. В. Бурбы

В этой публикации представлен украинский перевод первой главы самой известной из 
священных книг индусов – “Бхагавадгиты”, которую нередко называют “Библией (или 
Евангелием) индуизма”. “Бхагавадгита” является частью грандиозного индийского эпоса 
“Махабхарата”, который по объему в три раза больше Библии. Однако сама “Бхагавадги-
та” – это относительно небольшая религиозно-философская поэма, состоящая из 700 сти-
хов, которыми заполнены главы 23–40 критического издания шестой книги “Махабхараты” 
(в других изданиях – главы 25–42). В современном виде “Бхагавадгита” сформировалась, 
вероятно, к I–II вв.

Первая глава является переходом от сюжета “Махабхараты” к собственно “Господней 
(bhagavat) песни (gītā)”. Для исследователя индийской религии здесь могут быть интерес-
ными морализаторские изречения. Имена персонажей, которые упоминаются в первой 
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главе, а также другие реалии объясняются переводчиком в примечаниях преимущественно 
цитатами из других книг “Махабхараты”, а также “Законов Ману”, “Брихадараньяка-
упанишады”, “Катха-упанишады”, “Артхашастры”.

В предисловии приводятся высказывания “Махабхараты”, согласно которым битва, на-
кануне которой якобы прозвучали наставления “Бхагавадгиты”, была всемирной битвой 
между богами и демонами, воплотившимися на земле в человеческом обличье. Приводится 
также метафорическая трактовка Махатмой Ганди этой битвы как внутренней борьбы в че-
ловеке Добра со Злом, и упоминаются иные интерпретации.

Рассмотрена история перевода “Бхагавадгиты” на другие языки. Дается краткая харак-
теристика двух предыдущих украинских переводов этого произведения.

ключевые слова: Бхагавадгита, Махабхарата, Индия, эпос, санскрит, перевод, индуизм, 
религия

Переклад надійшов до редакції 19.03.2018
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The translation of the short story “Looking from the Window” (Pencereden Bakmak) written 
by the famous Turkish novelist, screenwriter, academic and recipient of the 2006 Nobel Prize in 
Literature Orhan Pamuk from the book “The Other Colors” published in Istanbul in 2008 was 
made as an attempt to present literature of the best Turkish writers of 20th century to the Ukrainian 
audience. The translation of the “Looking from the Window” into Ukrainian language is carried 
out for the first time, which enables Ukrainian reader to get acquainted with the best narrative 
examples of the Modern Turkish literature. 

Keywords: contemporary Turkish literature, Orhan Pamuk, translation, short story “Pencere-
den Bakmak”, Postmodern literature

О. Памук
Що там – за вікном. ОпОвідання /
переклад з турецькОї та вступна стаття в. М. підвОйнОгО, г. в. рОг

Про автора. Орхан памук (1952) – турецький 
письменник, володар дублінської премії та ні-
мецької премії миру. його романи перекладені 
більше ніж сорока мовами світу і виходять міль-
йонними накладами, викликаючи бурхливе заці-
кавлення як у турецького, так і у світового читача.

у 2006 р. Орхану памуку було присуджено 
нобелівську премію в галузі літератури. Швед-
ська академія відзначила здобутки письменника 
найвищою нагородою, підкреслюючи, що в “по-
шуках меланхолiйноï душі рідного міста Орхан 
памук відкрив нові символи зіткнення та пере-
плетення культур” [рог 2006, 9]. I справді, мелан-
холія стає чи не основним концептом складної 
структури романів письменника, присвячених 
пошукам гармонiï мiж індивiдом та суспільством, 
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розумом та почуттями, фантазією та реальнiстю, сходом та заходом, культури яких 
взаємодоповнюють одна одну.

Орхан памук прагнув відтворити хаос життя штучно організованим хаосом по-
стмодерністської наративної стратегії, що проявилося на всіх рівнях роману “Біла 
фортеця”. насамперед у романі представлено колаж жанрів, гібридність, за рахунок 
чого автору вдається звертатися одночасно як до масового, так і до обізнаного, ви-
тонченого читача. Багаторівневість організації тексту породжує нову літературну 
мову, що артикулює ідею плюралізму.

поетика роману “Біла фортеця”, що в українському перекладі з’явився у 2010 ро-
ці завдяки ініціативній групі видавництва “Фоліо”, демонструє відмову від пошуку 
певного змісту в зображуваних життєвих ситуаціях; увагу до маргінального чи не-
логічного; жагу до гри, що провокує найнеймовірніші тлумачення змісту будь-якого 
з фрагментів тексту в контексті його цілісності; різноманіття ремінісценцій, травес-
тію штампа, постійного пародіювання банальностей [репенкова 2008, 222]. саме в 
такий спосіб письменник доводить, що хаосу може протистояти лише сміх. у рома-
ні актуалізується проблема вільного вибору, що активно розроблялась яскравим 
представником літератури екзистенціоналізму Ж. п. сартом, адже через можли-
вість вибору реалізувався найвизначальніший компонент сутності особистості. так, 
памук постійно ставить персонажів роману – венеціанця та Ходжу – у ситуацію 
вибору, у якій вони прагнуть зберегти свою сутність, свою екзистенцією та своє 
“я”. Однак незалежно від вибору власна екзистенції втрачалася, заміщуючись ін-
шою. внаслідок цього памук закликає визнати абсолютну відносність усіх ціннос-
тей, прийняти абсурд як неминучу реальність.

зазвичай О. памук своїх персонажів зображає відчайдушними мандрівниками, 
що рухаються та еволюціонують шляхом пошуку власного я, шляхом самовдоско-
налення та віднайдення свого покликання у спробі осягнути щастя.

памук травестує, грає, заплутує ситуацію, підкреслюючи, що світ позбавлений 
логіки та цілісності, що все в ньому фрагментарне та відносне.

практично у всіх своїх творах – “Чорна книга” (Kara kitap, 1990), “нове життя” 
(Yeni hayat, 1994), “Моє ім’я – Червоний” (Benim Adım Kırmızı, 1998), “сніг” (Kar, 
2002), “Музей невинності” (Masumiyet Müzesi, 2008), “дивні думки” (Kafamda bir 
tuhaflık, 2015), “Жінка з рудим волоссям” (Kırmızı Saçlı Kadın, 2016) – письменник 
розробляє техніку колажу, цитатності, інтертекстуальності, відстороненості за ра-
хунок мовної маски. у цьому полягає стратегія жанрової домовленості, коли читач 
приймає правила множинності мовної гри і безпосередньо бере в цьому участь. 
так, жанр романів письменника вже не відповідає рамкам традиційних романних 
модифікацій, а на зразок постмодерністських моделей активно поєднує, пародійно 
синтезує риси інтелектуального, детективного, “семіотичного” різновидів роману.

за допомогою мистецьких метафор та лейтмотивів романи письменника пробу-
джують літературну, культурну й історичну пам’ять читача. “Чорна книга” написана 
у традиціях постмодерного стилю і містить цілу низку посилань на твори класиків 
європейської традиції (е. а. по, р.-М. рільке, М. пруста,) та літературного сходу, а 
саме “Месневі” джеляледіна румі, “гюсн та ашк” Шейха галіпа, казки “тисяча й 
одна ніч”, поему атара “розум птаха”.

з огляду на вагу постаті Мевляни в розвитку східної літератури памук не зупи-
няється лише на його творчому доробку. він майстерно вплітає в тканину роману 
таємничу історію зустрічі Мевляни із Шемсом тебрізі, присвячує загадковій історії 
розділ “Хто вбив Шемса тебрізі?”. тут чітко простежуються паралелі між персона-
жами роману – талановитим журналістом джелялем, галіпом і Мевляною та Шем-
сом тебрізі. зникнення джеляля стає поштовхом до особистого пошуку головного 
героя галіпа, який проходить шлях духовного становлення та займає місце свого 
кузена (за відповідною аналогією – наставника). Окрім того, роман містить газетні 
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статті, розповіді Шехрезади, теоретичні відомості про хуруфізм, посилання на су-
фійські тексти. увага до сфери підсвідомого, образів-архетипів стає спробою про-
никнення в сокровенні людські наміри, наближення до істини природи та людини. 
галіпові пошуки мистецького покликання набувають ознак провідної лінії сюжету 
поряд із наріжним елементом роману. Щільне поєднання життя з мистецтвом, яке 
наштовхує персонажа, тобто оповідача, на метафізичний аналіз і серйозне тракту-
вання питань сфери мистецтва, надає “Чорній книзі” унікального характеру. це твір 
про мистецтво та митця. поетика роману, зокрема функціонування персонажів у 
тексті, реалізується літературним прийомом заміщення одного персонажа іншим. 
відбувається перенесення функцій героїв від одних до інших, змінюються акценти, 
раніше непомітні деталі набувають істотного значення.

тему духовного становлення героя продовжує роман О. памука “нове життя”. 
у цій жанровій моделі роману поєдналися елементи детективного, містичного ро-
ману-подорожі та містичного роману з елементом гротеску. дослідницька увага фо-
кусується на постмодерних характеристиках роману, а відтак на важливій для цього 
стильового напряму інтертекстуальності (вона виступає одним з основних прийо-
мів роману “нове життя”, де памук використовує досвід рільке і данте) та на 
символіці роману, представленій низкою образів-символів (книги, янгола, смерті як 
нового життя, лабіринту, світла тощо).

кожна конкретна література по-своєму проявляє власну чутливість до внутріш-
ніх імпульсів та зовнішніх впливів, творить художні образи й нарощує смисли. від-
так і турецька літературна історія ХХ століття тісно пов’язана “пошуком власної 
культурної ідентичності, історичної глибини й жанрової повноти, тривкості канону 
й гнучкості письма, індивідуальності й разом із тим загальновизнаності, усталеності 
й перформативності” [галета 2015, 17]. Шукаючи відповіді на поставлені питання, 
Орхан памук пропонує читачеві свої роздуми, що впродовж десяти років оформи-
лися в калейдоскоп есеїв, зібраних у книжці під назвою “інші кольори”. відкриває 
“інші кольори” оповідання “Що там – за вікном”, переклад якого принагідно запро-
поновано українському читачеві.
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(In Turkish).
***

як немає що дивитися і не залишилося оповідання, яке б хотілося послухати, 
життя зазвичай стає нудним. коли я був малим, щоб не нудьгувати, ми слухали ра-
діо, іноді дивилися з вікна просто на вулицю, на пішоходів, вглядалися в будинки 
навпроти. у ті часи, а це був 1958 рік, у туреччині телебачення ще й близько не 
було. але про телебачення не казали, що його “немає”, а з оптимізмом говорили 
“воно ще не дійшло до нас”, як і про легендарні голлівудські стрічки, що з’явилися 
у стамбульських кінотеатрах лише через декілька років.

та й дивитися з вікна було настільки звичною справою, що коли в туреччині 
з’явилося телебачення, усі почали дивитися телевізори, наче дивляться з вікна. Мій 
батько, дядько та бабуся дивилися телевізор так, наче виглядали з вікна, не дивля-
чись один на одного, і сварилися, і розмовляли, і розповідали одне одному те, що 
бачили.

– тепер снігу випаде чимало, – так, наприклад, спостерігаючи з вікна за снігом, 
що падав із самого ранку, говорила моя тітка.

– погляньте, знову той халварник на розі нішанташи, – казав я, дивлячись із су-
сіднього вікна на проспект, де проходила трамвайна колія.

Щонеділі і ми, і мої дядьки й тітки з кімнат нижнього поверху піднімалися наго-
ру, до бабусі, щоб разом обідати. Чекаючи, поки накриють на стіл, я дивився з вікна 
і відчував себе таким щасливим, бо поряд тато і мама, мої дядьки і тітки, а позаду 
мене в матовому світлі кришталевої люстри оживала велика зала, коли опоряджали 
довгий обідній стіл. вітальня моєї бабусі була напівтемною, як і всі кімнати на по-
верхах нашого будинку, та мені вона здавалася найтемнішою. напевне, через стра-
хітливі тіні від фіранок, що прикривали вихід на балкон, який ніколи не відчинявся. 
а можливо, мені так здавалося тому, що душні кімнати, де стояв запах пилюки, 
були вщерть набиті вінтажними скринями, перлистими параванами, присадкувати-
ми підставками і величезним піаніно, на кришці якого було чимало обрамованих 
світлин.

після обіду в одній із сусідніх до вітальні темних кімнат мій дядько палив ци-
гарки:

– Маю квиток на матч, але не зможу піти, – промовив він. – Хай вас батько пове-
де на футбол.

– тату, поведи нас на футбол, – попросив мій старший брат, що зненацька ви-
гулькнув із сусідньої кімнати.

– та й діти подихають свіжим повітрям, – почувся голос матері з вітальні.
– сама поведи дітей, – мовив батько матері.
– я ж їду до мами, – відповіла вона.
– а ми не хочемо їхати до бабусі, – повідомив мій старший брат.
– так я й автівку вам дам, – сказав дядько.
– прошу тебе, татусю, – заблагав старший брат.
у вітальні запанувала довга та дивна тиша, наче всі присутні щось думали про 

мого батька, а батько відчував, що про нього думають.
– даєш автівку? – згодом запитав батько в дядька.
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потім ми збігли донизу, на свій поверх; мати одягла на нас товсті картаті вовняні 
шкарпетки і по два светри, батько тим часом, крокуючи довгим коридором, палив 
цигарку. дядьків “додж-52”, ніжно-кремового кольору, був припаркований навпро-
ти мечеті тешвікіє. Батько навіть дозволив нам сісти на переднє крісло і впівоберта 
завів мотор.

Черги не стадіоні не було.
– для цих двох – один білет, – попросив батько чоловіка біля турнікету.
– Одному вісім, іншому десять років.
не дивлячись в очі чоловіку, ми боязко увійшли на стадіон. на трибунах було 

чимало вільних місць, ми відразу усілись.
на брудному полі з’явилися команди, і я із задоволенням дивився на футболістів 

у білосніжних шортах, які, щоб зігрітися, бігали туди-сюди.
– поглянь, то ж куций Мехмет, – сказав мій старший брат, – перейшов з моло-

діжки!
– та знаємо.
Матч почався, і ми деякий час не розмовляли. та згодом я вже думав не про гру, 

а про інші речі. Чому це у футболістів одяг як однострій, а от імена різні? я уявив, 
що на полі бігають не футболісти, а їхні імена. Шорти футболістів помалу забруд-
нилися. потім я зацікавився трубою пароплава, що пропливав Босфором, і його 
було видно за відкритими трибунами. до перерви гол так ніхто й не забив, і ми ку-
пили по одній сирній піде та по порції лєблє.

– татку, я не зможу осилити цілу піде, – сказав я і показав на шмат, що залишив-
ся в моїх руках.

– кидай-но сюди, – сказав він – ніхто не побачить.
Ми встали і, як і кожен глядач під час перерви, намагалися зігрітися, розмахую-

чи руками. я і мій брат зробили як наш татко – засунули руки в кишені шерстяних 
штанів і, повернувшись спиною до арени, спостерігали за іншими глядачами, аж 
тут хтось із натовпу покликав татка. Батько приклав руку до вуха, показуючи, що 
нічого не почув від гамору.

– я не підійду, – сказав, показуючи на нас. – я з дітьми!
Чоловік із юрби був у бузковому шарфику. він проліз до нас, штовхаючи уболі-

вальників і наступаючи на спинки крісел між рядами.
– це твоя малеча? – запитав він, поцілувавшись і обнявшись із батьком. – такі 

здоровані. повірити не можу!
татко нічого не відповів.
– коли ти став батьком? – запитав чоловік і з подивом глянув на нас. – ти одру-

жився відразу після школи?
– так, – відповів батько, не дивлячись йому у вічі. вони ще трішки поговорили.
Чоловік у бузковому шарфику поклав нам у долоні по одній нечищеній фісташ-

ці. Батько, як тільки той пішов, сів на своє місце і довго мовчав.
команди знову вибігли на поле в геть чистих шортах, аж тут батько сказав:
– Ходімо додому, ви змерзли.
– я не змерз, – повідомив брат.
– та ні, змерзли, – сказав батько. – алі змерз. нумо, підводьтеся! 
Ми, чіпляючись за коліна уболівальників і наступаючи їм на ноги, почали про-

диратися до виходу, і тут наступили на піде, яке я викинув. а коли вже були на схо-
дах, почувся свисток арбітра до початку другого тайму. 

– ти змерз? – запитав братик. – Чому не сказав, що тобі не холодно?
я промовчав.
– дурко, – процідив брат.
– другий тайм послухаєте вже вдома, по радіо, – запропонував батько.
– цей матч по радіо не передають, – сказав брат.
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– помовчте, – сказав батько. – коли будемо повертатися, провезу вас через так-
сім.

Ми замовкли. за площею батько, як ми й гадали, припаркував машину за декіль-
ка метрів до кіоску, де приймалися ставки на кінські перегони.

– двері нікому не відчиняйте, – попередив він. – я зараз буду.
він вийшов. перш ніж він зачинив двері знадвору, ми заблокували двері зсере-

дини. та батько не пішов до каси, де приймалися ставки, він перебіг на інший бік 
проспекту. там він увійшов до магазину, у вітрині якого були виставлені світлини 
кораблів, великі пластмасові літачки і чудові сонячні краєвиди. Щонеділі магазин 
завжди був відчинений.

– куди тато пішов?
– коли приїдемо додому, пограємо у “верх-низ”! – сказав брат.
коли батько повернувся, брат бавився з важелем коробки передач. Ми поверну-

лися в нішанташи, знову залишивши машину перед мечеттю. проходячи повз 
крамницю аладдіна, батько запропонував:

– нумо я вам що-небудь куплю! тільки не просіть знову серію “знамениті 
люди”!

– татку, ну будь ласка! – почали обурюватися ми.
у крамниці аладдіна батько купив нам по десять жуйок із серії “знамениті 

люди”. Ми дійшли до нашого будинку, і в ліфті мені від хвилювання захотілося пі-
сяти. удома було спекотно, а мама ще не повернулася. квапливо розриваючи об-
гортки і кидаючи їх на підлогу, ми почали розгортати жуйки.

Отож мені дісталися два Февзі Чакмак-паші, один Шарло, борець Хаміт каплан, 
ганді, Моцарт, де голль, два ататюрки і одна грета гарбо під номером 21, якої не 
було в мого брата. так у мене виявилися рівно сто сімдесят три вкладинки із серії 
“знамениті люди”, але мені бракувало ще двадцяти семи, щоб зібрати усю серію.

Братові дісталися чотири маршали Февзі Чакмак-паші, п’ять ататюрків і один 
едісон.

Ми кинули в рота по жуйці і почали читати текст на звороті вкладки.

МарШал Февзі ЧакМак
Один із генералів війни за незалежність

(1876–1950)
Фабрика з виробництва цукерок і жуйки “Мамбо”

подарує шкіряний футбольний м’яч тому,
хто збере перші сто вкладок серії “знамениті люди”

Мій брат уже зібрав сто шістдесят п’ять вкладок.
– пограємо у “верх-низ”? – запитав він.
– ні.
– даси мені одну грету гарбо в обмін на дванадцять Февзі Чакмаків? – запитав 

він. – тоді у тебе буде рівно сто вісімдесят чотири вкладки.
– ні.
– але ж у тебе дві грети гарбо.
я нічого не відповів.
– коли завтра в школі робитимуть щеплення, тобі буде страшно, – сказав він. – 

але до мене не підходь, добре?
– не підійду.
вечеряли ми мовчки. коли прослухали передачу “світ спорту” і дізналися, що 

матч закінчився з рахунком два-два, мама прийшла до нас у кімнату, щоб укласти 
нас спати. Брат збирав сумку; я побіг у вітальню. Батько дивився з вікна на вулицю.

– татку, я завтра не хочу йти до школи, – сказав я.
– ну з якого доброго дива!
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– завтра будуть щеплення робити, – поскаржився я. – у мене підніметься темпе-
ратура, а потім я почну задихатися. Мама знає.

Батько мовчки подивився на мене. я збігав і приніс зі скриньки папір і ручку.
– Мама знає? – запитав він, поклавши папір на том к’єркегора, який він постій-

но читав, але ніколи не міг дочитати до кінця. – ти підеш до школи, але щеплення 
тобі робити не будуть, – сказав він. – я так напишу.

він підписав записку, а я задув чорнило, склав її і відразу поклав до кишені. по-
вернувшись до кімнати, заховав записку в сумку і, пірнувши в ліжко, почав під-
стрибувати.

– досить біситися! – сказала мама. – спи вже.
-2-

це сталося в школі, відразу після обіду. увесь клас, вишикувавшись по двоє, 
спускався в смердючу їдальню, щоб зробити щеплення. Хтось плакав, хтось тремтів 
від страху. коли я відчув запах йоду, серце моє забилося сильніше. я вийшов із ше-
ренги і підійшов до вчителя, який стояв біля сходів. клас шумно протупав повз нас.

– так, – сказав учитель. – Що сталося?
я витягнув із кишені батькову записку і простягнув її учителеві. він прочитав її 

з незадоволеним виглядом.
– але ж твій батько не лікар, – сказав він і, трохи подумавши, додав: – йди наго-

ру й чекай у 2-а.
нагорі, у класі 2-а, сиділи ще шість-сім “звільнених”, як і я, хлопчиків. Один із 

них з острахом дивився на вулицю. з коридору чулися нескінченний плач і гарми-
дер, якийсь товстун в окулярах, лузаючи насіння, читав кінову. двері відчинилися, 
увійшов помічник директора, худорлявий і виснажений сейфі-бей.

– Можливо, дехто з вас і справді захворів, тоді їм не варто робити щеплення, – 
сказав він. – але я говорю про тих, хто добився звільнення від щеплення обманним 
шляхом. скоро ви станете дорослими, служитимете цій країні, а може, віддасте за 
неї життя. ті, хто сьогодні здрейфив і не зробив щеплення, завтра, цілком імовірно, 
стануть зрадниками батьківщини. як вам не соромно!

запанувала довга тиша. я подивився на портрет ататюрка, і на очі навернулися 
сльози. потім ми, намагаючись не потрапляти нікому на очі, повернулися в класи. 
ті, кому зробили щеплення, поверталися в клас із похмурими обличчями, у декого 
були засукані рукави, дехто плакав.

– ті, хто живе близько, можуть йти додому, – сказав учитель. – ті, кого зустрі-
чають, залишаться до кінця заняття. завтра уроків не буде.

клас радісно зашумів. виходячи зі школи, хлопці закочували рукави і показували 
слід від йоду охоронцеві Хільмі ефенді. із ранцем у руках я вийшов зі школи й побіг 
додому. перед м’ясною крамницею карабета дорогу мені загородив запряжений ко-
нем віз, і я перебіг на іншу, на нашу, сторону. пробіг повз магазин торгівця дрібним 
крамом Хайрі і крамницю квітникара саліха. двері відчинив вахтер Хазим-ефенді.

– а чому ти тут, один і в цей час? – запитав він.
– нам робили щеплення, тому відпустили додому, – сказав я.
– а де твій брат? ти сам повернувся?
– я сам перейшов через трамвайні колії. завтра ми не вчимося.
– Мами вдома немає, – повідомив він. – йди наверх, до бабусі.
– я захворів, – сказав я. – Хочу додому. відчини двері.
він зняв зі стіни ключ, і ми увійшли до ліфта. поки ми піднімалися вгору, ліфт 

наповнився димом від його сигарети, який щипав мені очі. він відчинив двері у 
квартиру.

– не балуйся з вимикачами і розетками! – сказав він, зачинив двері і пішов.
удома нікого не було, але я все одно закричав:
– агов, вдома є хтось? немає нікого?
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я кинув сумку, висунув шухляду братового столу і почав розглядати його колек-
цію кіношних квитків, які він мені ніколи не показував. потім я узяв зошит, у який 
він наклеював вирізані з газети світлини футбольних матчів, але раптом почув, як 
відчиняються вхідні двері, і закляк. за звуками від кроків я зрозумів, що то не мама, 
прийшов батько. я ретельно склав квитки і братів зошит у скриньку, так, щоб він 
не помітив, що їх хтось брав. Батько увійшов до спальні і відчинив шафу.

– ти удома? – запитав він.
– ні, я в парижі! – відповів я, як жартували в нашій школі.
– Що, і до школи не ходив сьогодні?
– сьогодні нам робили щеплення.
– а брат де? – запитав він. – добре, йди до себе в кімнату і сиди тихо, домови-

лися?
я пішов до себе. притиснувшись чолом до скла, почав дивитися на вулицю. за 

звуками, що доносилися з кімнати, я зрозумів, що батько узяв із шафи одну з ва-
ліз, повернувся до себе в кімнату, застукали вішалки, і він почав витягувати з 
шафи піджаки й штани. потім він висунув шухляди з білизною та шкарпетками і 
через якийсь час засунув. я чув, як він складає речі у валізу. потім він пішов до 
ванної. затягнув ремені валіз, закрив застібки. увійшов до кімнати і підійшов до 
мене.

– Що ти тут робиш?
– дивлюся у вікно.
– йди сюди, – сказав він.
він узяв мене на руки, і ми довго дивилися разом із вікна. верховіття високих 

кипарисів, що росли між нашим будинком і сусіднім, повільно погойдувалися від 
вітру. Мені подобалося, як від батька пахне.

– я їду, далеко, – сказав він і поцілував мене. – Мамі нічого не кажи. я потім сам 
скажу.

– літаком?
– так, – відповів він. – у париж. нікому нічого не кажи.
він витягнув із кишені дві з половиною ліри і дав мені.
– і про це теж нікому не розповідай, – сказав він і знову поцілував мене, – і про 

те, що бачив мене…
я відразу поклав гроші до кишені. коли батько поставив мене на підлогу і взяв 

валізу, я сказав:
– татку, не їдь.
він ще раз поцілував мене і пішов.
я дивився йому вслід із вікна. він ішов прямо до крамниці аладдіна, а потім зу-

пинив таксі, що проїздило поруч. перш ніж сісти в авто, він подивився на будинок і 
помахав мені. я теж помахав йому, і він поїхав. я довго дивився на безлюдну вули-
цю. проїхали трамвай і гарба водовоза. я натиснув на дзвінок і покликав Хазима-
ефенді.

– це ти? – запитав він. – не балуйся із дзвінком.
– візьми дві з половиною ліри, сходи до крамниці аладдіна і купи мені десять 

жуйок із серії “знамениті люди”. а п’ятдесят курушів принеси назад, – попросив я.
– гроші тобі батько дав? Бодай мама не гнівалася.
я нічого не відповів, і він пішов. дивлячись у вікно, я побачив, як він увійшов 

до магазину аладдіна. Через деякий час він вийшов і дорогою назад зустрів вахте-
ра сусіднього будинку “Мармара” і зупинився поговорити.

повернувшись, він віддав мені решту. я відразу відкрив жуйки: ще три вкладки 
з маршалом Февзі Чакмаком, один ататюрк, по одному ліндбергу, леонардо да він-
чі, султан сулейман кануні, Черчілль, генерал Франко і ще одна грета гарбо під 
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номером 21, якої не було у брата. але, щоб вийшло рівно сто, мені бракувало двад-
цять шість вкладок.

я дивився на вкладку номер 91 зі світлиною ліндберга перед літаком, що упер-
ше перелетів через атлантику, як раптом двері відчинилися. Мама! я відразу кинув 
у відро для сміття фантики з-під жуйок, які розкидав на підлозі.

– нам робили щеплення, я рано повернувся, – сказав я. – Черевний тиф, висип-
ний тиф, правець.

– а де твій брат?
– їхньому класу ще не робили щеплення, – відповів я. – нас відправили додому. 

вулицю я сам перейшов.
–у тебе щось болить?
я нічого не сказав. Через деякий час прийшов брат. йому було боляче, він ліг у 

ліжко на праву руку і заснув. коли він прокинувся, надворі вже стемніло.
– Мамо, мені дуже боляче, – заскиглив він.
– Ближче до вечора у вас підніметься температура, – сказала мама, прасуючи бі-

лизну в іншій кімнаті. – алі, а в тебе щеплення болить? лягайте, не бігайте, полеж-
те спокійно.

Ми тихенько лежали в ліжку. поспавши трішки, брат почав читати спортивну 
сторінку газети і сказав, що через те, що через мене ми пішли з вчорашнього матчу, 
пропустили чотири голи.

– Можливо, якби ми не пішли з матчу, ці голи не забили б, – сказав я.
– Що?
поспавши ще трохи, брат запропонував віддати за одну вкладку з гретою гарбо 

шість Февзі Чакмаків, чотири ататюрки і ще три вкладки, які в мене вже були, але 
я відмовився.

– пограємо у “верх-низ”? – згодом запитав він.
– пограємо.
тримаєш пачку вкладок із серії “знамениті люди”. запитуєш: згори або знизу? 

якщо кажуть “знизу”, витягуєш нижній малюнок і дивишся, наприклад, це ріта 
Хейворт, номер 78. а вгорі лежить поет данте під номером 18. тоді виграє нижня 
вкладка, і ти віддаєш одну вкладку, яку ти не любиш найбільше і яких у тебе бага-
то. до вечора світлини маршала Февзі Чакмака кілька разів переходили від одного 
до іншого. коли прийшов час вечеряти, мама сказала:

– Хто-небудь сходіть нагору, може, батько вже прийшов.
Ми разом пішли нагору. Бабуся з дядьком палили цигарки, батька не було. Ми 

послухали новини по радіо, прочитали спортивну сторіночку в газеті. коли в бабу-
синій кімнаті сіли за стіл вечеряти, ми спустилися вниз.

– де ви були? – запитала мама. – ви там нічого не їли? я насиплю вам юшку з 
мерджімеку, їстимете її повільно, якраз і батько прийде.

– а немає грінок? – запитав брат.
поки ми мовчки їли юшку, мама дивилася на нас. із того, як вона тримала голо-

ву, як відводила від нас погляд, я розумів, що вона прислухається до звуків ліфта. 
коли ми доїли, вона запитала:

– Ще хочете? – і заглянула на дно каструлі. – поїм і я, мабуть, поки вона не охо-
лола, – сказала вона, але потім встала, підійшла до вікна, що виходило на площу 
нішанташи, і деякий час мовчки дивилася вниз, на вулицю.

потім повернулася, підійшла до нас і почала їсти юшку. Ми з братом розмовляли 
про вчорашній матч, як раптом мама сказала: 

– тихо! це ліфт, так?
Ми замовкли й уважно прислухалися. це був не ліфт. у повній тиші проїхав 

трамвай, від якого затряслися стіл, склянки та вода у графині.
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коли їли апельсини, ми вже всі разом почули відгомін ліфта. він помалу підні-
мався, але, не зупиняючись, доїхав до верхнього поверху, до бабусі.

– нагору пішов, – промовила мама.
після вечері мама сказала:
– віднесіть тарілки до кухні. а батькова тарілка нехай залишиться.
Ми прибрали зі столу. татова тарілка довгий час простояла на порожньому сто-

лі. Мама підійшла до вікна, що виходило на поліцейський відділок, і довго дивила-
ся на вулицю. а потім, немов про щось несподівано згадавши, рішуче забрала 
порожню батькову тарілку, виделку й ніж і понесла на кухню. Брудний посуд вже 
не мила.

– я нагору, до бабусі, – сказала вона. – не бийтеся.
Ми почали грати з братом у “вгору-вниз”.
– згори, – сказав я вперше.
відкривши верхню вкладку в пачці, брат показав її: “пехліван коджа Юсуф, ві-

домий у всьому світі, номер 34”. потім подивився на нижню і сказав:
– ататюрк, номер 50. ти програв. давай одну.
Ми довго грали, і він продовжував вигравати, відбивши в мене дев’ятнадцять із 

моїх двадцяти одного маршалів Февзі Чакмаків і двох ататюрків.
– я більше не граю, – сказав я роздратовано. – я йду нагору. до мами.
– Мама розсердиться.
– ти що, боїшся залишитися один удома, боягузе?!
двері бабусиної кімнати, як завжди, були відчинені. вечеря закінчилася, кухар 

Бекір мив посуд, а бабуся з дядьком сиділи одне навпроти одного. Мама стояла біля 
вікна, що виходило на площу нішанташи.

– Ходи сюди, – сказала вона, не відриваючи очей від вікна.
я відразу ж увійшов до проміжку між вікном і мамою, неначе це місце було за-

лишене спеціально для мене. коли я притиснувся до неї, я теж, як і вона, почав ди-
витися на площу нішанташи. Мама поклала руку мені на голову і довго гладила 
моє волосся.

– тато приходив додому пополудні, ти бачив, – прошепотіла вона.
– так.
– узяв валізу і пішов. Хазим-ефенді бачив.
– так.
– він сказав тобі, куди він пішов?
– ні, – сказав я. – він дав мені дві з половиною ліри.
унизу, на проспекті, все – темні крамниці, вогні машин, порожнє місце постово-

го серед дороги, мокра плитка бруківки, букви рекламних табличок, розвішених на 
деревах, – все здавалося дуже самотнім і сумним. коли пішов дощ, мама все ще 
гладила мене по голові.

тоді я помітив, що радіо, яке завжди грає в бабусі і дядька, мовчить, і злякався.
– доню, не стій там, – сказала потім бабуся. – ідіть сюди, сядьте, будь ласка.
Брат теж прийшов нагору.
– йдіть на кухню, – сказав дядько. – Бекіре, – покликав він. – зроби їм м’яча, не-

хай пограють у коридорі.
Бекір на кухні домив посуд.
– сідайте сюди, – сказав він.
він сходив до бабусиної кімнати на балкон, який був засклений і перетворений 

на зимовий сад, приніс звідти газети і, пом’явши їх, зробив м’яча. коли м’яч став 
розміром із кулак, він запитав:

– так досить?
– Ще трохи помни, – сказав брат.
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поки Бекір м’яв газети, через прочинені двері я побачив, що мама сидить на-
впроти дядька і бабусі. Бекір, стискаючи з усіх боків, зв’язав паперовий м’яч мотуз-
кою, яку витягнув зі скрині. Щоб пом’якшити гострі кути паперу, він ледь-ледь 
змочив його ганчірочкою і ще раз злегка стиснув м’яч.

Брат, не витримавши, схопив його:
– Ого, як камінь став.
– натисни пальцем сюди, – сказав Бекір.
Брат уважно притиснув пальцем місце вузла, і Бекір закінчив робити м’яч, під-

кинув угору, і ми почали його буцати.
– грайте в коридорі, – сказав Бекір. – тут ви усе розіб’єте.
Ми довгий час грали наче навіжені. я уявляв себе лефтером із “Фенербахче” і 

так само робив викрутаси м’ячем, як і він. пасуючи у стіну, я кілька разів ударив 
брата по руці зі щепленням. він теж ударив мене, але я не помітив. Ми спітніли, 
м’яч ось-ось мав би розвалитися, але я вигравав із рахунком п’ять-три, як раптом 
дуже сильно зачепив брата по хворій руці. він упав на підлогу і заскиглив.

– коли рука пройде, я тебе приб’ю, – сказав він лежачи на підлозі.
він був розлючений, бо програвав. я вибіг із коридору до вітальні, бабуся, мама 

і дядько перейшли в кабінет. Бабуся телефонувала.
– алло, доню, – сказала вона тим самим тоном, яким зверталася до мами. – це 

аеропорт Єшількьой? доню, ми хочемо запитати про одного пасажира з літака, що 
полетів сьогодні до Європи.

Бабуся назвала батькове ім’я і чекала деякий час, намотуючи на палець телефон-
ний дріт.

– принеси мені цигарки, – сказала вона потім дядькові. 
коли дядько вийшов, бабуся злегка відсунула трубку від вуха і сказала мамі:
– доню, скажіть, будь ласка, ви, може, знаєте, у нього інша жінка?
я не чув, що сказала мама. Бабуся дивилася мамі в обличчя так, ніби нічого не 

сказала до цього. потім по телефону щось повідомили, і вона розсердилася.
– не відповідають, – сказала вона дядькові, який підійшов із цигарками і попіль-

ничкою.
Мама з дядькового погляду зрозуміла, що я тут. узявши мене за руку, вона відве-

ла мене в коридор. провівши рукою по моїй спині, вона побачила, як я спітнів, але 
не розсердилася.

– Мамо, у мене рука болить, – сказав брат.
– зараз ми підемо вниз, я покладу вас спати.
унизу, на нашому поверсі, ми всі троє довго мовчали. перед тим як лягти, я в пі-

жамі приніс із кухні води й увійшов до вітальні. Мама палила цигарку перед ві-
кном, спочатку вона не почула, що я увійшов.

– ти замерзнеш босоніж, – сказав вона, почувши мої кроки. – Брат ліг?
– заснув. Мамо, я тобі дещо скажу.
я чекав, щоб пролізти у простір між мамою і вікном. коли мама підсунулася, я 

сказав: 
– тато поїхав до парижа. ти знаєш, яку він узяв валізу? 
вона нічого не відповіла. Ми довго дивилися на вулицю і мряку в нічній тиші.

-3-
Будинок моєї бабусі по мамі стояв якраз навпроти мечеті Шішлі, на передостан-

ній зупинці перед трамвайним парком. Майдан, який зараз загачений зупинками 
маршруток і автобусів, покритий плакатами, оточений багатоповерховими велики-
ми магазинами та потворними високими офісними будівлями, де працюють натов-
пи людей, що наповнюють бруківки, як зграї мурашок, із сендвічами в руках під 
час обідніх перерв, у ті часи розташовувався на околиці європейської частини 
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стамбула. коли ми через п’ятнадцять хвилин ходьби від нашого будинку виходили, 
взявшись за мамину руку, на широку і спокійну площу під шовковицями і липами, 
покриту кам’яною плиткою, відчували, що дійшли до кінця міста.

Одним боком високий чотириповерховий кам’яний бабусин будинок, що схожий 
на сірникову коробку, був повернутий на захід, на стамбул, а іншим – на схід, на 
шовковичні пагорби. після того як дідусь помер, а трьох своїх дочок вона видала 
заміж, бабуся сама жила в одній кімнаті цього будинку серед шаф, столів, журналь-
них столиків, піаніно та старого лахміття. їжу готувала моя тітка: або сама приво-
зила, або передавала через водія в судочках. Бабуся не могла навіть зійти на кухню 
двома поверхами нижче, щоб приготувати їжу, а дати раду іншим кімнатам будин-
ку, які були покриті неймовірно товстим шаром пилу і широкими шовковистим ме-
реживом павутиння, поготів. як і її мати, яка багато років жила самотньо і померла 
у великій дерев’яній садибі, наша бабуся, заразившись загадковою хворобою са-
мотності, також ніколи не дозволяла заходити в будинок жодній служниці або при-
биральниці.

коли ми приїжджали її відвідати, мама довго тиснула на дзвінок, стукала в заліз-
ні двері, нарешті бабуся відчиняла іржаві залізні віконниці другого поверху, що ви-
ходили на мечеть Шішлі, і дивилася на нас, не довіряючи своїм очам, кликала нас і 
просила, щоб ми їй помахали:

– відійдіть від порога, щоб бабуся вас побачила, діти, – говорила мама.
вийшовши разом із нами на середину вулиці, вона, махаючи рукою, кричала 

матері:
– Мамо, це я з дітьми, це ми, ви чуєте нас?
із невиразної усмішки, що на мить з’являлася на бабусиному обличчі, ми розу-

міли, що бабуся нас бачить і впізнає. вона відразу ж відходила від вікна, йшла до 
своєї кімнати, витягувала з-під подушки великий ключ і, загорнувши в газету, кида-
ла нам униз. Ми з братом, штовхаючи один одного, змагалися, хто упіймає ключ у 
повітрі.

я підбіг і підняв ключ із бруківки, бо у брата все ще боліла рука і він не міг 
бігти за ним. я віддав ключ мамі. Мама насилу повернула замок. Ми утрьох на-
тиснули на двері, і вони ледве-ледве відчинилися. із пітьми донісся запах старості, 
цвілого пилу і духоти, який я більше ніде ніколи не відчував. на вішалці поряд із 
дверима висіло дідусеве пальто з хутряним коміром і фетровий капелюх, який ба-
буся повісила, щоб злодії, які часто приходили в будинок, думали, що в будинку є 
чоловік, а осторонь стояли його чоботи, від яких у мене хололо в душі.

Через деякий час у кінці темних дерев’яних сходів, що рівно піднімалися на два 
поверхи, дуже далеко в білому світлі ми побачили бабусю. вона, наче примара, з 
палицею в руках стояла незворушно у світлі променів, що струмували через за-
мерзлі декоровані вітражі.

піднімаючись скрипливими сходами, мама не говорила з бабусею. (зазвичай 
вона запитувала: “як ви, мамо? я за вами скучила, матусю, надворі так холодно, 
мамо!”) уже нагорі я поцілував бабусину руку, намагаючись не дивитися їй в об-
личчя, на величезні бородавки на зап’ястках. Ми все-таки боялися її рота з одним 
зубом, дуже довгого підборіддя та волосся на обличчі і, увійшовши до кімнати, сіли 
по обидва боки від мами, притиснувшись до неї. Бабуся у величезній нічній сороч-
ці і довгій вовняній камізельці лягла у величезне ліжко, де вона проводила майже 
весь день, і, посміхаючись, подивилася на нас поглядом, наче хотіла сказати: “ну а 
тепер розважайте мене”.

– у вас груба погано топить, мамо, – сказала мама.
узявши щипці, вона перемішала дрова в печі.
Бабуся мовила:
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– Ось облиш ти зараз цю грубу. розкажи мені що-небудь. Що нового у світі?
– нічогісінько! – сказала мама, сівши поряд з нами.
– тобі зовсім нічого розповісти?
– нічого, мамо.
помовчавши трохи, бабуся запитала:
– ти нікого не бачила?
– ви ж знаєте, мамо, – сказала мама.
– заради аллаха, що, зовсім новин немає, нічого не відбувається?
настала тиша.
– Бабусю, а нам робили щеплення, – сказав я.
– серйозно? – запитала бабуся, широко розплющивши блакитні очі, ніби сильно 

здивувалася. – вам було боляче?
– у мене рука болить, – сказав брат.
– Отакої! – мовила бабуся з усмішкою.
знову запанувала довга тиша. Ми з братом устали і подивилися з вікна на вули-

цю, на пагорби вдалині, на шовковичні дерева, на порожній старий курник у саду 
за будинком.

– у тебе, що, зовсім немає ніякої цікавинки? – запитала бабуся маму, немов бла-
гаючи. – ви ж ходите нагору, до свекрухи. туди ніхто не приходить?

– учора після обіду приходила дільруба-ханим, – сказала мама. – вони пограли 
з бабусею і дітьми в безик.

Бабуся відразу задоволено сказала те, чого так чекали:
– вона наче з палацу!
із цих слів ми, звичайно, зрозуміли, що вона має на увазі не яскраві західні пала-

ци, схожі на тістечка з кремом, про які я в ті роки читав у казках і газетах, а палац 
долмабахче, але через багато років я зрозумів, що бабуся глузливим тоном натяка-
ла, що дільруба-ханим – з гарему останнього падишаха, тобто є одаліскою, і вона, 
бабуся, зневажала жінку, яка змарнувала свою молодість у гаремі, а потім вийшла 
заміж за якогось торгівця, а моя друга бабуся товаришує з нею. потім вони пере-
йшли на іншу тему, що завжди обговорювалася, коли приходила мама: бабуся раз 
на тиждень ходила до Бейоглу та обідала наодинці в дорогій і відомій закусочній 
абдуллаха-бея, а потім довго скаржилася, що багато з’їла. третя заздалегідь відома 
тема розпочалася з того, що в нас несподівано запитали:

– діти, бабуся годує вас петрушкою?
як і попереджала мама, ми в один голос сказали:
– не годує, бабусю.
Бабуся, як завжди, розповіла, що вона бачила, як на якомусь городі на петрушку 

до вітру сходила кішка, і невідомо, кому з необачних ця петрушка буде нарізана в 
салат, із великою ймовірністю – погано вимита, і як вона сперечається з продавця-
ми овочів в Шішлі й нішанташи, які все ще продають петрушку.

– Мамо, – сказала мама. – дітям нудно, вони хочуть подивитися інші кімнати, я 
відчиню їм двері кімнати навпроти, добре?

Бабуся замикала двері усіх кімнат зовні на випадок, якщо влізе злодій, щоб він 
не потрапив в інші кімнати будинку. Мама відчинила двері великої і холодної кім-
нати, що виходила на трамвайні колії, і разом із нами якусь мить дивилася на крісла 
і дивани, покриті білими покривалами, на іржаву і запорошену лампу, журнальні 
столики і скрині, на купу пожовклих газет, на старий дівчачий велосипед із зігну-
тим кермом, притулений до стіни, на його сумне сідло. цього разу вона нічого не 
виймала із запорошених скринь, як робила завжди, коли в неї був настрій, щоб по-
казати нам. (“діти, ваша мама в дитинстві носила ці сандалі, дивіться, діти, ось 
шкільний фартух вашої тітки, хочете подивитися дитячу скарбничку вашої мами?”)

– якщо замерзнете, приходьте, – сказала вона і вийшла.
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Ми з братом побігли до вікна й подивилися на мечеть і трамвайну зупинку перед 
будинком. потім почитали в газетах про старі футбольні матчі.

– Мені нудно, – сказав я потім. – давай пограємо у “верх-низ”.
– невгамовний пехліван хоче відігратися, – сказав брат, не відриваючи голови 

від газети. – зараз я читаю газету.
після вчорашнього вечора ми грали ще й вранці, і брат знову увесь час вигравав.
– Будь ласка.
– у мене одна умова: якщо я виграю, то я візьму дві вкладки, а якщо ти – то одну.
– ні.
– тоді я не граю, – сказав брат. – як бачиш, я читаю газету.
він тримав газету як англійський детектив у старому кіно, яке ми нещодавно ди-

вилися в кінотеатрі “янгол”. подивившись деякий час із вікна, я погодився на умо-
ви брата. Ми витягнули з кишень серію “знамениті люди” і почали грати. спочатку 
я виграв, а потім програв ще сімнадцять штук.

– я так завжди програватиму, – сказав я. – якщо ми не гратимемо за старими 
правилами, я виходжу з гри.

– добре, – сказав брат, намагаючись бути схожим на детектива з фільму. – 
взагалі-то, я збирався почитати ці газети.

я трохи подивився з вікна. уважно перерахував свої вкладки: залишилася 121 шту-
ка. учора, після того як тато поїхав, їх було 183! Мені не хотілося ще більше засму-
чуватися, і я погодився на братові умови.

спочатку я трохи виграв, але потім він знову почав вигравати. із задоволенням 
складаючи малюнки, які відбив у мене, у свою пачку, він ледь стримував усмішку, 
щоб не дратувати мене.

– якщо хочеш, давай грати за іншими правилами, – сказав він через деякий 
час. – Хто виграє, нехай бере одну вкладку. якщо я виграю, то виберу в тебе одну 
штуку. тому що в мене немає деяких вкладок, а ти мені їх ніколи не даєш.

сподіваючись на виграш, я погодився. як так вийшло – не знаю. я програв тричі 
підряд і, перш ніж встиг зрозуміти, що відбувається, втратив обох грет гарбо під 
номером 21 і короля Фарука під номером 78, який був також і у брата.

я планував повернути все за один захід, і ставка збільшилася: так, за два заходи 
пішли енштейн 63, Мевляна 3, засновник шоколадно-цукеркової фабрики “Мам-
бо”, саркис назарян під номером 100 і 51 клеопатра, яких у мене було по одній 
штуці, а в брата не було зовсім.

у мене перехопило подих. Щоб не розплакатися, я побіг до вікна і подивився на 
вулицю: яким все було красивим п’ять хвилин тому, все – трамвай, що підпливає до 
зупинки, будинки вдалині, що виднілися між гілок дерев з опалим листям, собаки, 
що ліниво чухмаряться на кам’яних плитках бруківки, – яке все було красиве!

якби-то час зупинився, якби ми повернулися на п’ять клітинок назад, як це бу-
ває в кінських перегонах, я б тоді ніколи не грав із братом у “верх-низ”.

– пограємо ще раз? – запитав я, притискаючись до вікна.
– я не гратиму, – відповів він. – ти плакатимеш.
– присягаюся, джевате, я не плакатиму, – сказав я, з натхненням підходячи до 

нього. – тільки давай як уперше, за старими правилами.
– я читатиму газету.
– добре, – сказав я і перетасував пачку вкладок, що поволі худнула. – на тих же 

умовах, що востаннє, говори, знизу або згори?
– тільки не плач, – сказав він. – добре, згори.
я виграв, і він простягнув мені одного з маршалів Февзі Чакмаків. я не взяв.
– віддай мені, будь ласка, короля Фарука!
– ні, – сказав він. – Ми так не домовлялися.
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Ми зіграли ще двічі, і я програв. краще б я не грав утретє – тремтячими руками 
я віддав і наполеона 49.

– Більше я не гратиму, – сказав брат.
я почав благати його. Ми зіграли ще двічі, і, програвши, я, замість того щоб від-

дати йому вкладку, яку він попросив, кинув усю пачку в повітря, прямо над його 
головою. усі мої Мей уести, Жуль верни, Фатіх султан Мехмети і королева Єлиза-
вета, журналіст джеляль салік і вольтер, яких я, тремтячи щодня над кожним із 
них і старанно ховаючи, збирав два з половиною місяці, усі вони розлетілися в по-
вітрі.

якби я жив в інший час іншим життям! не заходячи до бабусиної кімнати, я 
тихенько спустився скрипучими сходами донизу, думаючи про одного далекого 
родича – страхового агента, який наклав на себе руки. Бабуся сказала, що ті, хто на-
клали на себе руки, залишаються під землею в темряві і не можуть потрапити до 
раю. спустившись сходами, я зупинився в темряві. Обернувшись, піднявся вгору і 
став на останню сходинку перед бабусиною кімнатою.

– у твоєї свекрухи немає можливості для цього, – сказала бабуся. – дивити-
мешся за дітьми і чекатимеш.

– але я все одно прошу вас, мамо, я хочу повернутися сюди з дітьми, – сказала 
мама.

– ти не зможеш жити в цьому запорошеному будинку, де повно привидів і зло-
діїв, з двома дітьми, – сказала бабуся.

– Мамо, як ми добре жили тут утрьох в останні роки життя батька, після того, 
як мої сестри вийшли заміж і поїхали!

– а ти весь день дивилася старі татові журнали з картинками, Мебруре, красу-
не моя!

– я розтоплю внизу велику піч, цей будинок за два дні прогріється.
– я тобі говорила – не виходь за нього заміж, – сказала бабуся.
– я знайду прибиральницю, і ми увесь пил і бруд у будинку за два дні прибере-

мо, – сказала мама.
– я в будинок цих прибиральниць-злодійок не впущу, – сказала бабуся. – та й до 

того ж, щоб підмести пилюку в цьому будинку і змести павутиння, тобі знадобить-
ся півроку. а до цього часу твій чоловік-мрійник повернеться додому.

– це ваше останнє слово, мамо? – запитала мама.
– Мебруре, мила моя, красива моя дівчинко, якщо ти забереш дітей і переїдеш 

сюди, на що ми будемо обоє жити?
– Мамо, я скільки просила, благала продати ту ділянку в кварталі Бебек, перш 

ніж її конфіскують!
– я не збираюся ходити по кадастрових управліннях і роздавати ганебним лю-

диськам свою фотографію і підпис.
– Мамо, що ви говорите, ми зі старшою сестрою привели нотаріуса просто додо-

му, – сказала мама, підвищивши голос.
– у мене ніколи не було віри до того нотаріуса, ніколи, – сказала бабуся. – у ньо-

го на лобі написано, що він – шахрай. Може, він і нотаріусом не був. не кричи так 
на мене!

– добре, мамо, не буду! – відповіла мама. і крикнула нам із кімнати: – діти, діти, 
збирайтеся, ми йдемо!

– постій, куди ти? – запитала бабуся. – Ми ж навіть толком не поговорили.
– Ми вам не потрібні, мамо, – прошепотіла мама.
– візьми лукум для дітей.
– їм не треба їсти солодке до обіду, – сказала мама і, перейшовши коридор, 

увійшла до кімнати навпроти. – Хто розкидав ці картинки? негайно зберіть. а ти 
йому допоможи, – звеліла вона братові.
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Ми мовчки збирали вкладки, а мама, відкривши старі скрині, дивилася на дитячі 
сукні, тюлеві фіранки, коробки. від пилу на чорному корпусі швацької машини з 
педаллю в мене крутило в носі, сльозилися очі, пил забивався мені в горло.

коли ми мили руки в маленькій вбиральні, бабуся почала ніжно прохати:
– Мебруре, мила моя, візьми цей чайник, ти його дуже любиш, так що бери, – 

сказала вона. – це моїй мамі привіз дідусь, коли був на посаді валі в дамаску. з са-
мого китаю. візьми, будь ласка.

– Мамо, я у вас більше нічого не хочу брати, – сказала мама. – поставте його в 
шафу, а то розіб’єте. ну що, діти, поцілуйте бабусі руку.

– Мебруре, мила моя, красуня моя, дивися, не гнівайся на свою нещасну матір, – 
сказала бабуся, простягаючи нам руку для поцілунку. – Хоч не забувай мене від-
відувати, не залишай мене тут одну.

Швидко спустившись сходами, ми утрьох відчинили великі залізні двері і на ву-
лиці побачили чудове сонце, вдихнули абсолютно чисте повітря.

– добре зачиняйте двері! – прокричала бабуся згори. – Мебруре, приходь ще на 
тижні, гаразд?

Ми йшли мовчки, тримаючи маму за руку. до того часу, поки трамвай, що стояв 
на кінцевій, не рушив із місця, ми мовчали, слухаючи розмови і бухикання інших 
пасажирів.

коли трамвай рушив, ми з братом пробралися до переднього сидіння, звідки 
було добре видно вагоновода, і почали грати у “верх-низ”.

я зміг відіграти дещо з програного. зрадів, гра стала цікавішою, ставки підви-
щилися, і я почав швидко програвати. на зупинці брат сказав:

– за усі твої вкладки, що залишилися, п’ятнадцять на твій розсуд.
я зіграв і програв все. крадькома вийнявши дві вкладки, я віддав усю пачку бра-

тові і пішов до мами на задній ряд. я не плакав.
я сумно дивився у вікно, як трамвай повільно проїжджає повз галантерейні 

крамниці, пекарні, шатро торговців молочним киселем, яких тепер уже немає і 
поготів, повз кінотеатр “тан”, де ми дивилися італійські фільми з Масисом і гер-
кюлем, повз хлопчаків, які торгують біля стін старими коміксами, перукарню з 
гострими ножицями, що наводили на мене жах, і вуличного божевільного, який 
завжди стояв біля дверей перукарні.

Ми вийшли з трамвая на зупинці Харбіє.
поки ми йшли додому, мовчання брата, дуже задоволеного своїм життям, драту-

вало мене до нестями. я витягнув із кишені вкладку з ліндбергом. він уперше ба-
чив цю вкладку.

– 91 ліндберг! – прочитав він схвильовано. – зі своїм літаком, що перетнув ат-
лантику! де ти його дістав?

– Мені вчора не робили щеплення, – сказав я. – я прийшов рано додому і бачив 
татка, до того, як він поїхав. тато мені купив.

– тоді половина моя, – сказав він.
і ми домовилися про останню гру на усі вкладки, що залишилися.
Брат підстрибнув, щоб вихопити у мене вкладку з рук, але не зумів. він упіймав 

мене за зап’ясток і почав викручувати його, але тут я двічі вдарив його по нозі. Ми 
почали битися.

– досить! – закричала мама. – припиніть! Ми на вулиці!
Ми зупинилися. повз нас пройшли чоловік у краватці і пані в капелюсі. Мені 

стало дуже соромно, що ми побилися на вулиці. Брат зробив два кроки і сів на 
землю.

– дуже болить, – сказав він, тримаючись за ногу.
– вставай, – прошепотіла мама. – ну ж бо, вставай. усі дивляться на нас.
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Брат піднявся і пішов, шкутильгаючи, як поранений солдат-герой у кіно. я боявся, 
що йому справді зле, але бачити його в такому стані мені було приємно. він мов-
чазно пройшов трохи, а потім сказав мені:

– стривай! Ось тільки додому прийдемо.
і повернувся до мами:
– Мамо, а алі щеплення не робили.
– робили, мамо.
– замовкніть! – вигукнула мама.
Ми дійшли до будинку. Щоб перейти на наш бік, почекали, поки проїде трамвай 

у напрямку до Мачки. за ним проторохкотіла вантажівка, проїхав галасливий авто-
бус із Бешикташу, оповитий пелехом газових викидів, а з протилежного кінця вули-
ці промчав “дезото” жовтогарячого кольору. і тоді я побачив, що дядько дивиться з 
вікна на вулицю. нас він, мабуть, не помітив; він дивився на автівки. а я довго ди-
вився на нього.

дорога вже була вільною. я повернувся до мами, щоб запитати, чому вона все ще 
тримає нас за руки і не переходить вулицю, але побачив, що вона тихенько плаче.

О. Памук
Що там – за вікном. Оповідання /

переклад з турецької та вступна стаття в. М. підвойного, г. в. рог
до уваги пропонується переклад оповідання “Що там – за вікном” відомого турецького 

письменника, лауреата нобелівської премії з літератури Орхана памука зі збірки есеїв 
“інші кольори”, що вийшла друком у стамбулі в 1999 р. переклад пропонованого оповідан-
ня українською мовою здійснюється вперше, хоча український читач мав змогу й раніше 
познайомитися з окремими романами відомого письменника, що вийшли друком у видав-
ництві “Фоліо”, зокрема: “сніг” (2006), “Мене називають Червоним” (2007), “Музей неви-
нності” (2009), “Біла фортеця” (2010).

ключові слова: сучасна турецька література, О. памук, переклад, “Що там – за вікном”, 
постмодерний роман

О. Памук
Что там – за окном. рассказ /

перевод с турецкого и вступительная статья в. М. пидвойного, г. в. рог
вниманию предлагается перевод рассказа “Что там – за окном” известного турецкого 

писателя, лауреата нобелевской премии по литературе Орхана памука из книги авторской 
публицистики “другие цвета”, изданной в стамбуле в 1999 г. перевод предлагаемого рас-
сказа на украинском языке осуществляется впервые, хотя украинский читатель мог и рань-
ше познакомиться с отдельными романами известного писателя, вышедшими в издательстве 
“Фолио”, в частности: “снег” (2006), “Меня называют красным” (2007), “Музей невинно-
сти” (2009), “Белая крепость” (2010).

ключевые слова: современная турецкая литература, О. памук, перевод, “Что там – за 
окном”, постмодерный роман
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Кримський А. Ю.
“ІСторІя хазар” (неопублІкованІ фрагменти) /
Підготовка до друку: О. Б. Бубенок, О. О. Хамрай, В. В. Черноіваненко

У рік 100-річного ювілею Національної академії наук України в журналі “Східний 
світ” продовжується публікація відомих нам фрагментів другої частини моногра-
фії “Історія хазар” видатного українського орієнталіста академіка А. Ю. Крим-
ського. Основою ж для цієї публікації стали сторінки рукопису, що зберігаються 
у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського. 
При публікації цього тексту ми намагалися зберігати усі особливості оригінального 
тексту, роздрукованого на друкарській машинці. Запропонований увазі читачів 
фрагмент присвячено подіям VII – початку VIII ст., коли Хозарський каганат по-
став як самостійна держава.
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КАТАСТРОФІЧНО-НЕВДАЛІ АРАБСЬКІ СПРОБИ В 640-их рр. ЗАВОЮВАТИ
КАВКАЗЬКУ ХАЗАРЩИНУ. НА СКІЛЬКИСЬ ДЕСЯТИЛІТТІВ

ХАЗАРИ ОД АРАБСЬКОГО НАТИСКУ ЗАБЕЗПЕЧЕНІ.
Араби виступили на поле всесвітньої історії саме тоді, як дві великі світові дер-

жави: імперія сасанідів та імперія східньо-римська (або Візантія) довели одна одну 
до повної знемоги. Довга війна імператора Гераклія та Хосрова II Первіза закінчи-
лася після Гераклієвих перемог 628 р. на тім, що обидві великі імперії, геть знеси-
лені, мусіли вчинити між собою замирення, – певне, щоб, одпочивши, знов потім 
розпочати боротьбу. Та одпочити вже не довелося. Араби Аравійського півострова, 
об’єднані проповіддю ісламського апостола Мохаммеда, покинули свою бідну бать-
ківщину і густими ордами насунули через Ефрат на Персію, через синайську пус-
телю на візантійську Передню Азію. Між 636–651 р.р. вся сасанідська держава 
увійшла в склад арабського халіфата. Рівночасно в 636 році араби завоювали Па-
лестину з Сирією. Далі в склад арабського халіфата увійшов Єгипет, а з Єгипту 
вони – переможці пішли на захід в напрямі до Атлантицького океану. Під їхню вла-
ду дісталася вся північна Африка, – в VII ст. до Алжиру, на припочатку VIII століт-
тя до Марока, до океана, а через Гібралтарську протоку перейшли вони і в Еспанію 
аж до Пиренейських гір. Од глибів Азії, од кордонів Китаю й Індії, до Атлантицько-
го океану все зробилося єдиним “халіфатом”.

Тюркська велика держава VII в., що тяглася своїми володіннями теж од кордонів 
Китаю й Індії до Озівського моря, зробилася безпосередньою сусідою нової такої 
самої великої, ба ще й більшої, а заразом енергійної держави, сусідою трохи чи не 
на всіх своїх південних кордонах. Ці дві молоді й могутні політичні сили, держава 
тюрків та халіфат арабів, стали в 640-их р.р., як суперники, одно проти одного.

Араби розуміли, що з тодішнім середньоазійським, туркестанським хаканом 
тюрків, володарем і Заріччя (Трансоксіяна) не так швидко й щасливо можна буде 
поборотися, як боролися араби з останнім сасанідським шахом. Через те в Середній 
Азії ми, аж до кінця VII віку, не бачимо поважних арабських спроб (окрім, хіба, 
спорадячних грабіжницьких наскоків) перейти Аму-Дар’ю, щоб завоювати зарічні 
землі великого тюркського хакана. Але на кордоні кавказькому, де проти нового 
арабського халіфата стояв улус західно-тюркського джебгу-хакана Надкавказчини 
та закавказької Агванії, справа здавалася була завойовникам-арабам за багато про-
стішу, і спроби придбати для халіфата територію Агванії та й самої Хазарщини по-
чалися з перших-таки літ арабського завойовничого руху.

Арабський історик Табарій під 22=643 роком1 оповідає, що вже й за останніх ро-
ків халіфата Омара (уб. 644) араби продерлися до надкаспійського міста Дербенда 
(а ця територія, тісніш Арран та Ширван, була в руках або під зверхністю хазарів)2. 
Мало того: вони, коли схочемо вірити Табарієві, перейшли були і поза Каспійську 
(Дербендську) браму, “Баб аль-абwâб” отой, та й вступили в “землю тюрків”3. Про 
якісь ворожі заходи і про якесь збройне завоювання, що мали б тут учинити араби, 
Табарій не каже4. Навпаки, він дає таку ідилічну картину зустрічі арабів та надкав-
казьких “тюрків” 643 р., що читачеві одразу видко: коли року 643-го щось одбулося, 
що це насправжки міг бути не завойовничий похід, а швидше вже мирні диплома-
тичні розвідини. Арабам – каже <...> – дуже тут пособляв своїми порадами і своїм 
авторитетом серед позадербендських варварів один з кавказьких прикордонних пер-
ських правителів, який визнав собі за принцип, що раз араби завоювали його бать-
ківщину – сасанідську Персію, то він уже підданець не сасанідський, ба халіфський, 
і мусить пособляти халіфові.

Наслідок од тієї візити Омарових арабів (643) поза Дербендську браму був – 
коли б вірити Табарієві – такий, що мусульмани, виходило б з Табарія, дуже й дуже 
безкровним газаватом здобули Баланджар (значить, столицю Тюрко-Хазарщини) 
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“не зробивши жодної жінки вдовою, і жодного хлопчика сиротою”5, а звідти, каже 
далі Табарій, арабська кіннота дісталася аж до Білої (по арабськи Бейда)6, виходить 
ніби-то фарсахів на 200 (на північ) од Баланджара7. Не будемо тут спинятися над 
питанням, про яку далеку “Білу воду” або “Біле місто” може тут говорити Табарій8, 
тільки, що весь цей епізод, коли ми його сприймемо так, як він оповідається у Та-
барія, аж ніяк не можна залічити до арабських “завоюваннів”. Могло це бути хіба 
найперше рекогносцирування в доти невідомій арабам північно-кавказькій країні.

За халіфа Османа (644–656) довелося тут арабам-воякам поподвизатися вже як 
слід. Та-без великого щастя. Якщо вище переказаная в Табарія мирна візита арабів 
до Баланджара й до Бейди 643 р. справді одбулася (бо й про це сумніватися аж над-
то можна), то вона повинна була тоді ж таки викликати у баланджарського володаря 
не-аби-які побоювання; і коли він справді може й обмінявся з тодішньою, попере-
дньою арабською місією усякими привітними компліментами (про передачу ж Ба-
ланджара арабам, натурально, не могло бути й мови), то про деякі заходи проти 
дальших таких арабських візит, баланджарський хакан повинен був подбати. Істо-
рик арабських завоюваннів Баладзорій ІХ в. оповідає, що про це подбали з свого 
боку й візантійці. З візантійського почину9, народи, що жили поза Дербендом, скла-
ли коаліцію проти мусульман. На малоазійській території правитель Патрикій ві-
зантійської “теми” Арменіякоса10 зібрав був проти арабів візантійське військо, і 
отож до нього й прилучилися загони-аланів (осетів), обхазів, хазарів із Семендера; 
а місто Семендер, що лежало над берегом Каспійського моря, було другою столи-
цею в хазарів, чи в тюрко-хазарів. За наказом халіфа Османа (бл. 645)11, пішов про-
ти цієї візантісько-кавказької коаліції хоробрий арабський вождь і витязь Сельман. 
З декількома тисячами війська вступив він до Південної Агванії, перейшов ріку 
Куру, зайняв місто Кабалу (вона ж “Хазар”), і тоді сусідні кавказькі князі згодилися 
були платити мусульманам данину. Але як перейшов Сельман Дербендську браму і 
вступив до внутрішнього Дагестану, то тут єдиним наслідком газавата арабів зали-
шилися їхні “дорогі могили на далекій чужині”, бо, каже Балазорій, “за рікою Ба-
ланджаром перестрів Сельмана хазарський хакан із своєю кіннотою, і тут Сельман 
загинув смертю вкупі з чотирма тисячами мусульман”12. Один із утікачів приніс до 
халіфа Османа трагічну звістку про загибель його війська в чужій землі.

Сумовита елегія одного побожного медінського поета щиро оплакала героя 
Сельмана і його “дорогую для мусульман могилу в далекім Баланджарі”13. Сельма-
нова могила зостається в пошані й досі; тільки ж теперішня народна пам’ять запо-
бігливо показує її вже не десь у глухім глибу Дагестана, а в надкаспійському місті 
Дербенді, де вона приступна для всіх побожних мусулманських прочан.

Само собою ясно, що думку про дальші поважні завойовничі походи на Хазар-
щину (чи на землю тюрків, як її зве Табарій) довелося мусульманам після оцих по-
дій, що одбулися в середині 640 рр., одкласти на якийсь час, і то надовго. До того 
ж протяжні внутрішні усобиці поміж самими арабами, що спалахнули попереду 
після трагічної смерти халіфа Османа (уб. 656), а потім – за перших омейядських 
халіфів (в 680–690-х рр.), одтягли халіфатську увагу од окраїн. Звичайно, що важко 
було б арабам добиватися обіцяної данини навіть од тих близчих народів, що сиді-
ли на півдні од дербендського просимку в Закавказчині. Тут свою владу знов поно-
вили хазари (“туркестанці” вірменських тодішніх істориків), ба навіть тая частина 
Агванії, що лежала на південь од р. Кури в її правобережному басейні і була для 
арабів приступніша, залишалася, як ми вже бачили з Каганкатвація, у васальному 
володінні “туркестанців”, а арабську зверхність могли визнавати хіба на словах. 
Мало того: хазари сміливо дозволяли собі робити грабіжні наскоки навіть на тії 
краї Закавказчини, що їм ніколи не були належали, а вже були платили данину ара-
бам. От, прим., вірменський історик Гевонд VIII в., автор “Исторії халіфів”, опові-
дає, що в книзі VII в. “серед війн арабських”, і вірмени і агванці перестали платити 



Спадщина

The World of the Orient, 2018, № 2                                                                                          153

арабам дань, і тоді підбили Вірменщину північні люди – хазари та й поруйнували її 
і, набравши здобичі й полну, одійшли в свою країну14. Арабам доводилося тоді попе-
реду подбати про те, щоб хоч ближчу до них Вірменщину знову прибрати до своїх 
рук, а не на малоприступну позагірню Хазарщину новою війною йти. Вони дали по-
кій землям надкавказького тюркського улуса літ на 60–70, більш-менш аж до 710 рр.

ЦІЛКОВИТИЙ ОДРИВ ХАЗАРСЬКОГО ХАКАНАТУ
ОД СЕРЕДНЬО-АЗІЙСЬКИХ ТУКЮЙЦІВ У ЗВ’ЯЗКУ

З СЕРЕДНЬО-АЗІЙСЬКИМ ДИНАСТИЧНИМ ПЕРЕВОРОТОМ 657–659 р.р.;
ОТДОДІШНІ ГРАНИЦІ САМОСТІЙНОГО ХАЗАРСЬКОГО ХАКАНАТУ.

ТОРГОВИЙ ШЛЯХ ДО ХАРИЗМУ; КРИМ; СТЕПОВА УКРАЇНА;
НАДДНІПРЯНЩИНА І ВІДНОСИНИ З БУЛГАРАМИ НА ДУНАЇ;

БУРТАСИ-МОРДВА.
Тим часом у політичному житті великої тюркської держави “тукюйців” через те і 

в житті надкавказького улуса, трапилася важлива зміна: розвалився головний, се-
редньоазіатський осередок тієї держави. Китайці, що весь час не переставали ста-
витися вороже супроти тих “тукюйців”, котрі із своїм великим хаканом жили поруч 
їх у теперішньому китайському Туркестані і мали великоханську резиденцію коло 
“Золотої гори”, використали підхожий для них момент (в 657–659 р.р.) і за допомо-
гою инчих тюрків – уйгурів звалили цю велико-хаканську династію15. Окрім того 
захопили китайці під свою владу ще й Трансоксанію або согдійсько-харизмську те-
риторію між Сир-Дар’єю та Аму-Дар’єю (і вона одтоді перебула під китайською 
владою з півстоліття)16.

Китайці не простягли свою руку на довгі степи, що тяглися од Харизма й Араль-
ського моря на захід через рр. Ембу й Урал до Волги. Ще менше могли вони мріяти 
про те, щоб досягти надкавказького улуса недавньої великої тюркської держави – 
між північним Каспієм та Озівським морем. І от уся незавойована од китайців, ве-
лика територія між Харизмом та Озівщиною мусіла тепер подбати про те, щоб її 
доти добре налагодженеє політичне й караванно-торгове життя не повернулося в 
гірший бік. І зовсім натурально виходило, щоб політичний провід над усіма тими 
землями б. великого тюркського хаканату, котрих китайці не захопили, перейшов до 
володаря надкавказького улуса, як до найсильнішого представника розбитої динас-
тії, дарма що той тюркський династ мав свою резиденцію трохи далеченько од сте-
пів Азії, аж коло Кавказу й Хазарщини, і встиг добренько сам позахаритися. 
Одтепер, після туркестанської катастрофи 659 р., на нього природньою силою ре-
чей переходила гідність великого хакана усіх вільних тюрків, переходила як закон-
на спадщина; та, мабуть, законно переходила і тая “царська благодать”, яка, на 
думку тюрків (це видко з арабських географів уже Х в.) спадково мусіла спочивати 
на верховнім володарі династії17. Міняти титул “хакан тюрків” на якийсь інший, що 
може б і більше відповідав реальній дійсності (напр. на титул “хакан хазарів”) но-
вий “великий хакан” попервах, здається, навіть не бажав, або такого загіного не ці-
кавився. В кожнім разі для своїх політичних сусідів-арабів, візантійців – цей 
володар не тільки в VII столітті, та й і в VIII-му, не переставав бути “царем тюрків” 
або “хаканом тюрків”, а піддані йому хазари найзвичайніш титулувалися і в араб-
ських, і в візантійських істориків теж “тюрками”; на це чимало можна б навести 
прикладів у великій історичній всезбірці араба Табарія або в літописі візантійця 
Теофана і інші18.

Одначе жива дійсність теж давалася в знаки; не могли ж усі не рахуватися з тим 
фактом, що ті люди, котрі титулувалися “тюрки”, насправжки належали до нації ха-
зарської, а не до загально-відомої тюркської. І тому термін “хазари” і “хазарський ха-
кан” рівночасно теж продиралися в історіюграфію VII–VIIІ віку19, аж доки в другій 
половині VIIІ віку назви “хазари” й “хазарський хакан” рішуче стала переважати20.
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Найпершою турботою нового хакана в його Надкавказчині мусіло бути збере-
ження того східнього торгового шляху, що вів через Волгу й Урал степами аж до 
Харизму, бо це ж була справжня торгова артерія для держави. Кочові племена, що 
перебували саме на отій східній степовій дорозі, очевидячки, дуже добре розуміли 
ті великі свої постійні торгові вигоди, які їм давало забезпечення цього шляху (кра-
щі вигоди ніж грабування торгових караванів, що мали б тим шляхом переходити). 
Через те новому хаканові (будемо одтепер уже звати його тільки “хазарським”) на-
певне зовсім легко було держати зверхність над волзько-харизмійською степовою 
територією попросту через мирні, взаємовигідні договори між ним та тими кочови-
ками. А в тім держачи дуже непогане, ще й постійне, військо21 хазарський хакан 
мав повну спромогу і приборкувати заволжських кочовиків навіть збройною рукою. 
Будь-що-будь, ми знаємо, що східні кордони хазарської держави сюзеренно чи до-
говірно кінчалися коло крайнього пункту, потрібного хазарам для безпечного се-
реднього торгу з харизмійцями – коло кордонів самого Харизму; про це ми маємо 
виразне свідчення, наприклад, у араба Курдами, що писав близько 928 р.22; якщо 
так стояла справа східнього шляху в Х столітті (а тоді Хазарщина була вже політич-
но слабіша), то тим легше було хазарам зберігати безпосередню близкість своїх 
східних кордонів з харизмійськими в попередніх двох століттях, коли Хазарщина 
перебувала в розцвіті своєї політичної могутності. І справді у ибн-аль-Асіра (Ториб 
V, 84, ст. № <...>) під 104 = 722 роками знаходимо зазначку, що всі тюрки “союзни-
ки хазарів”23.

Заразом повинен був придбати новосамостійний хазарський Хаканат після 
659 року і про забезпечення торгових шляхів західних, навіть про поширення своїх 
політичних меж значно далі на захід, ніж це було в великій тюркській державі VI–
VII віку.

Дуже важливою, з торгового погляду, надбережною західною смугою було для 
хазарів південне побережжя Кримського півострову. Тюрки VI в., ми пам’ятяємо, 
спинили свій завойовничий наступ тут на Херсоні (Севастополі), у 580 чи 581 році 
вони Херсон були облягали, але напевне через деякі тодішні середньо-азійські до-
мові чвари покинули облогу24; ба навіть незабаром вони очистили і керченську час-
тину Криму, наскільки це можна виснувати із найденого грецького напису 590 р.25 
часів імператора Маврикія. А отже новий хазарський хаканат VII в. знов держав 
Кримське побережжя в своїх руках, і не тільки коло Керченської протоки, ба навіть 
одну пару у Херсоні, сидів (у 710 році) хазарський намісник “тудун”26 і візантійці 
звали цю кримську країну попросту Хазарія27.

Та цього східнього кордону для нової Хазарщини це було обмаль. Якщо тюрки 
VI–VII в. обмежили коло Озівського моря свої східні кордони устям р. Дону, то ха-
зарський хаканат перейшов і за Дін та й опарував північне черноморське побереж-
жя (теперішню степову Україну) і розгосподарювався по обох боках Дніпра; од 
устя ж Дону він розповсюднивсь і на північ, і на середню Волгу. Така експансія на 
захід і на північ стояла в зв’язку з тим, що споріднений з хазарами народ булгари, 
може й не без тиску од самих хазарів28 великими ордами вирушив за з надозівських 
степів. Одна частина булгарів правда, нікуди не пішла і залишилася в Надозівщині, 
на Кубанщині; вірменський географ VII в. налічує їх коло Кубані аж чотири колі-
на29 поволі, протягом VII в., осілися одні на Дунаї (царство булгарів Дунайських), 
другі сформувалися в політичне тіло в краю Волзько-камському (царство булгарів 
волзьких). Хазари неминуче мусіли посуватися слідом за мандрівними булгарами, 
принаймні західними, бо треба ж було обкладати їх даниною і на нових місцях, а 
коли булгари посувалися відти ще знов далі, то ті чорноморські місця, що вони їх 
покидали, однаково вже залишилися під хазарською сюзеренною владою.

Треба зазначити, що рух булгарів у напрямі на захід, з Надозівщини через північ-
ну Чорноморію до Дунаю, почався навіть і не з часів великого хазарського Каганату, 
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по 659 р., не в VII столітті, а ще з кінця V в., після занепаду гунської Аттилиної 
держави; пнулися булгари до Дунаю і в VI віці і вступили в приязні відносини з ім-
ператором Юстиніяном30. Але держалися тоді оці зайди булгари все ще на північно-
му боці Дунаю – в Басарабщині, тощо; на південному Дунайському надбережжі 
тоді ще не закріплялися вони. Допіру близько 670 р., під проводом Аспаруха чи Іс-
періха, переходять булгари Дунай і засновують тут своє славне царство31 і в 679 р. 
імператор візантійський Констянтин Погонат формально визнає тут нову державу – 
Булгарію, дунайську Булгарію.

Тут побутом ця частина булгарів остаточно одділилася од своїх родичів хазарів. 
Хазари ж, посуваючися за ними, не дійшли так далеко, аж до Дунаю, хоч вірмен-
ський історик VIII в. Гевонд зве хазарського хакана в 705 р. паном над цими сами-
ми булгарами32, тільки ж реальною західною границею їхньої хаканської держави 
стався басейн обох боків Дніпра, або Наддніпрянщини аж до лиманів Чорного 
моря, з її слав’янською праукраїнською людністю. З початкового літопису, де між 
іншим (у Лавр. списку л. 14; Іпат., л. 15 сказано, що й Київ заснували брати-хазари 
Кий, Щек і Хорев) ми знаємо, що хазарам більш-менш аж до третьої четвертини 
IХ в. платили васальну данину і поляни Київщини (до 862 р., аж до Аскольда й Діра) 
і сіверянин Чернігівщини (до 884 р. – до часів Олега), і радимичі на р. Сожі (до 
885 рр.), і вятичі на р. Оці (ці аж до Святославових часів Х в. (964))33. Літопис не 
каже, щоб хазари брали данину з тіверців та уличів, які своїми торговими містами 
доходили до Дністру аж до берегів моря, а за Дністром “присиділи” аж до Дунаю. 
Але певний політичний хазарський вплив відчувався з VII віку однаково, й тут34. 
З якого саме року підхилили собі хазари, прим., київських полян, літопис не каже; 
каже тільки, що поляни тоді “сиділи в лісах на горах” і що їх кривдили деревляне 
та “инии околнии”35 і що дань вони платили хазарам мізерну – по білячій шкурці з 
дому36 і з хазарами балакала громада, а не князь37. Це, здається, свідчить про дуже 
ранні часи полянської історії, і, мабуть, принаймні початки хазарської сюзереннос-
ти над Надніпрянщиною можна класти на VII–VIII вік.38, в кожнім разі це сталося 
вже після того, як звідси пішли (в VII в.) авари або абри оті, що “примучували” 
слов’ян39. Ми вже підносили вказівку найстарших списків руського літопису (Лав-
рентьевс., л. 14, Іпат., л. 15), звідки виходило б, що навіть троє легендарних братів 
Кий, Щек і Хорив, які заснували Київ, вже “були хазари”. Нема немичої потреби 
висновувати звідти, що ті легендарні герої-брати повинні були належати й до раси 
хазарської. Швидше легенда цяя може показувати, що народня пам’ять зберегла іс-
торичний факт: ті, хто заснував або відновив Київ, були одразу васалами хазарської 
держави.

Щодо тієї частини булгарів, яка заклала свою державу в землях волжсько-
камських, т. з. царства булгарів волжських, то історія перших моментів цього цар-
ства, чи “ілитверства” і відносини його до хазарів VII–VIIІ в., – це річ для нас дово-
лі темна40. Монетні скарби, знаходжені в Пермській губернії, коло берегів Ками, із 
сасанідськими монетами V в. по Р. Х.41, показують, що в V–VI вв. тут провадився 
торг із сасанідською Персією, звичайно, що через Середню Азію. Але чужі монети 
не скажуть, яка саме народність жила тут у V–VI в.в. і торгувала з наїжими гостя-
ми. Могли б це бути попередники камських булгар, а важче думати, що то були вже 
й сами булгари, відламок надкубанських – хоч, правда: була-б дуже натуральна річ, 
що, як до Дунаю, так само й до Ками почали булгари пнутися рівночасно, тобто 
(про Дунай це ми знаємо) ще й перед VII століттям42. Але це все неясно43. Ми не 
маємо даних гадати, що хазари в VII в. слідкували за волжсько-камською міграцією 
булгарів так само пильно, як за міграцією дунайською: хазари по п’ятах за ними, 
отак як за булгарами дунайськими, не пішли. І осілися волжсько-камські булгари 
аж надто далеко од хазарів, далеко навіть од тих хазарів, котрі в кінці VII століття 
сиділи теж на Волзі. З вірменської географії кінця VII в.44 видко, що хазарські густі 
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маси жили тільки на найпівденнішій частині р. Волги, коло самих її устів. Авже ж 
щоб од устів Волги дістатися до землі волжсько-камських булгарів, до теперішньої 
Казащини та сусідніх країв, – треба було водою пливти два місяці, степом іти – мі-
сяць45; це ж і по простій лінії, по повітрі, та й то буде верстов понад тисячу, віддаль 
надто й поважна.

Але на тих широких волжських просторах, поміж південно-волжськими хазара-
ми і північно-волжськими булгарами, сиділа численна народність, що одразу не-
минуче повинна була породити якісь стосунки північних булгарів та далеких над-
каспійських хазарів – і то стосунки ворожі. Це була фінська народність Мордва 
(у Йордана VI в.), або Бордаси, Буртаси, як звуть тую народність арабські географи 
IХ–Х в.46, хлібороби й торгові люди, що розводили верблюдів та рогату худобу і ви-
зволили із своєї країни такі цінні товари, як хутра смухатих звірів, мед та віск47. По-
літичні обставини, найбільш очевидячки підказані інтересами економічно-торго-
вими, склалися так, що булгари північної Волги та Ками сталися ворогами своїх 
сусідів – буртасів-мордви, а тії шукали оборону-захисту у південно-волзьких ха-
зарів Надкаспія, і кінець-кінцем зробилися хазарськими васалами. Коли саме. В 
ІХ столітті це був уже давно довершений факт48, а початки тих хазарсько-мор-
довських державних взаємовідносин напевно повинні заходити в VII–VIIІ в.

З усього вищесказаного видко, що самостійний хазарський хаканат, одігнавши 
од себе в 640-их рр. завойовників-арабів з великою для ворогів утратою і забезпе-
чивши себе проти дальшого арабського натиску Закавказького півдня літ на шіс-
десять, зумів використати цю довгеньку перерву як найкраще, щоб закріпити свій 
східний торговий шлях до Хоризма і поширити свою західню територію далеко в 
бік Европи, почасти розповсюднитися на північ от хоч би до басейна р. Оки. 

НЕНОРМАЛЬНІ ВАСАЛЬНІ ВІДНОСИНИ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ АГВАНІЇ
2-ОЇ ПОЛОВИНИ VII в. ДО СЮЗЕРЕНА-ХАКАНА ЧЕРЕЗ АРАБСЬКЕ

СУСІДСТВО, КАРНІ ЕКСПЕДИЦІЇ ХАЗАРІВ НА МИГРАНІДСЬКУ АГВАНІЮ.
СПРОБА АГВАНСЬКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА (ВОРАЗ-ТРДАТОВОЇ НАРАДИ) ТА 

АГВАНСЬКОГО ДУХІВНИЦТВА ГЕТЬ ПРИМИРИТИ АГВАНЦІВ І ХАЗАР
ЧЕРЕЗ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ (АНТИАЛХЕДОНСЬКОГО) ХРИСТІЯНСТВА

В КОРОННІЙ ХАЗАРЩИНІ. АПОСТОЛЬСЬКА МІСІЯ ЕП. ІЗРАЇЛЯ В 684 році.
КАРТИНА ХАЗАРСЬКОЇ РЕЛІГІЇ VII в. НАСЛІДКИ ХРИСТИЯНСЬКОЇ

ПРОПОВІДІ ЕП. ІЗРАЇЛЯ В ХАЗАРЩИНІ; ПЕРЕВАГА ПРОПОВІДІ З КРИМУ
ВІЗАНТІЙСЬКО-ПРАВОСЛАВНОЇ, А НЕ ВІРМЕНО-АГВАНСЬКОЇ

(свідоцтво царгородських “нотицій”).
Не зовсім нормально склалися для хазарів 2-ої половини VII в. тільки відносини 

в їхній південній окраїні, в Закавказчині. Тут через близьке сусідство омейядського 
халіфата з арабським намісництвом у Вірменщині та Грузії стосунки між васально-
хазарським князівством Агванським (князя Джеваншіра, далі його брата Вараз Трда-
та) та сюзереном Агванії хазарським хаканом не раз-у-раз підтримувалися так 
гладенько й прихильно, як того могли б для себе бажати обидві сторони.

На тую частину закавказької Хазарщини, котра, лежачи на лівому березі р. Кури, 
перебувала під безпосередньою хазарською управою (північна Агванія, або Шир-
ван, де адміністративним хазарським центром було місто Кабала, або Хазари), ара-
би не надто важилися зазіхати: загибель витязя Сельмана й його хоробрих соратни-
ков в 640-их роках довго була для арабів сумною пам’ятною наукою. Та інакше 
складалися справи того VII в. в васальній хазарам Агванії південній (по арабськи 
“Аррап”) у тім мигранідським кнізівстві, що лежало не в лівобережному, а в право-
бережному басейні р. Кури. На оцих хазарських васалів однаково тяжко натискали і 
мусульмани-араби, і не зовсім, правда, одновірці з агванцями – православні христия-
ни-візантійці. Ми вже бачили, що агванський князь-мигрид Джеваншір (636–670) 
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зять хазарського хакана, надумав своєрідну систему потрійного підданства: платив 
васальну данину усім трьом своїм сильним сусідам – і хазарам, і халіфатським ара-
бам, і візантійцям. Це не надто припадало до вподоби тодішньому хазарському ха-
канові, і він робив заходи, щоб покласти край такому ненормальному становищу. 
Тільки ж і Джеваншірів наступник агванський князь Вараз-Трдат (670–705) пішов 
шляхом свого попередника: і він так само платив васальний податок “тром народам-
хазарам, таджікам і грекам”49. За таку його поведінку хазарський хакан насилав кар-
ні загони на його агванську країну50.

Року десь так 684-го51 князь Вараз-Трдат покликав на награду інших однопле-
мінних йому князів, вельмож та представників найвищого духівництва і дуже сум-
но констатував, що “війська гуннів (= хазарів) щороку роблять нещастя на нашу 
агванську країну”, і що треба цьому лихові запобігти. Яким способом? – а спробу-
вати навернути хазарів до християнства, щоб релігійна спільність “нахилила 
думки обох країн до миру й нерозривної любови”52. Безперечно, і князь Вараз-Трдат 
і зібрані достойники добре знали, що християнська пропаганда в Хазарщині саме 
орді вже провадилася, і то не з аби-якими наслідками. Тільки ж тая пропаганда 
йшла тоді не з Кавказу, а з Криму, з православної митрополії Готської53. Вона мала 
на оці не тільки ближчі міста, в т. зв. кримській Хазарії, як, от, Карасу, або по той 
бік Керченської протоки Тума-тархан (Тьмутаркань), ба розкидала свої сіті й на да-
леченький од Крима торговий Утіль на устях Волги, та явно пнулася й у кавказькі 
володіння хазарів. Це було православіє візантійського типу, затверджене й на Хал-
кедонському вселенському соборі. В очах агванців і вірмен тая проповідь несла з 
собою, розуміється, не справжню християнську науку, а діофізитську “халкедон-
ську скверну”54.

Вирішили, на тім соборі бл. 684 р., вирядити спеціальну апостольську місію до 
“далекої країни гуннів” – направду ж до найближчої – в Дагестан, в позачорську 
(Дербендську) браму55.

Ми знаємо, що це була не перша христіянська місія од християн-агванів до по-
ганської Хазарщини. Років тому понад півтораста, в VI в., ходив з Агванії на місіо-
нерську пропаганду до надкавказьких хазарів єпископ Кардуст і навіть придумав 
тоді для хазарської (“гунської”) мови альфабет; ці місіонери зробили тоді й деякі 
переклади потрібних християнських книг56. Чи велику християнську громаду, чи 
невелику, створили вони, тоді в Хазарщині VI в. (в близьких до Чорської брами міс-
цях), ми не знаємо, але якийсь грунт для дальшої христіянської проповіді в тім са-
мім краю вони очевидячки змогли підготувати, – і оце тепер нова агванська місія 
йшла працювати на ниві вже трохи розораній. На чолі місії стояв один з агванських 
єпископів св. Ізраїль57 і опис його апостольського проповідування увійшов в його 
“Житіє”, яке потім переписав у своїй компіляції Мойсей Каганкатвацій Х в. Як і всі 
інші житія християнських святих – цей Ізраїлів побожний життєпис вийшов дуже й 
дуже не чужий усяким перебільшенням-пересадам. Вірити всьому житійному опо-
віданню про величезні успіхи, які нібито зробила Їзраїлева проповідь серед хазарів 
у 680 роках, ми, звичайно, ніяк не можемо. Тільки ж є в тім “прикрашенім” житті 
деякі факти безперечно правдиві; а надто цікаві для нас – житійні звістки про поган-
ську релігію хазарів. Тому варто спинитися тут на цій побожній священній повісті.

Єпископ Ізраїль й його товариші переїхали (бл. 684 р.) із васального агванського 
князівства через р. Куру, а що тоді була зима й морози, то вони пересувалися по за-
кавказькій Хазарщині більше як два тижні, аж доки дійшли до Дербендської брами. 
Діставшися крізь Дербендську браму в корінну Хазарщину, перед великим постом, 
місіонери прибули в пишне місто Варачан58. Оце є “пишне місто” в Дагестані, що у 
вірмен пишеться “Варачан” або “Вараджан”59, і є живовидячки та сама хазарська сто-
лиця, яку ми в сасанідсько-арабській звуковій передачі знаємо під ім’ям Баланжар; 
другою хазарською столицею, як ми знаємо, був Семендер над Каспійським морем.
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Хазарський хакан, як прибули до Баланджару агванські місіонери, перебував, 
безперечно, не в Баланджарі, а в Семендері, бо була ж зима, і теплий Семендер був 
для хакана напевне його зимовою резиденцією (“кишлак”). А в гірському прохолод-
ному Баланджарі, що краще надавався хаканові для резиденції літньої (“яйлак”), був 
правителем у ту зимову пору намісник Алпілитвер, що великий хакан хазарський 
держав його дочку і дуже любив цього ілитвера, або, як перекладає його титул аг-
ванський дієпис, цього “великого князя гуннів”60. Агванських місіонерів привітав 
ілитвер прихильно і дозволив вести проповідь серед баланджарських поган.

Хазари мали два головні божества61. Одно – це був бог Тангрі-хан, з ім’ям пода-
ним у вимові тюркській, а не хазарський62; “тангрі” значить “небо”, а Тангрі-хан – 
це “небесний цар”, володар дощів і взагалі-води. Житіє се Ізраїля63 характеризує 
Тангрі-хана наче якого героя-велетня і прирівнює цього Тангрі-хана (“небесного 
царя”) до Перського божества Аспандеата64; мабуть, треба цю перекручену назву 
розуміти, так що авторові хтілося притягти до порівняння те зороастрійське боже-
ство – амшаспанда, якого назву перси вимовляли “Спандармат”; вважали те боже-
ство за чадо найвищого світового бога Ашрамазди та Неба65. Хазари приносили в 
жертву Тангрі-ханові печених коней серед усяких диких обрядів66. Друге хазарське 
божество мало назву чисто хазарську – Куар; це був бог небесного огня (по чуваш-
ськи розжарене вугілля або жар ще й досі зветься “кувар”, “ковар”, “квар”)67. Куа-
рові хазари-погани приносили жертви тоді, коли блискавка вбивала людину або 
падала на щось інше. Посередниками між людьми та богами були жерці-“шамани”, 
чаклуни, чародійники. Жертви богам одбувалися серед дикої релігійної екстази: 
люди били в барабани, дзвеніли мечами, різали собі щоки й голе тіло, розтинали за-
різаних коней, або голі скакали на живих конях і в дикому надпориві билися один з 
одним68. Були в поганських хазарів ще й дрібніші божества, і між іншим сильно 
практикувався культ старих вікових дубів, якось зв’язаний з культом Тангрі-хана. 
Про хазарське деревопоклоніння ми знаємо не тільки з житія святого агванського 
єпископа Ізраїля, VII в., ба так само із житія славянського первоапостола святого 
Кирила, що в ІХ столітті теж їздив місіонером до хазарів Криму та Дагестану69.

Жертви, що приносилися старезним дубам були такі самі, як і Тангрі-ханові: рі-
зали коней, кров їх поливали навкруг дуба, голови й шкури вішали на гиляках, щоб 
вони й висихали там, – аж виходило ціле кладовище сухих шкур, і так само жерці, 
чаклуни та чародійки одбували коло дубів свої моління біснуючися в скаженій екс-
тазі70. Велику роль грали в хазарській релігії ще й усякі талисмани, золоті амулети, 
тощо71. Коли ховали значну людину, то на тризну йому вбивали людей72.

Житіє того єпископа Ізраїля VII в. каже, що баланджарський ілитвер не тільки 
дозволив проповідувати єванглію в хазарській столиці, ба навіть і сам навернувсь 
до христової віри. Знаючи відому хазарську терпимість до всіх релігій, ми цілком 
можемо повірити в це особисте охрещення князя-ілитвера, хаканського свояка; але 
зовсім не можемо повірити житійному оповіданню про те, що той ілитвер дозволив 
місіонерам винищити всі поганські святині в столиці Баланджарі і навіть наказав 
позасаджувати жерців та кудесників до в’язниць або попалити їх живих на дорогах 
та на вулицях73. І коли житієписець запевняє, що Алп-ілитвер “урятував країну од 
порожньої (= поганської) віри і підхилив найлегшу ярму – служінню христову”74, 
то ясно, що це все незмірна побожна пересада. Можемо лише повірити, що деяку 
свою християнську церкву в надкавказькій Хазарщині агаванські місіонери всеж 
заснували і тим збільшили число хазарів-християн, які жили в країні ще з поперед-
ніх століттів. Рівняти наслідки цієї закавказької “анти-халкедонської” пропаганди з 
наслідками кримської “халкедонської пропаганди” серед хазарів тобто візантійського 
православія, аж ніяк не можна. Навпаки, доводиться думати, що працю місії агван-
ського епіскопа Ізраїля використав найбільше не хто, як візантійська православна 
церква. В реєстрі епіскопських катедр VIII в. констянтинопольського патріярхату 
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(т. зв. “Номіціе епіскопатуум”) ми знаходимо точну вказівку, що православний гот-
ській митрополії Крима з центром у південно-кримському місті Доросі (тепер руїни 
Магнуп-кале) церковно підхилялися в І-й половині VIIІ в. не тільки такі міста Ха-
зарської держави, як Хотціри-Каразу, Тмутаракань та Утіль на Волзі, ба навіть у на-
прямі на південь м. Кабала (<....>) в лівобережній Агванії75, – та сама Кабала, де ще 
так недавно, бл. 700 р., на катедрі сидів виразний анти-халкедонець епископ, що 
підписував разом з иншими агванськими духовниками анатему халкедонцям-діо-
фізитам76. Кабала – то ж була столиця хазарської Агванії навіть так і звалася: Ха-
бала-Хазари77.

Чи досягли агванські місіонери своєї головної, політичної мети, тобто військової 
хазарської охорони для агванського князівства проти напору мусульман арабів, – 
про це в житії говориться загальними фразами78. Мабуть, великий хакан дещо 
зробив і для військової охорони васальної Агванії (це ж було в його власних 
інтересах). Тільки ж, доки це все робилося в кінці VII в., арабський халіфат устиг 
набратися нової військової могутності за халіфа Абдальмалика (685–705) та халіфа 
Валіда (705–715), і ото ж за Валідових часів зважився халіфат повести атаку вже не 
тільки проти дрібного агванського (“аррапського”) князівства, ба й проти великої 
хазарської держави.

1 Див. Табарій, розділ “Фатх аль Баб” = “Завоювання Дербенда”, Ляйден, вид. серія 1, 
ст. 2667; Маркварт 491; або єгип.вид. т. IV, ст. 257.

2 Уже не традиційних “тюрків”, а попросту-таки “хазарів”, називає, повідаючи про це, 
Табаріїв сучасник, історик мусульманських завоювань, Балазорій ІХ в. Див. Ляйден. вид. 
1866 р., ст. 194–197; рос. пер. витягів із Балазорія – П. Жузе (Баку, 1927), ст. 5–7.

3 Табарій, повідаючи про події VII–VIII в., не любить казати про “землю хазар”, а зви-
чайно зве Хазарщину “землею тюрків”. Це все треба ще раз вивірити й порівняти, бо в 
єгип. вид. ибн-аль Асіра. т. ІІІ, ст. 12, виходить інакше.

4 Звідки ж ибн-аль-Асір?
5 Табарій, єгип. вид., т. VI, ст. 258:3 (під роком 23-м).
6 По арабськи Бейда значить або “Біле місто”, себто може місто на степу, бо “бейдô” зна-

чить (“степ”) або “Біла вода”.
7 Пор. Маркварт, 491, з його, розуміється, звичайним фантазуванням.
8 Рік “Білих” є багацько; от і правий доплив р. Тереку зветься Ак-чай або Ак-сай (“Біла 

Річка”). Коло Аксу (“Біла вода”) ще й досі показують мечеті, ніби це із часів мусульманських 
завойовників (Сысоев: Краткий очерк истории Азербайджана, Баку, 1925, ст. 45, виноска). 
Що ж до “Білгородів”, то, коли далі, кажучи про ІХ в., доведеться нам говорити про хазар-
ську твердиню Саркел “Білу Вежу” наших літописів, то ми муситиммем присвятити деяку 
увагу і оцьому місцю у Табарія.

9 Пор. подробиці у Балазорія, ст. N араб.; рос. пер. Жузе, ст. 8.
10 Васил. Зевский, “Труды”, т. ІІ, с. 401 (Кост. Порфирогенет).
11 Балазорій, ар., ст. № N, рос. ст. 9; Васильевскій, ІІ, 387; по Григорьеву за Френом, 

бл. 651 р.; д’Оссон, ст. 55; у Юсті в Grundsrift неможлива дата 640.
12 Балазорій араб., ст. N, рос. Жузе, ст. 14; Якубій: “Исторія” (Ляйден, 1883), т. II, араб., 

ст. 194, рос. Жузе, ст. 5; пор. дещо у вірменина Себеоса VII в.: “Исторія Иракла” (по рос. 
СПб. 1862), ст. 164.

13 Елегія часто цитується. Див. пр. Балазорій, араб. ст. № N рос. Жузе, ст. 14; географ. 
иби-аль-Факиг бл. 903 (Ляйд., 1885), ст. 287, рос. пер. Н. Караулова в 31-му вип. тифлісько-
го “Сборника” (1902), ст. 13. Пер. в ибн-аль-Факига ще ст. 293; рос. Караулов, ст. 29.

14 Гевонд: “Исторія халифовъ”, пер. К. Патканов (СПб., 1862), розд. ІІІ, стр. 10.
15 Див. на підставі китайських джерел у Шавана (СПб., 1903), ст. 267–268.
16 Див. у Шавана спеціальний розділ про тую адміністративну організацію, яку запрова-

дили китайці на території західних тукойців, ст. 268 і д. Зокрема китайську адміністративну 
організацію саме в Міжріччі або Тронсоксанії (Ташкент, Самарканд, Фергана, Бухара і інші) 
див. ст. 273.
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17 Ідея про “царську благодать” (“фаррахі кайанік” у персів) розвилася у середньо-азійсь-
ких тюрків, а од них і у хазарів, безперечно через вплив од зороастрійства, од сусідніх саса-
нідських персів. Про цю “благодатність” хакана ми ще докладно говоритимем в описі Ха-
зарщини ІХ–Х в.

18 Див. прим. Табарій під р. 89=708; 91=710; 99=717; 103=721; 104=722; 147–148 = 764–
765. Або див. Теофан під р. 6223; Маркварт, ст. 47.

19 Ми бачили, що вже й і в 627 році візантійські історики звали спільників імператора 
Гераклія не попросту “тюрки”, ба “тії тюрки, що їх звуть хазарами”: Див. у нас ст. V; Тео-
фан під р. № N.

20 До речі увага. Ще минув час – і для візантійців ІХ або й Х в. термін “турки” зробився 
синонімом для мадярів, тимчасом як хазарів вони тоді вже звали тільки хазарами, “турка-
ми” вже їх не звали. Див. прим. писання імператора Костянтина Порфирородного.

21 Про це постійне військо у Янанії ми широко говоритемем нижче, розбираючи відпо-
відні звістки арабських географів ІХ–Х в.

22 Див. “Китабаль-харадж” Кодалли, Лейден., 1899, ст. 256; рос. виписка Караулова у 
32 випуску Тифліського збірника (1903, ст. 29).

23 Котопеп, ст. 103.
24 Див. у нас ст. <...>, за Манандром VI віку, рос. ст. 462.
25 В. Латышев: “Сборникъ греческихъ надписей християнскихъ временъ изъ южной Ро-

сіи”, СПб., 1896, № 99; Ю. Кулаковский. Готская эпархія, ст. 179 / Ж.М.Н.Пр., 1898.
26 Теофан, повести <...>..
27 Див. літопис візантійця Теофана під р. 6196=704, рос. стор. 273 та під 6198=706, рос.

ст. 275 та під р. 6003=711, рос. перек. ст. 277–278.
28 Точно цього з пам’яток не видко. Див. у Теофана під р. 6171, рос. ст. 263. Пізніше в 

вірменськ. географіях кінця VII в. в Журн. Мин. Нар. Пр. 1883, Март, ст. 26 є про втікання 
од хазарів.

29 Див. Н. Пантканов. “Изъ нового списка географии приписываемой Моисею Харенско-
му”. – Журн. Мин. Нар. Прос., 1883, Март, ст. 29, ст. 24. Всев. Міллер в “Осет. этюдах”, 
ч. III, М., 1887, ст. 104 – висловив здогад, що то нащадки булгарів.

30 “Заразом вороги й союзники” – каже про тих булгарів історик Юстиніяна Прокопій: 
“Готська війна”, кн. VI, 5–18.

31 Вірменська географія кінця VII в. у вище згаданім витягу К. Патканова – Жур. Мин. 
Нар. Пр., 1883, Март, ст. 26; Никифор вид. <...>, ст. 24; Теофан під р. 6171, рос. пер. 
ст. 262–263.

32 Гевонд, ст. 11.
33 Іпатський літопис, л. 15, л. 17, л. 48.
34 А пізніш, у IХ столітті, це вже відомий факт. Пор. у Костянтина Порфирородного 

(“Про народы”, розд. 38) в “оповіданні про міграцію мадярів” IХ в.: хазари – видно з Кос-
тянтина – зберігають політичну силу над мад’ярами, коли ті – в Надунайщині – це зна-
чить мають силу над тамошніми сіверцями й уличами – рос. пер. Г. Ласкина (М., 1899, 
ст. 142–143).

35 Іпатський літопис, л. 12.
36 Іпатський літопис, л. 14.
37 Див. так само.
38 Така була думка й у Карамзина: “въ исходъ VII века или въ VIIІ в. – “Исторія государ-

ства россійського”, т. І, СПб., 1818, ст. 41–42. Те саме і в “Історії України-Руси” М. Грушев-
ського, т. IV, 1913, ст. 395: “Хазарська зверхність могла з’явитися в Київі десь у 2-ій пол.
VII в. чи в 1-й полов. VIII в. найпізніше”.

39 Іпатський літопис, л. 9.
40 Не “блтвар”, а “йлтвар” – так треба читати титул волзько-булгарського царя у ибн-

Фадлана (в статті “Булгар” Якутового “Географічного словника”); букви “б” і “й” пишуться 
по арабськи однаково, тільки під “б” є одна кропка, а під “й” є дві кропки. Титул “ілитвер” 
практикувавсь у хазаро-булгарів ще в УП в.; він був нижчий, ніж титул “хакан”, і Мойсей 
Каганкатвацій мабуть не погано поясняє назву “ілитвар”, як “великий князь” (ст. 185). Той 
хазарський “ілитвар” (їх очевидячки було скількись, таких й великих князів), за якого опо-
відає Мойсей Каганкатвацій, в 680-их рр. мав велику одначе пошану у хазарського хакана, 
і хакан не тільки дуже любив його ілитвера, бо не вважав за негідне для себе одружитися 
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з ілитверовою дочкою (див. Каганкатвацій, ст. 199). З того самого Кагантаквація (ст. <...>) в 
подіях VII в. і з Гевонда VIIІ в. (ст. 92) в подіях VIIІ в. можна-б виснувати, що “Їлитвер” міг 
бути і військовим воєводою.

41 Див. Жур. Мин. Нар. Пр., 1852, июль, у віділі “смъсъ”, ст. 25–26, – “Археолог. находки 
в Пермск. губ.” Пор. і в Голубовського у “Кіев. Старинъ” 1888, июль, ст. 43.

42 Про вірменські надгробки VI в. – Татищев-Петров, “Чуваши”, ст. 34.
43 Проти цієї думки промовляє Йорданіве мовчання VI в.: згадуючи Мордву, Мерю і над-

волзькі народности, він не дає жодного ймення, щоб нагадувало б собою “булгар”.
44 Див. рос. витяги з тої географії у К. Патканова – “Журнал Мин. Нар. Пр.”, 1883, Март, 

ст. 28–29–31.
45 Про це свідчить географ Бельхій (в обробці Істархія) Х в., що виписка з рукопису з 

рос. перекладом є у Д. Хвольсона в його “Извъстіяхъ Ибн-Даста” (Ибн-Росте), СПб., 1869, 
cт. 83; в іншій редакції Істахрій друков., ст. 227; ибн Хавкаль, ст. 287; Маркварт, 517–518.

46 Чергування початкового “м” та “б” – це улюблена властивість тюркської вимови. По-
рівн. “Мохаммед” і “Бахмет”, “Бохмит” в літописі нашім (Іпат:, л. 65), “мусульманин” – і 
“бусурманин”. До речі завважимо, що назва “бусурманин” вживається у самих мусульман, і 
вона не має в собі того зневажливого відтінку, який надають слову “бусурман” слов’янські 
мови. Див. або подорож Т. Герберта по Персії 1627 р. (фр. пер. Париж, 1663, ст. 408): “<...>”; 
в “<...>” 1496–1501 (вид. Лось, Краків ,1912, ст. 5): “<...>”.

47 Див. про це у Ибн-Росте у виданні Хвольсона. – СПб., 1869, ст. 21 або ляйденському 
вид., cт. <...>.

48 Див. ибн-Росте, ляйд. вид. ст. <...>; у Хвольсоновім вид., ст. 19.
49 Каганкатвацій, рос. ст. 253.
50 Окрім Кагантаквація (рос. ст. 190) див. Гевонд: Исторія халифатовъ, СПб., 1862, ст. 10 

(про хазарський похід 683–684 рр.).
51 “На 62 році південного царства жорстокого Мохаммеда”, – Каганкатвацій, рос. ст. 190.
52 Каганкатвацій, там само, рос. ст. 190.
53 Царгородські “Нотиції” VIIІ в., що видав де Боор (1891), це показують незаперечимо.
54 Ширше див. в моїй статті: “Страницы из истории северного или кавказского Азербай-

джана” в ювілейній збірці на честь С. Ф. Ольденбурга (Лнгр., 1934), ст. 299–300.
55 Каганкатвацій, рос. ст. 190–192.
56 Про це дивіться у нас вище, ст. <...>; джерело – сирський продовжник 569 р. церковної 

історії Захарії Ретора.
57 Він сучасник вірменського патріярха каталікоса Саака ІІІ (677–703), – і цим синхроніз-

мом теж установлюється деяка певна дата його життя.
58 Мойсей Каганкатвацій, рос. ст. 192.
59 Воно, як “головне місто гуннів”, згадується і в вірменській географії кінця VII в. по-

руч і ще іншого гунського міста Месендери (тобто Семендери). Див. рос. витяги у К. Пат-
канова, “Жур. Мин. Нар. Пр.”, 1883, Март, ст. 26 і ст. 31.

60 Каганкатвацій, рос. ст. 192–199.
61 Ідея єдиного бога – в житті Або бл. 786 р. (Васил.: Іоана Гот., ст. 394; місія Кирила у 

Сімокатти. – “Жур. Мин. Нар. Пр.”, 1898, ст. 184 (стаття Кулаковського)).
62 По чувашськи бог і тепер зветься “туро” – значить, більш-менш так само вимовляли 

це слово й булгаро-хазари.
63 Каганкатвацій, рос. ст. 193.
64 Перед дієписом чи перед копістом напевне мріло ім’я того великого героя усного пер-

ського епоса і сасанідської “Книги царів”, що звавсь “Испендійар” або “Испендійат”.
65 Див. про божество Спандермат, в статті А Джексона “<...>” в іранознавчій страсбур-

ській енциклопедії” т. II, 1896–1904, ст. 638.
66 Пор. Сімокатто- у Кулаковського (ЖМНПР, 1898, ст. 184).
67 Див. Золотницький Н: “Корневой чувашский русский словарь”, Казань, 1875, ст. 38; 

Никольскій Н.: “Русско-чувашский словарь”, Казань, 1910, ст. 103 под словом “жар”.
68 Каганкатвацій, рос. ст. 193.
69 Так зване “Паннонське житіє” св. Кирила, або Костянтина, не дуже давно передруку-

вав акад. П. Лавров у своїй монографії – “Кирило та Методій в давньо-славянському пись-
менстві” (Київ, 1928) вкупі з українським перекладом, ст. 239–294. Про священний дуб 
у Старім Криму (у м. Фуллах), що йому правили жертви, коли довго не було дощу, і не 
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дозволяли жіноцтву підходити до дуба і до його жертв – див. в Житті св. Кирилла, ст. 281 
церковно-славянського текста і ст. 271 українського перекладу.

70 Каганкатвацій, рос. ст. 200 і 202.
71 Каганкатвацій, рос. ст. 205.
72 Навести подробиці з Феофана, під. р. 6203=711, рос. ст. 278.
73 Каганкатвацій, ст. 203, 205–206, 208.
74 Каганкатвацій, рос., ст. 205.
75 Див. мою статтю у юбіл. збірці Ольденбурга, ст. 299–300.
76 Каганкатвацій ІІІ, 3 і ІІІ, 8; рос. 238 і 243.
77 Балазорій: Книга завойовуваннів (Ляйд., 1866), ст. 194: “мадінато Кабалата, за м. Ха-

заро”.
78 Ілитвер, у листі до вірменського католікоса, патріярха Саака, наївно обіцяє, що, коли 

єп. Ізраїль залишиться жити в країні ілитверовій, то “через єдиновірність припиняться на-
скоки диких народів наших на країну вашу” – і на Вірменщину, і на “Агванське князівство” 
(Див. Каганкатвацій, ст. 211). Єпископ справді згодивсь на це – раз-у-раз навідувати “Гун-
нію” та “опікуватися новонавереною паствою Христовою та додержувати твердо обіт і умо-
ви союзу” (Каганкатвацій, ст. 213. Якого “союзу”? Церковного?).

Кримський А. Ю.
“Історія хазар” (неопубліковані фрагменти) /

Підготовка до друку: О. Б. Бубенок, О. О. Хамрай, В. В. Черноіваненко
Основою для публікації відомих науці фрагментів другої частини монографії “Історія 

хазар” видатного українського орієнталіста академіка А. Ю. Кримського стали сторінки 
рукопису, що зберігаються у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України 
ім. В. Вернадського. Запропонований увазі читачів фрагмент присвячено подіям VII – по-
чатку VIII ст., коли Хозарський каганат постав як самостійна держава.

ключові слова: “Історія хазар”, А. Ю. Кримський, українське сходознавство, хозари

Крымский А. Е.
“история хазар” (неопубликованные фрагменты) /

Подготовка к печати: О. Б. Бубенок, А. А. Хамрай, В. В. Черноиваненко
Основой для публикации известных науке фрагментов второй части монографии “Исто-

рия хазар” выдающегося украинского ориенталиста академика А. Е. Крымского стали 
страницы рукописи, хранящиеся в фондах Института рукописи Национальной библиотеки 
Украины им. В. Вернадского. Предлагаемый вниманию читателей фрагмент посвящен со-
бытиям VII – начала VIII вв., когда Хазарский каганат возник как самостоятельное госу-
дарство.

ключевые слова: “История хазар”, А. Е. Крымский, украинское востоковедение, хазары
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“International Summer School for Jain Studies” is an annual 3-week programme designed for 
students, scholars, and research faculty to deepen their knowledge in the academic studies of 
Jainism and Jain yoga directly from practitioners and professors of Jain faith. The course im-
merses the participants in Jainism through philosophy, ethics, cosmology, and art. An important 
part of the programme is to conceptualize what is learned in the class by visiting historical places 
of interest, interacting with Jain communities, and participating in cultural activities. The travel 
within sacred places of India (Delhi, Alipur, Baghpad, Hastinapur, Jaipur, Ladnun) provides great 
learning opportunities.

Keywords: yoga, Jainism, ahiṃsā, ISSJS, summer school, yoga studies in India

XIII МІЖНАРОДНА ЛІТНЯ ШКОЛА
“INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL FOR JAIN STUDIES”
(Нью-Делі, 1–22 липня 2017 р.)

Міжнародна школа джайнських студій (International School for Jain Studies) – 
всесвітньо відомий осередок з академічного вивчення релігійно-філософської тра-
диції джайнізму, який із 2005 року функціонує в Jain Mandir Choti Dadabari (Нью-
Делі, Індія). Центр проводить різноманітні заходи, присвячені дослідженню та 
популяризації джайнізму, зокрема й міжнародні наукові конференції, семінари, кру-
глі столи тощо. Серед них і цикл літніх шкіл, про одну з яких піде мова далі.

Програма літньої школи з джайнської йоґи була розроблена спеціально для сту-
дентів магістерської програми з йоґи (yoga studies) в Loyola Marymount University, 
що розташований у Лос-Анджелесі, США. Її головним завданням є академічне вив-
чення різних аспектів джайнської йоґи, гармонійно поєднане із життям в ашрамі у 
спільноті джайнів. Саме такий органічний синтез дає комплексне уявлення про 
предмет дослідження, який можна пізнати, так би мовити, “зсередини”, використо-
вуючи метод включеного спостереження. Літня школа була покликана зібрати в од-
ному інтелектуальному просторі студентів, аспірантів, професорів та незалежних 
вчених з кількох країн світу (Індії, США, Іспанії, Китаю, Мексики та України, яку 
представляла автор цього звіту), головна сфера наукових зацікавлень яких – йоґа. 

Робота школи була побудована як курс академічних лекцій, практичних занять та 
“польових” релігієзнавчих розвідок. Лекційний матеріал мав на меті окреслити уза-
гальнену картину історичного розвитку та філософії джайнської йоґи. Серед роз-
глянутих тем були такі: “Вступ до філософії джайнізму”, “Джайнська космологія”, 
“Іконографія джайнізму”, “Джайнська йоґа у компаративній перспективі”, “Теорія 
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та практика прекша-дг’яни”, “Ненасилля у світових релігіях” тощо. На практичних 
семінарах студентам пропонувались до аналізу безпосередньо джерела традиції, зо-
крема “Ачаранґа-сутра”, “Таттвартха-сутра”, “Йоґадриштісамуччайя”, “Йоґашастра” 
та інші. Також варто відзначити авторський курс лекцій професора Крістофера 
Чеппла, побудований на основі його ґрунтовного дослідження, опублікованого під 
назвою “Reconciling Yogas”.

Загалом, викладацький склад школи був міжнаціональний, представлений до-
слідниками і викладачами йоґи з різних країн: Крістофер Чеппл (Ph.D, професор 
кафедри індійської та компаративної теології, засновник магістерської програми з 
йоґи в Loyola Marymoumt University, США), Ана Фунес (Ph.D, Мексика), Shugan 
Jain (голова ISJS, Індія), Нірінджан Хальса (Ph.D, США) та інші.

Щодня на світанку учасники школи мали можливість практикувати садгану та 
різні види гатха-йоґи (наприклад, традиції Айєнгара, Паттабгі Джойса, кундаліні 
тощо), які презентували як самі студенти, так і викладачі школи.

Позааудиторна активність була дуже активною та насиченою. Учасники школи 
взяли участь у ранковій пуджі в джайнському мандирі, відвідали середню школу у 
невеличкому індійському селищі та традиційну джайнську родину в Делі, познайо-
мились з міністром Індії у справах жінок та дітей, переконались у дієвості філосо-
фії ненасилля у пташиному шпиталі. Загалом, протягом тритижневої програми в 
Делі також було відвідано такі міста, як Аліпур, Багпат, Гастінапур, Джайпур, Лад-
нун. Це сприяло окресленню своєрідної сакральної мапи джайнських паломниць-
ких осередків у Північній Індії. Під час таких візитів всі охочі мали можливість 
поспілкуватись з монахами й монахинями обох традицій джайнізму: шветамбара та 
діґамбара.

Досліджуючи міжрелігійний діалог, у вільний від занять час учасники школи 
мали змогу відвідати святині інших релігійних спільнот, зокрема різних напрямків 
індуїзму (шайвізм, вайшнавізм, шактизм), буддизму, сикхізму, багаї, християнства, 
ісламу тощо.

Ця літня школа засвідчила, що джайнська філософія йоґи, хоча і є однією з най-
давніших у світі, на сьогодні залишається майже не вивченою (окрім поодиноких 
досліджень індійських та американських вчених), а більшість першоджерел не пе-
рекладені жодною європейською мовою, що відкриває широке поле для подальших 
досліджень.

Н. І. Павлик
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2-week intensive “Yoga Studies Summer School” took place at the Institute for the Study 
of Religions of Jagiellonian University (Krakow, Poland) between 21st July and 5th August 2017. 
It was a learning platform for students, scholars, and yoga-teachers interested in academic studies 
of yoga. World-famous specialists leaded classes on a wide range of topics related to the history, 
philosophy, and psychology of yoga. Participants from 16 countries exchanged their research out-
comes in different fields of yoga. Such workshops as Sanskrit recitation and practice of yoga tech-
niques were included.
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МІЖНАРОДНА ЛІТНЯ ШКОЛА “YOGA STUDIES SUMMER SCHOOL”
(Краків, 21 липня – 4 серпня 2017 р.)

Yoga Studies Summer School (21 липня – 4 серпня 2017 року) – перший міжнарод-
ний проект у форматі літньої школи з академічного вивчення філософії йоґи, який 
став логічним продовженням успішної міжнародної конференції “Yoga Darśana, 
Yoga Sādhana: Traditions, Transmissions, Transformations”, яка відбулася в Яґеллон-
ському університеті роком раніше (19–21 травня 2016 року).

Літня школа була покликана зібрати в одному інтелектуальному просторі сту-
дентів, професорів та незалежних вчених з усього світу, головна сфера наукових за-
цікавлень яких – йоґа. Доказом чималого інтересу до цієї тематики стала участь 
представників 16 країн, а саме: Австрії, Англії, Бельгії, Греції, Італії, Канади, Ні-
дерландів, Німеччини, Польщі, Румунії, США, Чехії, Фінляндії, Франції, Туреччи-
ни та України.

Робота школи була побудована як курс академічних лекцій та практичних занять. 
За розкладом кожного дня відбувалось 5 лекцій тривалістю 1,5 год. кожна. Серед 
викладачів школи були такі всесвітньо відомі “світила йоґи”, як Мішель Анго 
(ENESS of Paris), Джейсон Берч (SOAS University of London), Гудрун Бюнеманн 
(University of Wisconsin-Madison), Раффаелле Торелла (University of Rome La Sa-
pienza), Теодора Вайлдкрофт (Open University UK), Малгожата Саха і Матильда 
Чіолкош (Jagiellonian University).

Лекційний матеріал, представлений широким спектром наукових зацікавлень ви-
кладачів, мав на меті окреслити узагальнену картину історичного розвитку, філосо-
фії та психології йоґи. Зокрема, були заслухані такі курси: “Вступ до вивчення 
йоґи”; «Аналіз “Йоґа-сутри” за допомогою стародавніх методів та рецитації»; “Іс-
торія середньовічної гатха- та раджа-йоґи”; “Аспекти візуальної історії йоґи”; “Тіло, 
мова та сучасна постуральна йоґа”; “Йоґа, психологія та психотерапія”; “Йоґа у пер-
спективі недуалістичної шайвіської тантри”; “Переосмислення тіла йоґи”.
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На практичних заняттях учасникам пропонувалось відтворити асани гатха-йоґи, 
описані у середньовічному манускрипті “Hathābhyāsapaddhati”, дослідженням і пе-
рекладом із санскриту якого наразі займаються Джейсон Берч та Жаклін Хагрівс. 
Також відбувалось навчання рецитації стародавніх текстів на санскриті, як цього 
традиційно вчать протягом віків в Індії. Неймовірно, але і зараз існують люди (се-
ред яких і маленькі діти), які можуть годинами відтворювати давні манускрипти 
лише по пам’яті, не допускаючи жодних помилок навіть у тональності звуків. Саме 
у таких пандитів навчався і професор-санскритолог із Франції Мішель Анго. Також 
у всіх охочих була можливість спробувати різні види сучасної гатха-йоґи, які пре-
зентували самі учасники, а саме традиції Айєнгара, Десикачара, Паттабгі Джойса 
та інших.

Також цікавим науковим майданчиком став обмін академічними здобутками між 
учасниками, які за бажанням могли презентувати власні роботи. Так, Йоана Худіца 
з Румунії представила свій досвід позитивного впливу занять йоґою на результати 
професійних спортсменів-гребців та футболістів; Нільс Якобс із Німеччини запро-
понував свій переклад середньовічного непальського манускрипту “Gorakṣayoga-
śāstram”; а Олена Ахрамеєва з України поділилась дослідженнями Інституту йоґа-
терапії в Харкові.

Варто зазначити, що участь у школі не була безкоштовною, однак для найкра-
щих студентів пропонувалась стипендія від Monaco Association for Academic Re-
search on Yoga, що значно підвищувало шанси на участь для тих, хто не мав фінан-
сової підтримки у власних університетах чи наукових інституціях.

Ця літня школа продемонструвала високий академічний рівень, який наразі панує 
в дослідженнях йоґи. Інтерес до цієї сфери у країнах Заходу росте з кожним днем. 
Про це також свідчить і кількість публікацій, присвячених йозі, в академічних ви-
даннях. Тоді як на сьогодні в Україні можна спостерігати тенденцію до профанації 
йоґи, позбавлення її того глибокого філософського змісту, який був традиційно за-
кладений у неї. Звідси й недостатня увага до цього явища з боку академічних кіл.

Н. І. Павлик
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