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ІСТОРІЯ

Вже на початку 90-х рр. минулого століття в Україні, як і в інших державах на те-
ренах колишнього СРСР, намітилися тенденція розглядати розвиток людства не 

з позицій марксистського формаційного підходу, а на основі цивілізаційного. Зрозу-
міло, що багато істориків почали активно використовувати нове модне слово “циві-
лізація”, до кінця не розуміючи його значення. Унаслідок цього почали писати не 
лише про великі землеробські цивілізації Античності та Середньовіччя, а й з’явилися 
терміни на кшталт “кочові цивілізації”, “тюркська кочова цивілізація”, “монголь-
ська кочова цивілізація” тощо. Варто, зокрема, навести приклади з Інтернету. 

Процитуємо дослівно: «И самое главное, кочевники – возможный, своего рода, 
резерв на будущее. Дело в том, что кочевые цивилизации сохранили способность 
жить в тяжелейших условиях. Скажем, на Крайнем Севере: там, где русские выжи-
вают, чукчи или ненцы совершенно спокойно живут. И мои знакомые ненцы и хан-
ты смеются, хотя и не без грусти, когда мы с гордостью говорим о наших первопро-
ходцах. Ведь они-то там к тому времени жили уже тысячи лет: “Мы здесь живём, 
это наш дом, а вы называете подвигом то, что вы здесь просто прошли”. На самом 
деле, никто не знает, куда идёт западная цивилизация и к чему приведёт глобализм. 
И если мир постигнет катастрофа, то, скорее всего, выживут именно кочевники. 
Это резерв человеческой цивилизации, и очень крепкий резерв» [Национальный 
фонд Св. Трифона].

“С началом тюркской истории и созданием первого тюркского государства свя-
зано несколько важных моментов. На всем этом пространстве на долгие века вос-
торжествовали единый тюркский язык и монолитная кочевая цивилизация, которая 
в тюркскую эпоху достигла своего апогея. Яркая кочевая культура именно в эти годы 
была подробно запечатлена на страницах исторических хроник Средневековья” 
[Буркитбай].

Типовий щодо цього, зокрема, підхід І. А. Маланова із Бурятського держунівер-
ситету, який назвав свою статтю “Номадизм як фактор становлення освітнього про-
стору бурят-монгольської кочової цивілізації”. Варто дослівно процитувати його 
думку: “Кочевничество становится основным направлением хозяйственно-культур-
ного развития евразийских племен, как минимум, с середины I тыс. до н. э. Выделе-
ние этой цивилизации вполне можно назвать степной революцией, которая имела не 
меньшее значение для человечества, чем городская или земледельческая. Кочевая 
цивилизация – это особый мир, отличающийся как от западной, так и от восточной 
цивилизации, а степной образ жизни такой же исторический феномен, как и город-
ской, сельский. Становление кочевой цивилизации, по данным исторической науки, 
проходило 3 этапа: гуннский (III в. до н. э. – V в. н. э.), тюрский (VI–XII вв. н. э.), 
монгольский (XII–XIV вв.). Именно монгольская кочевая цивилизация оказала ре-
шающее влияние на становление бурятской этнической общности, ее основной хо-
зяйственной деятельности и культуры. Однако цивилизационные процессы при 
формировании и развитии бурятского этноса имели свои социально-экономические 
и культурно-исторические особенности” [Маланов]. 

О. Б. Бубенок
 

ДИСКУСІЯ НАВКОЛО “КОЧОВИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ”
(ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)



О. Б. Бубенок
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Останнім часом навіть з’явилися монографії та статті з інтригуючими назвами. 
Варто навести приклади:

Масанов Н. Э• . Кочевая цивилизация казахов. Москва, 1995;
Балдано М. Н.• , Бураева О. В. Проблемы истории и культуры кочевых цивили-

заций Центральной Азии // Отечественная история. 2001. № 6. C. 196–197; 
Варенов А. В., Попков Ю. В.•  Международная конференция “История и культу-

ра кочевых цивилизаций Центральной Азии” // Гуманитарные науки в Сибири. 2001. 
№ 1. С. 97–98.

На жаль, останнім часом навіть авторитетні вчені колишнього Радянського Сою-
зу почали використовувати модний термін “кочова цивілізація”. Проте хіба це пра-
вильно? Тому варто з’ясувати, як до наукового обігу саме серед представників 
колишнього СРСР потрапив новий термін “кочова цивілізація”. 

Так, у пострадянський період наука про кочівників на території колишнього Ра-
дянського Союзу, включаючи Україну, зазнала труднощів методологічного характе-
ру. Це було пов’язано з тим, що радянські вчені приділяли більше уваги соціально-
економічній історії і дослідження марксистських істориків та етнологів будувалися 
на основних ідеях еволюціонізму, закладених ще в ХІХ ст. Звідси серед марксист-
ських дослідників набули поширення уявлення про обов’язкову седентаризацію 
номадів, про кочовий феодалізм тощо. У відповідності до цього марксистські до-
слідники намагалися довести, що кочові суспільства розвивалися в межах суспільно-
економічних формацій. Тобто виходило, що кочівники часів Античності мали риси 
рабовласницького ладу, а середньовічні номади пережили стадію феодалізму. Та-
ким чином, кочові суспільства, на думку радянських вчених, мали багато спільних 
рис із землеробськими цивілізаціями, з якими вони межували.

Проте після 1991 р. багато колишніх радянських номадологів відмовилися від 
таких підходів і звернули увагу на дослідження західних колег. На Заході дослідни-
ки відзначали циклічність у розвитку кочових суспільств. Тобто виходило, що но-
мади часів Античності, Середньовіччя та так званого Нового часу розвивалися за 
одними законами, що відповідало консервативності кочових суспільств. Здавалося, 
що такий підхід стане основою для майбутніх номадологічних досліджень на тере-
нах колишнього Радянського Союзу. Проте, як це часто трапляється, здоровий глузд 
поступився новим модним тенденціям, які суперечили головним висновкам наших 
колег на Заході, відповідно до яких кочові і землеробські суспільства розвивалися 
за відмінними законами.

Цей стан речей вже став настільки актуальним, що йому почали присвячувати 
чимало сторінок дисертацій історіографічного характеру. З огляду на це вартою на 
увагу є кандидатська дисертація А. Р. Шаісламова “Соціальна історія номадизму. 
Проблеми вивчення та оцінки історичного розвитку кочових суспільств”, що міс-
тить навіть окремий розділ «Цивілізаційна характеристика номадизму. Теорія “ко-
чової цивілізації”». У ньому автор дисертації зазначає, що в пострадянський період 
у Росії намагалися вивчати історію кочових суспільств на цивілізаційній основі, «де 
центральними проблемами обговорень стають теорія “кочової цивілізації”, історія і 
культура кочових цивілізацій, тематика зв’язків і взаємодій кочових культур з 
іншими культурами і цивілізаціями тощо» [Шаисламов 2009, 22]. 

Аналізуючи ситуацію, що склалася на сьогодні, А. Р. Шаісламов підкреслив: 
“Більшість дослідників, які займаються вивченням номадизму, цілком виразно ви-
знають існування кочової цивілізації, виходячи з очевидної специфіки кочової сис-
теми, що багато в чому визначається способами освоєння номадами навколишнього 
їхнього світу”. Проте такий підхід, на думку дослідника, “таїть у собі чимало склад-
ностей”. «Причому сформоване різноманіття трактувань значення слова “цивіліза-
ція”, – підкреслює А. Р. Шаісламов, – було багато в чому обумовлене тим, що, поряд 
з вільними, суб’єктивістськими оцінками, незмінно в розуміння цього терміна 
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вкладався і політико-ідеологічний зміст. У науковій літературі ще тільки має бути 
пророблення багатьох аспектів, як загальної теорії цивілізації, так і питання про 
кочову скотарську цивілізацію». Дослідник зазначив, що “по ряду таких проблем 
дослідники залишаються далеко не одностайними” [Шаисламов 2009, 22]. 

А. Р. Шаісламов справедливо зазначив: “Критерії, що були створені і використо-
вуються щодо осілих суспільств, не відповідають і не можуть бути застосовані для 
розгляду кочових суспільств – унаслідок їхніх явних соціокультурных розходжень” 
[Шаисламов 2009, 22–23]. На його думку, варто зосередити увагу на інших питан-
нях, насамперед “про виділення дослідниками тих чи інших варіацій / типів сус-
пільств (у тому числі і кочових систем) на основі цивілізаційних характеристик” 
[Шаисламов 2009, 23]. Окрім того, він вважає, що “в рамках розгляду теорії цивілі-
зації цікавим і, безумовно, перспективним напрямком є спроби позначити в істо-
ричному розвитку різні цивілізаційні рівні, що дозволяє зіставляти ті чи інші 
суспільства в різних просторово-тимчасових і системно-функціональних аспектах” 
[Шаисламов 2009, 23]. Дослідник справедливо зазначив, що «складності, що вини-
кають при розробці теорії “кочової цивілізації”, пов’язані з наявністю методологіч-
них проблем цивілізаційного підходу, з відсутністю чіткого визначення в науковій 
літературі поняття “цивілізація”, проблемами класифікації і виділення критеріїв 
для різних типів цивілізацій» [Шаисламов 2009, 23]. Тому варто взагалі звернутися 
до визначення терміна “цивілізація”.

Одним із перших поняття “цивілізація” до наукового обігу ввів у XVIII cт. філо-
соф А. Фергюсон, який під цим терміном мав на увазі стадію в розвитку людського 
суспільства, що характеризується існуванням суспільних класів, а також міст, пи-
семності та інших подібних явищ. Запропонована шотландським ученим стадіаль-
на періодизація світової історії (дикість – варварство – цивілізація) користувалася 
підтримкою в наукових колах наприкінці XVIII – на початку XIX ст., але зі зростан-
ням популярності наприкінці XIX – на початку XX ст. плюрально-циклічного під-
ходу до історії під загальним поняттям “цивілізації” почали також розумітися 
“локальні цивілізації” [Павленко 1998, 59–85].

Послідовники цивілізаційного підходу, основи якого були розроблені Н. Дани-
левським, Д. Леонтьєвим, О. Шпенглером, А. Тойнбі, розуміють під цивілізаціями 
відносно локальні культурно-історичні спільності, що визначаються наявністю низ-
ки рис: релігія, мова, звичаї, економічні, правові та інші громадські інститути, а та-
кож суб’єктивна самоідентифікація людей [Павленко 1998, 59–85].

У сучасному розумінні ознаки цивілізованості включають: розвиток землероб-
ства і ремесел, класове суспільство, наявність держави, міст, торгівлі, приватної 
власності і грошей, а також монументальне будівництво, “досить” розвинену релі-
гію, писемність тощо. Для цивілізації як стадії громадського розвитку характерне 
виділення соціуму з природи і виникнення протиріч між природними і штучними 
чинниками розвитку суспільства. На цьому етапі переважають соціальні чинники 
життєдіяльності людини, прогресує раціоналізація мислення. Для цього етапу роз-
витку характерне переважання штучних продуктивних сил над природними [Пав-
ленко 1998, 59–85].

У книзі С. Хантінгтона “Зіткнення цивілізацій те перетворення світового поряд-
ку” міститься таке характерне судження з приводу того, що ж таке цивілізація. На 
його думку, цивілізація починається там, де відбувається глибший розподіл праці, 
перехід до землеробства, де люди починають вести осілий спосіб життя, встановлю-
ють певну форму управління, створюють і освоюють писемність [Huntington 1996].

Залежно від точки зору в Старому світі таких великих цивілізацій у добу Серед-
ньовіччя існувало лише п’ять: 1) західна (католицько-протестантська); 2) східно-
християнська (православна); 3) ісламська; 4) далекосхідна (китайсько-конфуціансь-
ка); 5) індо-буддистська. Саме з ними і межували та взаємодіяли кочівники. Але на 
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межі пізньої Античності і раннього Середньовіччя спостерігаємо трохи іншу ситуа-
цію. Скажімо, тоді ще не було ісламської цивілізації, а існували християнська, іран-
ська, індо-буддистська та китайська цивілізації. Звичайно, в межах великих локаль-
них цивілізацій існували менші за розміром, які становили собою частини великих 
цивілізацій [Павленко 1998, 59–85].

З огляду на це великий інтерес може становити визначення поняття “цивіліза-
ція”, що його дав провідний український фахівець у цій галузі Ю. В. Павленко. 
“Цивілізація, – зазначає дослідник, – виступає як стадіальний етап розвитку люд-
ства, дискретними і пов’язаними у просторі і часі одиницями якого виступають 
окремі локальні (типу Єгипетської, Шумеро-Акадської, стародавніх майя) цивіліза-
ції, навколо яких створюються великі цивілізаційні ойкумени (наприклад, Далеко-
східна навколо Китайської)” [Павленко 1998, 62]. На думку Ю. В. Павленка, “кожна 
цивілізація є унікальною самодостатньою поліетнічною соціокультурною систе-
мою, розуміння якої потребує урахування як її стадіального положення та належ-
ності до певного шляху розвитку, так і усвідомлення її неповторності, власних 
характерних рис та ознак, що не можуть бути дедуктивно виведені через загально-
теоретичні міркування” [Павленко 1998, 62]. До цього варто додати, що Ю. В. Пав-
ленко хоча і відзначав участь кочівників у цивілізаційних процесах, проте був 
категорично проти вживання терміна “кочові цивілізації”. 

Отже, цивілізація – це найвищий ступінь розвитку людського суспільства, який 
вже не залежав повністю від природного фактора. У той же час екстенсивна еконо-
міка номадів, що завжди залежала від природно-географічних умов, не дозволяла 
досягти того рівня розвитку, щодо якого ми використовуємо термін “цивілізація”. 
На жаль, деякі наші колеги ставлять знак рівності між поняттями “культура” і “ци-
вілізація”. 

Типовий приклад цього – це підхід казахського історика Е. С. Омарова. Варто 
процитувати дослівно його думку: «Таким образом, “цивилизационная методология” 
в науке выработала развернутые обоснования европейской гегемонии в мире, блоки-
руя все остальные мнения и концепции, взгляды передовых ученых, не зараженных 
европоцентризмом. Тем не менее, в академической науке понятие “цивилизация” 
стало все шире использоваться при формулировании общих естественноисториче-
ских законов и принципов ускорения и развития многообразного человеческого об-
щества. Цивилизация как категория и метод содержит в себе несколько теорий... 
Фактически под цивилизацией понимается культурная общность людей, обладаю-
щих некоторым социальным генотипом, социальным стереотипом, при этом освоив-
шая большое, достаточно автономное, достаточно замкнутое географическое про-
странство и в силу этого получившая прочное место в мировой истории» [Омаров].

А це не узгоджується із сучасними уявленнями про цивілізацію.
Хіба можуть справжні кочівники, наприклад, цілий рік проживати в містах або 

весь час займатися землеробством, ремеслами, торгівлею, монументальним будів-
ництвом? Чи багато кочівників мали розвинуту систему писемності? 

Однак нам відомо багато випадків, коли кочівники змушені були поривати зі 
своїм традиційним способом життя, унаслідок чого вони певну частину року мали 
проводити в містах, піддаючись впливу більш розвинутих сусідів-землеробів. До-
статньо згадати давніх тюрків, хозарів, монголів після Чингісхана та ін. Створені 
ними держави не лише успадкували багато рис від завойовників-кочівників, а й 
продовжили традиції місцевих землеробських цивілізацій. Такі системи можна на-
віть назвати “цивілізаціями, що були створені кочівниками”. Проте як це може спів-
відноситись із виділеними нами п’ятьма (чотирма) великими середньовічними 
цивілізаціями Старого світу?

Візьмемо, наприклад, Великий Тюркський каганат, що з часом швидко розпався 
на Західний і Східний. У 551 р. виник Перший Тюркський каганат, який проіснував 
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до 603 р., обіймаючи величезні степові території від Маньчжурії на сході до Боспо-
ру Кіммерійського на заході, і на чолі якого був харизматичний клан Ашина (від 
іранського “синій, темно-синій”) [Кляшторный, Султанов 2000, 77–84]. Великий ін-
терес з цього приводу становлять драматичні події, що розвивалися в Середній Азії, 
де попередниками тюркютів були ефталіти (народ невідомого походження), проти 
яких розпочав бойові дії каган тюркютів Істемі в 561 р. Лише в 571 р. Середня Азія 
увійшла до складу Великого Тюркського каганату [Гумилев 1967, 36]. У 603 р. Вели-
кий Тюркський каганат остаточно розпався на два каганати – Західний та Східний, 
до складу першого увійшли території Середньої Азії та Північного Кавказу, а до 
складу другого – центральноазійські володіння тюркютів. Після розділення швидко 
занепалий Східний каганат зазнав поразки від Китайської імперії і швидко припи-
нив своє існування. Проте Західний каганат у першій половині VIІ ст. досяг найви-
щого розквіту. Так, до складу західнотюркського еля входили не лише племена 
кочівників-тюркютів, а й осілі та напівосілі племена індоєвропейського походжен-
ня. Причину цього Л. М. Гумільов пояснював тим, що в Західнотюркському кагана-
ті від самого початку його утворення представники роду Ашина перебували в 
абсолютній меншості, в той час як представники місцевих кочових племен та осі-
лого населення досить швидко визнали верховенство західної гілки харизматичного 
роду Ашина. Як наслідок цього, західні Ашина включили частину цього населення 
до складу тюркського еля. Така політика дозволила тюркютам утримувати свою 
владу на прикордонних територіях каганату. Варто зазначити, що провідна роль як 
у Західному, так навіть і в Східному Тюркському каганаті належала іраномовним 
согдійським купцям, які сповідували несторіанське християнство, що в добу ран-
нього Середньовіччя набуло поширення як у Сасанідській державі, так і в Середній 
Азії і згодом досягло, завдяки согдійцям, ставки кагана східних тюрків. Проте вже в 
658 р. у Західнотюркському каганаті племена дулу проголосили каганом посланого 
до них одного із шадів, а племена нушібі підтримали правлячу в каганаті династію. 
Врешті-решт, унаслідок запеклої боротьби між дулу та нушібі в 657 р. Західний 
Тюркський каганат розпався, а в 659 р. помер останній каган Нівар Ишбар-ябгу. І це 
збіглося із вторгненням китайських військ [Гумилев 1967, 298; Кляшторный, Сул-
танов 2000, 91–92; Степи Евразии… 1981, 29]. Проте східні тюркюти після запеклої 
боротьби за незалежність проти Китаю в 679–689 рр. відновили свою державу, яка 
дістала назву Другий Тюркський каганат. Згодом до цієї держави увійшла майже 
уся територія Центральної Азії. Відомо, що східні тюрки не лише контактували з 
китайцями в Центральній Азії, а й брали активну участь у політичних подіях у Ки-
таї. Існує навіть думка, що об’єднанню Китаю під владою династії Суй сприяла за-
гроза з боку тюркютів, творців Великого Тюркського каганату. Таким чином, бачимо, 
що каганати давніх тюрків у добу раннього Середньовіччя перебували на периферії 
двох великих цивілізацій – китайської й іранської – і в останній набули поширення 
не лише зороастризм, а й несторіанське християнство, маніхейство тощо.

Інший приклад становить Хозарський каганат, що остаточно утвердився у своїх 
межах у VIII ст. У містах західної частини Каганату переважало християнське (пра-
вославне) населення, а в містах східної частини – мусульманське. Окрім того, в дер-
жаві хозарів було багато язичників. Здавалося, що неможливо об’єднати протилежні, 
ворогуючі світи. Проте верхівка хозарів знайшла компромісний варіант – панівною 
релігією став іудаїзм, що був складовою частиною як східнохристиянської, так і му-
сульманської цивілізацій [Артамонов 1962; Новосельцев 1990; Pritsak 1978, 261–
281]. Отже, виходить, що Хозарський каганат став периферією двох цивілізацій.

З Монгольською імперією ситуація видається більш складною, бо географія її 
була ширшою. У західних улусах імперії на межі XIII–XIV ст. верхівка монголів 
навернулася в іслам, тобто ці території імперії стали частиною мусульманської 
цивілізації. На сході складовою частиною держави Юань став Китай, де правляча 
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династія монгольських імператорів перебувала до другої половини XIV ст. Тобто в 
цей період монголи належали до далекосхідної (китайської) цивілізації. У другій 
половині XIV ст. монголи були вигнані китайцями до своїх степів у Центральній 
Азії, де вони знов повернулися до свого традиційного способу життя. Проте вони 
вже тоді сповідували тибетську версію буддизму, тобто вони стали частиною вели-
кої індо-буддистської цивілізації [Владимирцов 1934; Jagchid, Hyer 1979].

Варто нагадати, що не всі середньовічні кочівники стали творцями великих ім-
перій і тому частина з них перебувала під впливом якоїсь однієї цивілізації. Так, на 
Балканах болгари у раннє Середньовіччя створили своє царство, де з часом панів-
ною релігією стало православне християнство. Отже, нащадки колишніх кочівників-
болгар почали належати до східнохристиянської цивілізації. На південних кордонах 
Русі в XI–XII ст. осідали печеніги, торки, половці. З часом вони наверталися в пра-
вославне християнство і таким чином ставали складовою великої східнохристиян-
ської цивілізації. Відомі території кочівників навіть у католицько-протестантських 
країнах. Наприклад, в Угорщині за часів монгольської експансії оселялися куни-
половці, які лише за часів пізнього Середньовіччя переходили в протестантство. 
Їхні попередники в Паннонії – мадяри, оселившись на нових землях наприкінці 
IX ст., вже на межі Х–XI ст. офіційно перейшли в католицизм. Отже, бачимо, що 
середньовічні номади навіть ставали частиною західної (католицько-протестантсь-
кої) цивілізації.

Але ми знаємо випадок, коли кочівники стали творцями однієї з найбільших се-
редньовічних цивілізацій – мусульманської. Йдеться про арабів-бедуїнів, які ство-
рили Халіфат. Хоча при цьому творці цієї великої імперії не відзначалися, як і всі 
кочівники, великою релігійністю. Проте напередодні ісламських завоювань частина 
арабів належала до двох великих цивілізацій: араби-гасаніди, які проживали у ві-
зантійській Палестині та Сирії, сповідували монофізитське християнство; а їхні су-
противники араби Хіри, які проживали на кордоні з сасанідським Іраном, сповіду-
вали як зороастризм, так і несторіанське християнство. 

Отже, головний фактор, що об’єднував середньовічних кочівників з великими 
цивілізаціями Євразії, – це духовна єдність, проявом якої стало поширення світо-
вих релігій. Проте у відповідності до рівня свого соціально-економічного розвитку 
кочівники по-різному інтегрувалися в цей процес. У цьому разі не зовсім коректним 
може видаватися використання терміна “кочові цивілізації”. Більш вдалим може 
бути вживання щодо цього стану речей альтернативного словосполучення “кочова 
периферія великих цивілізацій”. 

Але опоненти можуть відповісти тим, що давні тюрки та монголи, створивши 
імперії, поклали початок тим явищам, щодо яких ми використовуємо термін “циві-
лізація”. Доказом цього може бути те, що в Великому Тюркському каганаті та Мон-
гольській імперії існували всі ознаки цивілізації: кочове господарство мирно 
співіснувало із землеробством; спостерігався розвиток ремесел; існував поділ сус-
пільства на соціальні групи (класи); стабілізувались державні кордони; спостеріга-
лась наявність інститутів централізованої державної влади; існували умови для 
розвитку торгівлі, приватної власності і грошей, почалось монументальне будів-
ництво, виникли міста як осередки адміністрації та економічні центри, виникла пи-
семність. Проте на ранніх етапах існування Тюркського каганату та Монгольської 
імперії спостерігаємо, що в соціальній структурі держав продовжували домінувати 
родо-племінні відносини, тобто перевага в суспільстві віддавалась походженню, а 
не особистим якостям та заслугам. Окрім того, на ранніх етапах переходу до осі-
лості влада в тюрків та монголів не орієнтувалась на “досить” розвинену релігію, 
бо продовжували домінувати старі родо-племінні культи, при яких верховним са-
кральним володарем залишався сам каган. Однак досить швидко в середовищі цих 
творців степових імперій почали набувати поширення світові релігії – християнство, 
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буддизм, іслам. Тобто про цей стислий термін ми можемо вести мову з позицій існу-
вання “тюркської” або “монгольської” цивілізацій. Але далі бачимо, що ці величезні 
державні утворення досить швидко ставали частинами великих цивілізацій Старого 
світу. Тобто приклад з кочівниками, творцями великих імперій, певною мірою 
ускладнює наші уявлення про цивілізаційні процеси на просторах Старого світу.

Щодо цього може бути більш унікальною цивілізація, створена хозарами, хоча й 
досі ніхто з хозарознавців не вживає термін “хозарська цивілізація”. Як уже зазна-
чалось, від самого початку існування Каганату, з середини VII ст., в містах західної 
частини імперії переважало християнське (православне) населення, а в містах схід-
ної частини – мусульманське. Проте переважна кількість населення Хозарськoго 
каганату, включаючи насамперед самих хозарів, залишалася язичниками аж до офі-
ційного навернення верхівки хозарів до іудаїзму в ІХ ст. (дискусійною залишається 
дата цієї події, що коливається між початком ІХ ст. і 865 р.). Вже в доіудейский пе-
ріод Хозарська імперія стабілізувалася в державних кордонах, відбувалося пересе-
лення народів, намітилося зростання та будівництво нових міст, розквіт торгівлі, 
сільського господарства, де переважало землеробство тощо. Яскравим відображення 
цього стало існування салтівської археологічної культури, яка оформилась вже в се-
редині VIII ст. Тобто виходить, що протягом більш ніж ста років у межах Хозарсько-
го каганату існувала нова розвинута цивілізація, і це при тому, що увесь цей період 
верхівка хозарів залишалась язичницькою. Отже, на прикладі хозарів ми бачимо, 
що цивілізація, створена власне кочівниками, може існувати без впливу великих 
цивілізацій досить значний проміжок часу [Артамонов 1962; Новосельцев 1990]. 

Тому можна навіть запропонувати ввести до наукового обігу термін “цивілізації, 
що були створені кочівниками”. Зазначимо, що все це стало можливим при виму-
шеному переході верхівки номадів-завойовників до осілого та напівосілого життя, 
які почали зосереджуватись у центрах міського типу, що виконували насамперед 
функції адміністративних центрів. Саме цей момент і варто вважати початком ви-
никнення цивілізацій у степах. Таким чином, ми бачимо, що при певних умовах як 
політичного, так і економічного характеру кочівники переходять від стадії кочових 
імперій до рівня степових цивілізацій. Але ми знаємо багато прикладів того, коли 
номади не змогли досягти цього рівня розвитку. Згадаємо сарматів, печенігів, по-
ловців, ногайців тощо. З огляду на це впадає в очі те, що вони не мали централізо-
ваної влади, тобто були розпорошені по великих територіях на племена. Мабуть, 
останній фактор, тобто існування централізованої системи управління, і є головною 
умовою існування “передцивілізаційного етапу” в розвитку кочових суспільств Єв-
разії. Отже, лише небагато найбільш розвинутих політично кочових етносів були 
спроможні створити такі соціальні структури, які згодом розвинулись у соціуми, 
що відповідали усім критеріям цивілізацій. Таким чином, можна вважати, що право 
на існування має все ж таки термін “степові цивілізації”, а не “кочові цивілізації”.

Ведучи мову про великі цивілізації Старого світу, приємно відзначити, що в 
останні десятиліття саме українські дослідники просунулися у виділенні так званих 
“локальних цивілізацій”, що були невід’ємною частиною великих цивілізацій. Ідея 
про існування “локальних цивілізацій” знайшла підтримку в Є. Б. Черняк, К. П. Бу-
нятян, М. Є. Горелова, О. П. Моці, О. О. Рафальського, С. О. Біляєвої [Черняк 1996; 
Бунятян 1999; Горелов, Моця, Рафальський 2006; Біляєва 2012, 61–63]. На думку 
Є. Б. Черняк, локальна цивілізація створюється на основі одного або декількох ет-
носів, включає райони з порівняно однаковим рівнем господарського розвитку, має 
переважно прибічників однієї релігії, складається з людей, пов’язаних спільною іс-
торичною долею, спільною культурною спадщиною [Черняк 1996, 184]. Керуючись 
цим, С. О. Біляєва на території України в добу Середньовіччя відзначила “низку 
тюркських суспільних організмів: протоцивілізацію половців, Золотоординську ци-
вілізацію, Кримський ханат та Османську цивілізацію” [Біляєва 2012, 63]. Вважаю, 
що з цим можна цілком погодитись.
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Цікаво, що сучасна теорія цивілізацій, які поділяється на великі та локальні, май-
же співвідноситься з теорією історико-культурних областей, творцями якої стали ще 
радянські етнографи. У відповідності до їхніх висновків маємо: “Історико-культурні 
(історико-етнографічні) області – це території, у населення яких відповідно до 
спільності історичної долі, соціально-економічного розвитку і взаємовпливу скла-
даються спільні культурно-побутові особливості”. При цьому дослідники звертали 
увагу, що історико-культурні типи тісно перепліталися господарсько-культурними 
типами, але являли типологічно різні системи і, як правило, не збігалися один з од-
ним. Радянські етнографи розробили і цілу ієрархію історико-культурних спільнос-
тей, де декілька історико-культурних областей об’єднувались в історико-культурну 
провінцію [Адрианов 1988, 580–585]. Чи не нагадує це сучасний поділ на великі та 
локальні цивілізації?

Зокрема, радянські етнографи виокремили центральноазійську історико-культурну 
провінцію, складовими частинами якої є історико-культурні області – Монголія 
(Зовнішня та Внутрішня) та Тибет. При цьому вони звернули увагу, що населення 
Монголії займалося переважно кочовим скотарством, а Тибету – поєднувало напів-
кочове скотарство із землеробством. При цьому тибетці були дуже добре знайомі з 
міською культурою. І головне, що об’єднувало ці народи, – це культурна та духовна 
єдність, бо вони сповідували ламаїстський буддизм, духовним центром якого була 
столиця Тибету – Лхаса [Адрианов 1988, 580–585]. Отже, нічого не заважає нам 
вживати термін “тибето-монгольська цивілізація”. Але в ієрархії її варто віднести 
до локальних цивілізацій, і відповідно до цього вона є складовою частиною великої 
індо-буддистської цивілізації.

Отже, залишається з’ясувати, хто вперше ввів до наукового обігу термін “кочо-
ві цивілізації”. Чомусь вважають, що до цього був причетним Л. М. Гумільов. 
Принаймні доводиться так думати, виходячи із назви кандидатської дисертації 
А. Д. Гомбожапова “Кочові цивілізації Центральної Азії у працях Л. М. Гумільова” 
[Гоможапов 2008]. Проте, як виявляється, Л. М. Гумільов не вводив до наукового 
обігу термін “кочові цивілізації”. Цю ситуацію А. Д. Гоможапов пояснює таким чи-
ном: «У сучасному вітчизняному кочівникознавстві активно розробляється “теорія 
кочових цивілізацій”, предметна область якої визначає досить широкий спектр 
проблем історично-культурних процесів у кочових суспільствах. Насамперед така 
широка проблематика обумовлена багатозначністю формулювання одного із ключо-
вих понять цієї теорії – “цивілізації”, що детермінувало низку дискусійних тео-
ретико-методологічних положень. Сучасна теорія кочових цивілізацій перебуває у 
процесі самовизначення. Уточнення її статусу, що відбувається, як інтегративного, 
цілісного знання про кочові суспільства підвищує роль узагальнюючих теоретич-
них концепцій. У зв’язку з цим стає беззаперечним вивчення наукової спадщини 
Л. М. Гумільова, чия творчість щодо методології, що застосовується, укладається в 
межі цивілізаційного підходу, хоча й дещо умовно, тому ми можемо віднести вче-
ного до одного з попередників зазначеної теорії» [Гоможапов 2008, 3]. Проте, як 
виявляється, без євразійців, до яких належав сам Л. М. Гумільов, тут не обійшлося. 

Як відомо, російські історики-емігранти приділяли велику увагу кочовим на-
родам, які взяли участь в етногенезі руського народу. З обґрунтуванням тези про 
самобутність тюркських народів виступили багато відомих російських вчених на-
самперед в еміграції. Так створюється євразійський напрямок, що займається русь-
ко-тюрксько-монгольськими зв’язками і спростовує європоцентристську концепцію 
про одвічність боротьби Лісу і Степу. Формально датою народження євразійства 
можна вважати 1921 р., коли в Софії вийшов збірник статей “Исход к Востоку. 
Предчувствия и свершения. Утверждение евразийства”.

Автори збірника – відомі російські дослідники-емігранти, вигнані з Росії. Вони 
займали кращі кафедри в Берліні, Лондоні, Празі, Белграді. Засновниками євразій-
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ства можна вважати філолога й історика князя Н. С. Трубецького, географа П. М. Са-
вицького, історика Г. В. Вернадського.

Л. М. Гумільов так сформулював основний євразійський висновок: “Євразійська 
теза: треба шукати не тільки ворогів – їх і так багато, а треба шукати друзів, це най-
головніша цінність у житті. І союзників нам треба шукати щирих. Отож тюрки і 
монголи можуть бути щирими друзями, а англійці, французи і німці, я переконаний, 
можуть бути тільки хитромудрими визискувачами” [Гумилев 1993, 7].

Проте, незважаючи на такий радикальний підхід, Л. М. Гумільов так і не нава-
жився ввести до обігу новий термін “кочові цивілізації”, хоча цей термін був йому 
знайомий. Про це може свідчити лист іншого євразійця, П. М. Савицького, написа-
ний ним Л. М. Гумільову у грудні 1956 р. Там саме і зазначається: «...кочовий світ, 
у низці галузей, має свою, і дуже високу, “цивілізацію” – щодо економічних нави-
чок (скотарство, полювання, металургія) і щодо організації (найбільші досягнення 
військової справи, культ вірності і взаємної підтримки, і щодо мистецтва; повторюю: 
художник, що створив саяно-алтайського вершника, – геніальний!). А дивіться, як 
кочовий світ охороняв природу, оголошуючи багато хребтів і урочища “священни-
ми”, заповідними. Нам би брати з нього в цьому приклад!» [Гумилев 1993, 31].

Отже, бачимо, що П. М. Савицький щодо характеристики кочівників використав 
слово “цивілізація”, але в лапках. Тобто він мав на увазі просто високий рівень 
культури номадів і не вважав, що кочовий світ і цивілізація – це одне і те ж. З огля-
ду на це варто згадати таке зауваження Ю. В. Павленка: «У такому контексті понят-
тя “культура” і “цивілізація” не протиставляються. Навпаки, культура розглядається 
як насамперед духовний зміст історичного розвитку людства в найрізноманітніших 
його (розвитку) проявах та потенціях. Вона, природно, притаманна усім суспіль-
ствам, людині і людству як таким, безвідносно до стадіальних їхніх ознак або 
просторово-часових меж» [Павленко 1998, 62].

Таке вільне використання терміна “цивілізація” замість “культура” спостерігає-
мо на сьогодні серед деяких західних соціокультурних антропологів. На нашу дум-
ку, просто якось зухвало виглядають нові їхні терміни: “цивілізація мисливців 
Амазонії”; “цивілізація кочових мисливців Півночі” тощо. Отже, до розряду таких 
курйозів варто віднести і термін “кочові цивілізації”. Але до цього варто додати, 
що у працях провідних західних номадологів термін “nomadic civilization” не зу-
стрічається.

Таким чином, автор статті не заперечує того, що номади Старого світу могли 
створювати свої цивілізації, адже цивілізація являє собою найвищий ступінь у роз-
витку людства. Як бачимо, до рівня цивілізації могли дійти самостійно не лише 
землероби, а й скотарі-кочівники. Проте цей новий стрибок у розвитку номадів мав 
привести до осідання значної їхньої частини в містах як адміністративних та еконо-
мічних центрах нових цивілізацій. Тому такий новий спосіб життя не дозволяв 
творцям цих степових цивілізацій постійно протягом року кочувати, тобто колишні 
кочівники ставали або напівкочівниками, або взагалі повністю осілим населенням 
міст. Отже, у цьому разі було б доцільніше використовувати термін “цивілізації, що 
були створені кочівниками”. 
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Г. В. Вертієнко

НАДГРОБНИЙ РЕЛЬЄФ ІЗ ТРЬОХБРАТНЬОГО КУРГАНУ
(ДО СЕМАНТИКИ ОБРАЗІВ)1

Одним з найцікавіших і найскладніших аспек-
тів міжкультурного синтезу в поховальному 

мистецтві Скіфії та Боспору є монументальна 
скульптура. При цьому питання про ступінь між-
культурного взаємовпливу багато в чому зали-
шається дискусійним [Стоянов 2010, 36–45]. У цій 
статті мова піде про унікальну стелу з рельєфни-
ми зображеннями2, яка була знайдена в 1965 р. 
експедицією Д. С. Кириліна в курганному насипі 
“Старшого” Трьохбратнього кургану3, що локалі-
зується у східній частині Керченського півостро-
ва в Криму (бл. 20 км на південний схід від Керчі 
(Пантікапея)) (мал. 1) [Трехбратние… 2008, табл. 
73]. Цей поховальний комплекс (гробниці №№ 1 
і 2 “Старшого” кургану) датується останнім деся-
тиріччям IV ст. до н. е. – початком ІІІ ст. до н. е. 
[Трейстер 2008, 146]. 

Рельєфу зі “Старшого” кургану присвячено 
значну літературу [Кирилин 1968, 178–188; Бес-
сонова, Кирилин 1977, 128–139; Бессонова 1982, 

111–113; 1983, 113–115; Яковенко 1985, 338–339; 
Савостина 1989, 92–93; 1995, 110–119; 2012, 128–
140; Ольховский 1991, 146–147; Зинько 1999, 188–
194; 2003, 121–122; Ustinova 1999, 116–120; Русяе-
ва 2000, 130–134; Шауб 2007, 101; Lorenz, Treister 
2007, 46, 47, Abb. 16; Вахтина 2005, 394; Лоренц, 
Трейстер 2008, 36–37; Кройц 2008, 131–140]. Втім, 
у цьому дослідженні ми спробуємо доповнити її 
деякими новими спостереженнями.

В основу нашого “прочитання” рельєфу покла-
дено вказівку О. А. Савостіної на значимість “дво-
шаровості” стели [Савостина 1995, 110–119; 2012, 
130, рис. 96; 132–133] (мал. 2). На нашу думку, на-
явність у ній двох просторових шарів, або планів, 
може відображати різночасові фази композиції.

Отже, рельєф може поєднувати в собі два етапи 
розгортання відбитого в ньому релігійно-міфо-
логічного “образотворчого оповідання”. Для розу-
міння послідовності шарів слід урахувати таку 
особливість архаїчного сприйняття перебігу часу, Мал. 2

Мал. 1
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що характерна для прадавніх індо-
європейців, як розміщення минуло-
го перед людиною (а не за ним, як 
у нинішній часовій картині світу) 
[Степанов 1989, 20–22]. Більш ран-
ня подія, таким чином, повинна 
бути розміщена далі від спостеріга-
ча, ніж наступна. Якщо це врахову-
вати, то слід розпочинати “читання” 
сюжетів рельєфу зі сцени зустрічі 
героя-вершника та жіночого боже-
ства (або героїзованої померлої). 

Колони та фронтон наїска, що 
обрамляють жіночу фігуру на зад-
ньому плані, на нашу думку, не 
слід розглядати як частину балдахі-
на чотирьохколісної повозки або 

“храму-повозки”4 [Бессонова, Кирилин 1977, 131–132; Бессонова 1982, 111–114], 
але як архітектурний елемент [Савостина 2012, 132–133]5. На користь цього можуть 
свідчити наявні безсумнівні подібності в 
архітектурі боспорських склепів. Зокре-
ма, орнамент карнизу з дентікулами, на-
явний на досліджуваній стелі (мал. 3) 
[Трехбратние… 2008, табл. 120, 1], зу-
стрічається на багатьох наїсках – малих 
архітектурних формах, що часто вико-
ристовувалися як надгробні пам’ятники6.

У розписі більш пізніх склепів ордер-
ний фриз із дентикулами заміняється 
їхнім малюнком, як, наприклад, у “скле-
пі Деметри” (мал. 4) [Склеп… 2009, 79, 
рис. 1]. Зображення фронтону вінчають 
багато надгробків [Боспорские… 2009], 
іноді фронтон показаний за троном бо-
жества7. Ще більш близькою аналогією є 
малюнок богині на троні у “склепі Сора-
ка” (мал. 5) [Ростовцев 1914, табл. LXV, 4].

Таким чином, жіноче божество на стелі з Трьохбратнього кургану зустрічає 
вершника на порозі поховальної споруди – в наїску, а не в повозці або “повозці-
храмі”. Тобто її постать є цілком статична, а сам мотив належить до особливого і 
досить розповсюдженого в поховальному мистецтві Боспору іконографічного типу 

зображень вершника, який 
наближається до богині (при 
цьому вплив на цю іконогра-
фію “варварських” (скіфських) 
уявлень нині вважається без-
перечним)8. 

Відзначимо, що в хетсько-
му царському поховальному 
ритуалі “образ / зображення” 
померлого на двохколісній 
бойовій колісниці (GIŠGIGIR)9 

Мал. 3

Мал. 4

Мал. 5
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перевозили до “намету”, 
де його саджали на “зо-
лотий престол” і прино-
сили жертвоприношення 
[Гамкрелидзе, Иванов 
1984, 726]10.

Що ж до самого тіла 
померлого хетського царя, 
то його перевозили до міс-
ця кремації на важкому 
чотирьохколісному візку 
(GIŠMAR.GÍD.DA) [Гам-
крелидзе, Иванов 1984, 
726]11. Забальзамоване тіло померлого скіфського царя також перед похованням во-
зили на (чотирьохколісній) повозці12 по всіх областях Скіфії (Herod., Hist., IV, 71). 
Цілком імовірно, приклади виявлених повозок у скіфських похованнях13 були тран-
спортом, маркером чи елементом поховального кортежу. Таким чином, застосування 
повозки належить до підготовчої частини поховального обряду (або періодів “від’єд-
нання”, чи “проміжної стадії”, за А. ван Геннепом [ван Геннеп 2002, 134–138]). 

Демаркаційною лінією, чи місцем перетину 
світів живих та мертвих, на рельєфі, можливо, 
є стовп – колона (пілястр), на якій (або над 
якою?) підвішений горит. Як аналогію можна 
навести боспорські надгробки з таким сюже-
том. Всього їх відомо шість [Савостина 1983, 
45–46; Трейстер 2010, 489–490], і це, зокрема, 
стела Мастуса, сина Мастуса КБН № 80, стела 
Сая КБН № 88 [Вертиенко 2010, 99, рис. 17], а 
також стели КБН № 400 й Ермітаж № 29 [Вер-
тиенко 2010, 99, рис. 18–19]. Ще одне подіб-
не зображення відоме на розписі саркофага 
1900 р. (Ермітаж № P-1899 81) [Ростовцев 
1914, табл. XCIII, 1], де горит показаний підві-
шеним над вівтарем або біля нього (мал. 6) 
[Ростовцев 1914, табл. XCIII, 1]. Можливо, 
саме виходячи з цих аналогій, можна запропо-

нувати трактування “неясного” [Савостина 2012, 131] значення тонкої рельєфної лі-
нії, що відходить від горита нагору під кутом, як зображення ременя, на якому він 
підвішений (мал. 7) [Трехбратние… 2008, табл. 120, 2], при цьому складається вра-
ження, що горит ніби безпосередньо “висить” на куті стели.

Є приклад, коли горит зображено підвішеним на дереві, – це розпис “склепу Ан-
фестерія” (мал. 8) [Рос-
товцев 1914, табл. LI, 
6; Зацеская 2011, 240, 
ил. 130], що знаходить 
паралелі на “скіфській” 
торевтиці (парні поясні 
пластини із Сибірської 
колекції Петра I, пекто-
раль із Товстої Могили 
[Вертиенко 2010, 99, 
рис. 13, 14]). 

Мал. 7

Мал. 6

Мал. 8
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Найбільш раннім прикладом цього мотиву в іранському світі можна назвати зо-
браження підвішеного сагайдака на внутрішній стороні торцевої стінки кам’яного 
ящика з мегалітичної гробниці майкопської культури біля ст. Новосвободна в При-
кубаннні [Резепкин 1987, 27; 28, рис. 1; Маккай 1997, 145]. Варто зазначити, що мо-
тив сагайдака тут вписується в комплекс образів, пов’язаних з індоєвропейськими 
танатологічними уявленнями [Резепкин 1987, 30–32]. Звичай підвішування гори-
та / сагайдака в могилі демонструють поховання кочівників як у Північному 
Причорномор’ї (Бердянський курган [Фиалко 1987, 75–77], Великий Рижанівський 
курган [Скорый 2001, 150], Чортомлик (?) (З-З кут камери № 5) [Алексеев, Мурзин, 
Ролле 1991, 107] і Товста Могила (?) [Мачинский 1978, 146–148]), так і на Алтаї 
[Чугунов 1996, 87–89; 1996а, 72]. 

При розгляді сцен з підвішеним горитом дослідники звернули увагу, що він під-
вішений на живому дереві, що пов’язано з ідеєю відродження [Яценко 1989, 123] й 
маркує сакральний простір [Балонов 1984, 21]. Д. А. Мачинський трактував його як 
Світове древо і вбачав у цій сцені відображення ідеї травестизму героя (ейнерея) та 
його прилучення до жіночого божества [Мачинский 1978, 143–145]. Ця гіпотеза 
опирається на повідомлення Геродота про звичай массагетів вішати свій сагайдак 
(φαρέτρα) на кибитку жінки, яку побажає мати (пор.: Hp., Aer., 25), а потім “зляга-
тися” (μίγνυμι) з нею (Herod., Hist., I, 216). Згаданий звичай може пояснюватися 
“хтонічністю” жінки в архаїчній свідомості, де “спілкування” з нею могло уявляти-
ся еквівалентом “смерті” і вимагало відповідних магічних та обрядових дій (як при-
клад – маніпуляції з горитом) [Вертиенко 2010, 91–102]. Можна припустити, що це 
має подібність до мотиву зняття обладунку в античній традиції, що вже в Гомера 
(Hom., Il., VII, 75–89; XI, 246–247) виступає як стандартний троп смерті (вбивства) 
[Тахо-Годи 1966, 49–50]. Саме цим можна пояснити відсутність обладунку на зо-
браженнях кінних воїнів на боспорських надгробках [пор.: Kreuz 2003, 207; 2012, 
357–360; Трейстер 2010, 531]. У кочівників мотив зняття горита міг відігравати ана-
логічну роль тропа смерті. 

На композиції мерджанського ритона (ІІ ст. до н. е.), подібно до стовпа з гори-
том, роль точки переходу відіграє жердина із черепом коня між зображеннями героя 
та богині. Образ черепа тут символізує, скоріше, не жертву коня богині, як це за-
звичай трактується (до речі, і як коні на стелі із Трьохбратнього кургану), а втрату 
померлим героєм коня при “переправі” до Іншого світу. У нартівському епосі в опо-
віді “Про подорож Сослана до потойбічного світу” кінь героя гине, давши тому 
можливість врятуватися та повернутися до світу живих [Нарты 1989, 151–155]. Мо-
тив поховальної жертви коня (як замінної жертви – його частини, наприклад вуха) 
простежується і в осетинській “Присвяченні коня покійному” та відповідних обря-
дових діях [Миллер 2008, 191 (115), 209 (135), прим. 205; Калоев 1984, 84–85]. Це ж 
справедливо й стосовно інтерпретації сюжету досліджуваного рельєфу і як допо-
міжний аргумент може підтверджуватися наявністю поховання коня в 3 м від входу 
до поховання № 1 “Старшого” Трьохбратнього кургану [Кирилин 1968, 179]14. 

Питання, що саме передає на рельєфі жіноче божество своєю правою рукою в 
праву руку вершникові, залишається відкритим15. Уцілому побудова цієї деталі сце-
ни відповідає тій же схемі, що й у мистецтві сасанідського Ірану, і ширше – індоєв-
ропейським уявленням про позитивний зміст правої сторони [Гамкрелидзе, Иванов 
1984, 784–786; Ермоленко 2010, 115]. На сасанідських сценах інвеститури цар одер-
жує символ царської влади правою рукою із правої ж руки Ахурамазди [Луконин 
1977, 181]. У т. зв. “весільних” сценах “наречена” (показана ліворуч) одержує 
шлюбний вінець із правої руки “нареченого” (показаний праворуч) [Луконин 1977, 
209; Ермоленко 2010, 114]. Згідно з Бундахішном IV, 1 [Чунакова 1997, 271], перший 
смертний Гайомарт виявляється після смерті ліворуч від Ормазда (букв. “по ліве 
око” [Чунакова 1997, 327, ком. 52]).
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Питання про персоніфікацію богині на рельєфі також неоднозначне. Багато до-
слідників схильні до ототожнення її з Деметрою, що, однак, не може бути одно-
значно доведено [Савостина 2012, 133, прим. 2; Кройц 2008, 133]. З другого боку, 
елементи композиції стели мають паралелі в розписі “склепу Деметри” і можуть 
бути пов’язані з популярними в поховальному мистецтві Боспору міфологемами 
Деметри та Кори-Персефони [Зинько 1999; 2007]. 

Із числа можливих іранських паралелей, що залучалися дослідниками для інтер-
претації богині та її транспорту на зазначеній стелі, найбільший інтерес викликає 
образ божества вод і родючості Ардвісури-Анахіти. В Ірані вона була за своєю сут-
тю синтетичним божеством і дістала культове шанування за Артаксеркса II (404–
359 рр. до н. е.) [Boyce, Chaumont, Bier 1989, 1003–1011]. Спочатку її атрибутами 
були квітка лотоса й посудина, але з набуттям популярності кількість атрибутів зрос-
ла: додалися гранат, перли та скринька [Soudvar 2003, 58]. У цьому зв’язку цікаво 
відзначити наявність скриньки і двох трикутних пластин із зображенням лотоса біля 
шийних хребців та передпліччя жінки, похованої в гробниці № 1 “Старшого” Трьох-
братнього кургану [Кирилин 1968, 181, 182; рис. 3, 5, 183–184]. Культ Ардвісури-
Анахіти, або Анаїт, мав поширення й на Боспорі [Сапрыкин 2009, 245–265]. Цю 
богиню тут ототожнювали з Афродітою Уранією [Сапрыкин 2009, 245, 252]16, яка, у 
свою чергу, була пов’язана з культом Деметри та Кори [Русяева 2005, 299, 303]. 

У контексті розглянутого образу хотілося б звернутися до фрагмента 5 Яшта, 
стф. 11 (переклад за рукописом Е1, fol. 179r [Kotwal, Hintze 2008, 239]):

YO paouriO wASiv wazAite Той, хто попереду колісницею17 керує,
Lxnl draZete wASahe віжки тримає колісниці,
ahmiia wASa wazvmna на своїй (/його) колісниці рухомій,
narvm paitiS mrvmana (такого) чоловіка кличе 
auuaT manaMha mainimna та (/вона) думку гадає:
kO mLm stauuAT… “Хто мене вшанує? ...”

Переклади цього уривка, проте, різняться. Наведемо лише кілька прикладів:
Wolff
(1910)

Der vorn (stehend) seinen Wagen lenkt, / hält die Zügel des Wagens; / 
in diesem Wagen fährst sie [Arǝdvī] sich nach einem Helden sehnend, / 
folgendes im Sinne sinnend: / “Wer wird mich preisen?..”

Соколова 
(1950-ті – 2005)

Кто первый колесницу ведет, / (кто) держит поводья колесницы, – / в 
той колеснице она движется, / взыскуя героя, / так в мыслях думая: / 
“Кто меня восславит?..”

Брагинський 
(1972)

Передний направляет её колесницу, / Поддерживая поводья у 
колесницы, / А в колеснице мчится она (Ардвисура), / Тоскующая по 
богатырю / И имеющая в мыслях (одно): / “Кто будет славить меня?..”

Стеблін-Каменський 
(1993 / 1997)

Вот Ардви в колеснице, / Узду держа, стремится, / Мечтая о герое / И 
думая в уме: / “О, кто меня прославит?..”

Skjærvø 
(2006)

She recalls man who drives in front on his wagon / (and) holds the reins of 
the wagon, driving on his wagon / she thinks in her thought(s): … / “Who 
will praise me?..”

Як можна побачити, зазначений фрагмент викликає складності в розумінні, і зро-
бити однозначний висновок про те, кому належить у ньому колісниця, на жаль, 
складно. Зв’язок Ардвісури з есхатологічними уявленнями прозоро тут також не про-
стежується, однак у попередніх строфах вище за текстом, у Яшті 5, 4, згадується, що 
вершник на коні може об’їхати протоки Ардві за 40 днів18, що, можливо, має відпо-
відність у ритуальному терміні царського поховального кортежу у скіфів, за Геродо-
том (Herod., Hist., IV, 71). Імовірно, текст Геродота демонструє тут характер уживан-
ня чисел в усній передачі (фольклорі), де “сорок” – стандартний великий відрізок 
часу в межах людського життя, але привертає увагу те, що час здійснення будь-якого 
обряду життєвого циклу в іраномовних народів називається чілля – “сорокадення”.
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Мал. 9

Сцену другого просторово-часового шару, переднього плану рельєфу, на нашу 
думку, слід розглядати як продовження й розвиток попереднього сюжету (діагональ 
“вершник – візник” [Савостина 2012, 139]). Для її тлумачення застосуємо той же 
метод, що був запропонований нами для інтерпретації центральної сцени з трьома 
персонажами сахнівської пластини (IV ст. до н. е.) (мал. 9) [Вертієнко 2011, 80, 
рис. 2а], як зображення скіфської танатологічної міфологеми [Вертиенко 2009, 515–
522; Вертієнко 2010, 59–73]. Примітно, що навіть тип горита героя на сахнівській 
пластині найбільш близький до зображеного на рельєфі з Трьохбратнього кургану 
[Бессонова, Кирилин 1977, 137, прим. 18]. Привертає увагу і той факт, що сахнів-
ська пластина була знайдена у “схованці” (ямі від стовбура) в південно-східній 
частині поховання. Близькою аналогією цьому можна назвати недавню знахідку не-
подалік від Сахнівки, в кургані біля с. Нетеребка, схожої за технікою виготовлення 
золотої пластини в подібній же ямі від стовбура і таким же чином згорнутої в рурку 
(що ще раз підтверджує автентичність сахнівської пластини). До речі, стелу в 
“Старшому” Трьохбратньому кургані було виявлено теж в південно-східній частині 
курганного насипу. Це, можливо, не випадко-
во, і пов’язано зі спільністю відтворених на 
цих пам’ятках міфологем. 

На центральній сцені сахнівської пластини, 
на нашу думку, фігура юнака ліворуч (тобто по 
праву руку) від богині – це той же герой / цар, 
що й фігура скіфа праворуч, але вже після 
того, як він випив напій безсмертя, отримавши 
з рук богині новий статус переродженого. Та-
ким же чином  фігуру юного колісничного по 
праву руку від богині на стелі із Трьохбратньо-
го кургану (мал. 10) можна інтерпретувати не 
як “найбільш умовну фігуру всієї композиції”, 
що має “другорядне й підлегле положення” 
[Бессонова, Кирилин 1977, 132], а як зображен-
ня “вознесіння” душі воскреслого / новонаро-
дженого героя19 на двоколісній квадризі до Ін-
шого світу [пор.: Савостина 2012, 138–139]. 

Відзначимо, що на розписі “склепу Деме-
три” (а також низці інших пам’яток) на ква-
дризі зображена Кора. Її ім’я, на відміну від 
інших божеств, не підписане, що свідчить про 
ототожнення з нею померлої господарки скле-
пу. Ритуальним відображенням цієї міфологеми 
можна вважати звичай колісничних або верхо- Мал. 10
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вих перегонів, що влаштовувалися на честь померлого в багатьох індоєвропейських 
народів, у тому числі греків і, ймовірно, скіфів [Балонов 1996, 9; 2000, 194–198].

Подібний мотив характерний не тільки для грецьких уявлень, а й для іранських. 
У пехлевійському творі Арда-Віраз намаг повідомляється: “І я побачив душі гарних 
володарів і правителів, від яких, коли вони в’їжджають у (це) світло на золотих ко-
лісницях20, виходять велич, добро, сила й перемога” (12, 14), “І я побачив душі вої-
нів… зі зброєю героїв… на дивній колісниці у великій славі, силі (та) перемозі” 
(14, 7) (переклад за: [Чунакова 2001, 105, 106])21. Відзначена ж вище наявність 
аналогічного мотиву в хетів (двоколісна колісниця – транспорт душі, чотириколіс-
на – транспорт тіла до поховання) може доводити його архаїчність, що бере початок 
в індоєвропейській давнині.

Таким чином, якщо припустити, що знатна жінка з гробниці № 1 “Старшого” 
Трьохбратнього кургану була похована раніше за свого чоловіка (імовірно, господа-
ря гробниці № 2 цього ж кургану), то встановлення після смерті чоловіка спеціаль-
ної стели з відображенням відповідної міфологеми зустрічі героя й жінки / богині 
видається цілком природним. Із цієї позиції може бути пояснена і темпоральна дво-
шаровість сюжетів рельєфу. У цьому разі юнак на квадризі може або бути зобра-
женням переродженої душі померлого, що вирушає в Інший світ, або відтворювати 
меморативний мотив поминальної скачки, які в індоєвропейських народів завжди 
проводилися в напрямку проти руху сонця, що ми й бачимо на рельєфі. 

1 Стаття написана за матеріалами доповіді, прочитаної на конференції “Боспорский фе-
номен. Греки и варвары на Евразийском перекрестке” (м. Санкт-Петербург, 19–22 листопа-
да 2013 р.) [Вертиенко 2013, 443–449].

2 Вапнякова прямокутна стела, збереглася фрагментарно: три великі та чотири дрібні 
фрагменти. Загальна висота стели – 260 см, ширина – 165 см. Зберігається в м. Керчі, КІКЗ, 
Лапідарій, Інв. № КЛ–1267 [Лоренц, Трейстер 2008, 36–37]. 

3 Стелу було знайдено на глиняному майданчику в південно-східній частині насипу в 9 м 
на схід від гробниці № 1 [Лоренц, Трейстер 2008, 36; Трехбратние… 2008, табл. 70, 1]. 

4 Поміж іншим, С. С. Бессонова вбачає аналогію “храму-повозки” на рельєфі з Трьох-
братнього кургану на зображеннях споруд на кількох сасанідських срібних блюдах (“храми-
колісниці з сильно ускладненою символікою”) [Бессонова 1982, 113], при цьому трактує 
зображення на блюді з с. Климова (Ермітаж) як “вознесіння сасанідського царя” [Бессонова 
1982, 114, рис. 8]. Проте така інтерпретація дискусійна. Р. Фрай, наприклад, вбачає на цих 
блюдах місячне божество (?) [Фрай 2002, рис. 85], тоді як В. Г. Луконін вважає ці складні 
споруди зображенням годинникового механізму славнозвісного місячного трону Хосрова ІІ 
(590/591–628 рр. н. е.), описи якого збереглися в “Шагнаме” Фірдоусі (трон Такдіс, стк. 
21631–21804) й арабських джерелах [Кинжалов, Луконин 1960, 17; Луконин 1977, 183, 186–
187]. До цієї інтерпретації долучається також С. Б. Дашков [Дашков 2008, 175, 180].

5 На користь цього свідчить і те, що нижня частина фігури жіночого персонажа схована 
за балясинами наїска [Савостина 2012, 130–131], які не можуть бути елементом конструкції 
“храму-повозки”. 

6 Напр.: [Античная… 2009, 76 (Кат. 54 = КЛ № 1314); 77–79 (Кат. 55 = КЛ № 2256); 80 
(Кат. 56 – КЛ № 461); 81 (Кат. 57 = КЛ № 958); 82 (Кат. 58 + КЛ № 1612)].

7 Пор.: [Иванова 1951, 28, рис. 9].
8 Докладніше див.: [Бритова 1948, 53–56; Иванова 1951, 27–34; Іванова 1962, 169–180; 

Яценко 1999, 283–284; Шауб 2013, 78–81; пор. також: Король 2005, 331–344].
9 Т. В. Гамкрелідзе та В. В. Іванов співвідносять цю хетську легку колісницю з інд.-іран. 

*ratha- – “бойова колісниця” [Гамкрелидзе, Иванов 1984, 728]. Проте значення “бойова” 
для колісниці санкср. ratha- в Рігведі не зафіксовано [Балонов 1996, 9] (напр. РВ VI, 47, 28). 
Аналогічну ситуацію ми бачимо з використанням авест. терміна raθa- (“Wagen” [AirWb, 
1506]), який, до речі, в авестійських текстах не пов’язується з кіньми безпосередньо. 
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Ф. Р. Балонов пропонує розуміти санкср. ratha- як “віз”, “повозка”, “колісний засіб пересу-
вання” та пов’язує його використання з ритуальними скачками [Балонов 1996, 9]. Є набага-
то більше підстав ототожнювати з поняттям “колісниця” авест. термін vāša- (“Wagen” 
[AirWb, 1418]), який, імовірно, походить від дієслова vaz- “рухатися” [AirWb, 1386–1389 
(“fahren”)] і виступає в ролі транспорту Мітри і контекстах, пов’язаних з битвою (Яшт 10, 
52, 68, 124, 136, 142). Однак поряд з цим raθaē-štār-, одне з понять для позначення “воїна” в 
авестійській, може бути буквально перекладене як “візничий (транспорту-raθa)” [AirWb, 
1506 (“Krieg, Kriegsheld”)], що можна співвіднести із санскр. rathe-ṣṭhắ- – “той, що стоїть 
на колісниці, колісничий” [Гамкрелидзе, Иванов 1984, 728].

10 Пор. з обрядом “сидіння / ночі мертвих” в осетинів [Калоев 1984, 94].
11 Т. В. Гамкрелідзе та В. В. Іванов співвідносять цей транспортний засіб із санскр. 

ánaḥ- – “важка вантажна повозка, запряжена коровами чи биками” [Гамкрелидзе, Иванов 
1984, 729].

12 Тобто “жіночому” транспорті [Бессонова 1982, 114–115, 117, прим. 76]. С. С. Бессоно-
ва наводить докази існування подібних уявлень і в інших індоєвропейських народів, зокре-
ма фракійців та скандинавів [Бессонова 1982, 113–115]. Цікаво, що в осетинів під час 
похорону чоловіки верхи на конях їхали попереду, а жінки – позаду в арбах і візках [Калоев 
1984, 76]. Відповідно, перебування чоловіка в повозці могло сприйматись як еквівалент по-
няття смерті, враховуючи уявлення про “хтонічність” жіночого начала [Бессонова 1991, 95], 
і саме такий транспорт, з огляду на відповідну семантику, підходив для потреб поховально-
го обряду.

13 На сьогодні відомо близько двадцяти таких знахідок [див.: Бессонова 1982, 102–116; 
Балонов 1996, 14–17, 25–26].

14 Пограбовані кінські поховання були відкриті й у двох інших курганах групи [Кирилин 
1968, 179, прим. 6]. T. А. Яковенко вказує також на знахідку упряжки чотирьох коней в од-
ному з жіночих поховань Великої Близниці [Яковенко 1985, 338].

15 Окрему проблему, якої ми в цьому випадку спеціально розглядати не будемо, стано-
вить мотив жестів рук богині і того, що вона тримає в руці і що передає вершнику [див.: 
Савостина 2012, 136–137]. Проте відзначимо певну схожість у положенні рук у жіночих 
персонажів на рельєфі з Трьохбратнього кургану і мармуровій надгробній стелі з Націо-
нального музею в Афінах (V ст. до н. е.), на якій жінку зображено сидячи в розвороті вліво 
у кріслі під фронтоном [Вахтина 2005, 354, рис. 34]. М. Ю. Вахтіна вбачає подібність у сти-
лістиці передачі фігури жінки на цій стелі з образами “богині з дзеркалом” на серії скіф-
ських бляшок [див.: Вертієнко 2012, 34–35, табл. 1], які вона позначає як «тип сидячої 
жінки “матронального типу”» [Вахтина 2005, 355–356].

16 Її незмінним атрибутом був голуб біля грудей. Зображення трьох птахів (голубів?), на-
мальованих фарбою, збереглося і на фронтоні стели з Трьохбратнього кургану (мал. 3) 
[Трехбратние… 2008, табл. 74, 1; 120, 1; Савостина 2012, 130].

17 Aвест. vāša- [AirWb, 1418]. Варто зазначити, що в цьому ж Яшті (5, 128) богиня має 
діадему (band- [AirWb, 926]), подібну до повозки-raθa – raθa-kara- [AirWb, 1507].

18 Пор.: Яшт 13, 7; Бундахішн 13, 1.
19 За іранськими уявленнями – п’ятнадцятирічний юнак.
20 Пехл. wardyūn [wltšn] [McKenzie 1986, 87]. Іншим терміном для позначення колісниці 

був rah [ls, lh, lhȳ] [McKenzie 1986, 70]. 
21 Згідно з Г. Віденгреном, Дадестан-і деніг, 30, 2 «says that the “soul of the just” ascends to 

paradise in a coach drawn by four horses» [Widengren 1961, 809]. С. С. Бессонова подає цей на-
рис як пряму цитату з першоджерела [Бессонова 1982, 114]. У класичному виданні Е. Веста 
в перекладі зазначеного фрагмента наведений пасаж відсутній [West 1882, 64 (XXXI, 4)].
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Частина 1

“Дев’ятнадцяте століття”, звісно, дуже умовне поняття, суто зовнішнім чином 
вирізане з безупинного плину подій. Причому якщо на європейців, що звик-

ли рахувати час від Різдва Христового, нумерація років, можливо, підсвідомо впли-
ває, то для японців “дев’ятнадцятого століття” взагалі не існувало. 1801 рік був для 
них першим роком ери Кьо:ва (“Прийняття гармонії”), а 1901 рік – 34-м роком ери 
Мейдзі (“Світлого правління”)1. За традицією, що прийшла до Японії з Китаю в 
VII ст. н. е. й була спільною для всієї Східної Азії, кожна ера починалася або від 
сходження на трон нового імператора, або від якоїсь знаменної (щасливої чи не-
щасливої) події, або від останнього чи передостаннього року шістдесятирічного 
циклу й мала особливу назву – так зване “гасло правління” (ненґо: 年号). Ненґо: за-
звичай важко перекласти однозначно через закладені в них символізм, багатознач-
ність і наповненість релігійно-філософськими смислами, тому наведені в цій статті 
переклади є лише приблизними. Наприклад, назву “Кьо:ва” 享和 (кит. Сянхе) ство-
рено на основі цитати з “Вень сюаня”: 順乎天而享其運、應乎人而和其義 (шунь ху 
тянь ер сян ці юнь, ін ху жень ер хе ці і) 2 “Слідуй Небу і прийми [свою] долю, 
об’єднуй людей і дій у гармонії зі справедливістю”3 [Вень сюань 1998, 413]. 

Поки в Європі тривало ХІХ століття, в Японії змінилося 12 ер, та найгучнішим 
був початок останньої з них – Мейдзі: 1868 рік, що увійшов в історію як Мейдзі Ісін
明治維新. У західній історіографії це словосполучення перекладають як “Рестав-
рація” або “Революція” Мейдзі4. Існують різні інтерпретації цієї події в історичній 
літературі: буржуазна революція, модернізація, вестернізація, консервативна рево-
люція тощо. Незалежно від інтерпретації, усі погоджуються, що 1868 рік (перший 
рік Мейдзі) виглядає як злам, як розрив. У сучасній японській науці цей рік розді-
ляє Новий час (Кінсей 近世) і Новітній час (Кіндай　近代). В. А. Рубель називає 
Мейдзі Ісін кінцем “традиційної японської цивілізації східного типу” і водночас по-
чатком “нової буржуазно-капіталістичної Японії” [Рубель 1997, 12]. 

Натомість перший рік Кьо:ва (1801), здається, нічим видатним не відзначений: 
нову еру було проголошено з астрологічних міркувань. Тривало правління сьоґуна 
Іенарі 家斉 (роки правління 1787–1837), на троні перебував імператор Ко:каку 光格 
(роки правління 1780–1817). Нас цікавить лише одна подія, тоді мало ким помічена: 
в містечку Мацудзака 松坂 помер Мотоорі Норінаґа5 本居宣長 (1730–1801), вчений 
і мислитель школи кокуґаку6, – що поставила за мету відродження давньояпонських 
традицій. Саме Норінаґа перетворив кокуґаку з галузі історико-філологічних студій 
у повноцінне релігійно-філософське вчення і закликав до очищення японської ду-
ховності від чужоземних вчень – конфуціанства і буддизму. Цього ж самого року 
(або роком пізніше) праці Норінаґи вперше привернули увагу двадцятишестирічно-
го хлопця з Півночі. Цього “хлопця зі спотвореним обличчям”7 звали Хірата Ацута-
не 平田篤胤. 1803 р. – останнього року ери Кьо:ва – він написав свою першу книгу, 
відкривши, таким чином, нову сторінку в історії школи кокуґаку, в історії сінто та й 
усієї японської духовної культури.
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А другого року Кьо:ва (1802) сталася ще одна важлива подія, також майже не по-
мічена сучасниками: 47-річна селянка на ім’я Кіно раптом одужала від тяжкої хво-
роби й оголосила, що в її тіло вселилося божество Компіра – посланець творця 
всесвіту, якого звуть Ньорай8. Так виникла перша з “нових релігій” Японії – втім, 
ані слова “релігія” (сю:кьо: 宗教), ані виразу “нові релігії” (сінсю:кьо: 新宗教) тоді 
в японській мові ще не було. 

Кінець “дев’ятнадцятого століття” в історії Японії позначений двома важливими 
подіями: прийняттям нової конституції (1889) та імператорським рескриптом про 
освіту (1890), що закріпили Мейдзійські реформи, у т. ч. завершили розбудову сис-
теми так званого “державного сінто”. До них можна додати ще одну: 1898 року Де-
ґуці Нао, бідна вдова теслі, зустрілася з хлопцем на ім’я Уеда Кісабуро: й усиновила 
його; 1900 р. він одружився з її дочкою й узяв собі ім’я Деґуці Онісабуро:. Удвох 
разом із названою матір’ю вони заснували нове вчення – Оомото, з лав адептів яко-
го вийшло чимало лідерів японських сінсю:кьо: ХХ ст.

Ми спробуємо простежити, який шлях пролягає між кокуґаку та кокка сінто:, з 
одного боку, й між Хіратою Ацутане та Деґуці Онісабуро: – з другого. Духовна 
культура Японії цього проміжку має багатошарову структуру. Його поверхня – ре-
зультат державно-бюрократичної творчості, що виражалася в законодавчих актах й 
інституціях, ними оформлених, та фіксувала зміни ідеології. Нижче ховаються чис-
ленні шари й прошарки: відкриті й таємні вчення, вірування, школи, часом толеро-
вані державою, часом гнані. У глибині її криється світ містики, магії, світ гірських 
відлюдників і таємних товариств, світ химерний і мало досліджений академічною 
наукою. Ці шари не ізольовані – навпаки, їх поєднують численні, хоча й не завжди 
зрозумілі, вертикальні зв’язки. Вихованці езотеричних шкіл або самотні містики 
часом стають політичними діячами, а поважні державні мужі виявляються членами 
езотеричних гуртків. З усього цього розмаїття нас цікавить лише сінто. Термін “сін-
то” ми, слідом за А. Накорчевським, розуміємо тут у максимально широкому сенсі 
як автохтонні японські правила й ритуали стосунків із сакральним [Накорчевский 
2003, 24, 438], включно з усім тим, що виникло з них у ході історії. Розглядаючи го-
ловні трансформації ХІХ ст., ми ставимо за мету з’ясувати, якою мірою “Революція-
Реставрація” Мейдзі була розривом в історії сінто і які лінії спадковості зберігають-
ся по обидва її боки. 

Слід пояснити, чому ми в цьому визначенні, а також у назві статті уникаємо сло-
ва “релігія”, а вживаємо натомість вираз “духовна культура”. Річ у тім, що у слов-
нику її традиційної культури (так само, як і інших культур Східної Азії) поняття 
“релігія” не існувало. Вперше воно було запроваджено саме в ході реформ доби 
Мейдзі. Чи існували до того в Японії релігії? Чи є релігіями конфуціанство, сінто, 
буддизм? Ці питання досі викликають дискусії серед дослідників9. Проблему існу-
вання релігії в домодерній Японії ми вже розглядали доволі докладно раніше [Ка-
пранов 2004, 21–25, 36–50], тому зараз обмежимося лише стислим викладом нашого 
підходу й деякими додатковими зауваженнями.

Якщо релігію розуміти як певне універсальне явище – наприклад, як стосунки 
людини із сакральним (слідом за М. Еліаде), то, звісно, релігія існувала всюди, в 
т. ч. і в Японії доби Токуґава (1603–1868). Проте можливий і інший підхід – розгля-
дати поняття “релігія” в тому сенсі, який у нього вкладають на Заході, тобто там, де 
це поняття історично склалося, – як систему догматів, морального кодексу і культу; 
з вірою як основою; автономну від інших сфер людського буття, зокрема культури 
і політики тощо; нарешті, людина має належати до однієї й лише однієї релігії. У 
такому розумінні “релігія” існує лише на Заході й там, де західна культура пошири-
лася в тому чи іншому вигляді. Тут нам видаються слушними міркування французь-
кого мислителя Р. ґенона [Генон 2010, 24–39]. У цій статті ми будемо вживати 
термін “релігія” переважно у цьому другому сенсі. 
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Що ж до традиційної Японії, то, на наш погляд, доречніше користуватися термі-
нами з її власного словника, а саме до: 道 (кит. дао, “шлях”), кьо: 教 (кит. цзяо, 
“вчення”), ґаку 学 (кит. сюе, “наука, вивчення”). “Шлях”-Дао – це, як відомо, одне з 
центральних понять традиційної філософської думки Східної Азії, яке може озна-
чати Абсолют (у даосизмі) або правильний суспільний устрій, ідеал поведінки (в 
конфуціанстві) тощо. Але “шляхами” називали (й називають) не тільки те, що на 
Заході звуть релігіями (наприклад, сінто: 神道), а й “мистецтва” (кадо: 華道, “шлях 
квітки” – ікебана; садо: 茶道 “шлях чаю” – чайна церемонія), “етичні кодекси” (бу-
сідо: 武士道 – “шлях самурая”, сьоніндо: 商人道 – “шлях торговця”10) тощо. Термі-
ни кьо: та ґаку відрізняються тим, що перший означає “навчати (когось)” (осіеру), 
а другий – “вчитися, вивчати” (манабу). Тому перший застосовується там, де йдеть-
ся про поширення певної доктрини та дотримування її (дзюкьо: 儒教 – конфуціан-
ство, буккьо: 仏教 – буддизм), а другий – переважно до інтелектуальних напрямів, 
де акцент робиться на самостійному засвоєнні та творчому розвитку ідей (сюсіґаку 
朱子学 – конфуціанська школа Чжу Сі11, кокуґаку – “вивчення [рідної] країни”). 
Терміни ці, як ми бачимо, не є взаємозамінними (сінто – це “шлях”, а конфуціан-
ство – радше “вчення”), проте вони тісно пов’язані. Це добре розкрив сучасний 
японський мислитель Тонґу: Масару: «Поняття, виражені словами “А + шлях (до:)”, 
мають значення “шлях (процес, досвід) до глибинного смислу або істинної сутності 
А”; це означає дійти на практиці разом з учителем, тобто майстром або духовним 
наставником, до глибинної суті того, що позначено першою половиною слова “~ 
до:”, – хай це буде письмо, або чай, або гнучкість» [Тонґуу 2009, 71]. Японець тра-
диційної культури, проходячи свій життєвий шлях, співвідносить його з ідеальним 
Шляхом і вчиться (ґаку / манабу) в того, хто “народився раніше” (сенсей 先生), а та-
кож вчить (кьо: / осіеру) тих, хто йде за ним. Втілюючи вивчене на практиці, він 
змінюється сам і наближає своє життя до Шляху. 

Окремі шляхи-до: або вчення-кьо: в контексті традиційної культури входили як 
автономні підсистеми до єдиного цілого, яке ми в попередніх публікаціях називали 
“релігійно-філософською культурою”, а в цій статті, щоби уникнути західних понять 
“релігія” і “філософія” (обидва з’явилися в Японії наприкінці ХІХ ст.), будемо нази-
вати “духовною культурою”. Це єдине ціле відомий релігієзнавець Дж. Кітаґава на-
зиває “релігійно-культурно-політичним синтезом” [Kitagawa 1990, 12]. У японській 
традиції це складне ціле називали “єдністю трьох учень” – санкьо: іцці 三教一致 
[Сінто: дзітен 1999, 401–402]. Буддійський монах XIV ст. Дзіхен описав цю єдність 
у вигляді древа, коріння якого – сінто, стовбур з гілками – конфуціанство, а квіти 
й плоди – буддизм [Накорчевский 2003, 440–442], а мислитель Ніномія Сонтоку 
二宮尊徳 (1787–1856) рекомендував усім “піґулку”, яка складається “з однієї ложки 
сінто та по півложки конфуціанства й буддизму”, які треба “ретельно змішати, поки 
їх неможливо буде розрізнити” [Sources... 1968, 80; Накорчевский 2003, 443]. 

І
Як ми вже зазначили, ключовою постаттю в сінто початку ХІХ ст. був Хірата 

Ацутане (1776–1843). Автор багатьох праць з різних галузей, він розвивав ідеї ко-
куґаку в напрямі, який ми назвали б релігійним. Тут він зробив радикальний крок: 
переніс акцент із філології на теологію (тобто вчення про божеств-камі) та космо-
логію. У теологічних побудовах Ацутане є сильна тенденція до монотеїзму або 
принаймні генотеїзму: він виділяв у пантеоні камі верховного Бога-Творця (Мусубі-
но Оокамі), якого ототожнював з Аме-но мінака-нусі, або Такамі-мусубі-но камі, або 
з трійцею перших камі, згаданих у космогонії “Кодзікі”12 [Sources... 1968, 40–41]. 
Крім того, Хірата Ацутане наблизив сакральне до буденного життя простого люду: 
звичайна праця землероба, вважав він, повторює акт творення світу і є служінням 
божествам, а самі вони, як і духи предків, невидимо існують поруч із нами й можуть 
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впливати на наше життя [Sources... 1968, 44–46]. Не задовольняючись теоретични-
ми студіями, Ацутане невтомно збирав усі факти про зв’язок між нашим (явленим) 
і потойбічним (прихованим) світами, шукав способів зв’язку з потойбічним світом, 
розробляючи “духознавство” (рейґаку 霊学) [Накорчевский 2002, 246; Накорчев-
ский 2003, 364; Walthall 2000, 208; Косінто:-но хон 1997, 24–27].

Ще одна особливість творів Хірати – виразний японоцентризм. Хоча ця риса ви-
пливає із самих засад кокуґаку і тому притаманна більшості його представників, в 
Ацутане вона часом доходить до крайнощів: він стверджує, наприклад, що Японія 
якісно відрізняється від інших країн, оскільки вона створена (точніше, народжена) 
богами, а решта світу утворилася з піни [Хірата 1997, 176; Хирата 2002, 298]; що 
японці – нащадки богів, а предки інших народів, імовірно, були зліплені божест-
вами-камі із землі [Хірата 1997, 205–206; Хирата 2002, 329]; що японський імпера-
тор є божественним правителем усього світу [Хірата 1997, 210–211; Хирата 2002, 
334] тощо. З усього вищезгаданого виплаває політична доктрина Ацутане, яка зво-
дилася до теократичної абсолютної монархії, обумовленої божественним походжен-
ням імператора і місією, яку на нього поклали камі.

Ацутане свідомо приділяв велику увагу поширенню свого вчення, і це давало 
непоганий результат: “У період розквіту діяльності Ацутане до його школи щоріч-
но вступало близько 50 осіб. Всього в Ацутане було 550 учнів. Після смерті вченого 
до школи вступило 3763 особи. Характерно, що найбільший приплив спостерігався 
в роки Революції Мейдзі: в 1867 р. – 243, в 1868 р. – 981, в 1869 р. – 723 особи” 
[Михайлова 1990, 109].

Його прийомний син Хірата Канетане (1799–1880) перетворив школу Хірати13 
на централізовану організацію: він запровадив спеціальну процедуру вступу, роз-
робив присягу для неофітів, організував мережу осередків, систему поширення лі-
тератури тощо. Водночас саме Канетане почав “фільтрувати” ідеї вчителя, відмов-
ляючись давати учням ті праці Ацутане, що містять “окультні” й містичні ідеї 
[Walthall 2000, 207–208].

Найбільший політичний успіх “школи Хірати” був здобутий одним із перших 
учнів Ацутане – Оокуні Такамасою 大国隆正 (1792–1871). Саме йому, як вважають, 
належить класична формула канону “національної науки” – “чотири великі мужі 
кокуґаку” (Када Адзумамаро, Камо Мабуці, Мотоорі Норінаґа та Хірата Ацутане). 
Оокуні відстоював ідею зверхності японського імператора над усіма монархами 
світу, водночас виступав (ще до 1868 р.) за відкритість країни для іноземців – він 
сподівався, що божественна харизма тенно: спонукає всі країни “поклонитися 
йому... як імператору всієї землі” [Нагата 1991, 378–380]. Крім того, він займався 
езотеричними науками – мантикою, символізмом звуків і літер тощо [Косінто:-но 
хон 1997, 199]. Це не заважало Оокуні бути прихильником засвоєння західної нау-
ки, з якою він познайомився в Наґасакі в 1818 р. 

Але головні досягнення Оокуні Такамаси пов’язані з педагогічною та політич-
ною кар’єрою. Він спромігся здобути прихильність володаря свого рідного князів-
ства Цувано14 – Камеї Коремі 亀井茲監 (1825–1885) і навіть став його вчителем (ще 
одним вчителем Камеї був Ока Кумаомі 岡熊臣 (1783–1851), кокуґакуся з кола Хі-
рати). Відтак Оокуні створив власну школу “національної науки”, яка дістала назву 
“школи Цувано” і яку японські дослідники протиставляють “ортодоксальній лінії” 
школи Хірати [Сінто: дзітен 1999, 442–443]. Серед учнів Такамаси був самурай з 
Цувано на ім’я Фукуба Йосісідзу15 福羽美静 (1831–1907), який згодом також став 
відомим “країнознавцем”. Після Реставрації Мейдзі Оокуні Такамаса, Камеї Коре-
мі та Фукуба Йосісідзу зайняли високі посади, які дозволяли їм значною мірою 
формувати політику уряду [докладніше див.: Breen 2000]. Відтак саме з ними в 
першу чергу пов’язаний вплив “школи Хірати” на державну ідеологію в перші 
роки Мейдзі. 
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А. Накорчевський вважає, що після Ацутане його школа розділилася на два по-
токи, часом химерно переплетені, та все ж самостійні: екзотеричний, орієнтований 
на відродження сінто як обов’язкової системи державних ритуалів і практичного 
шляху життя для кожного японця, й езотеричний, спрямований на спілкування з 
“прихованим світом” духів і богів методами рейґаку. Екзотерики, сполучивши піз-
ніше ідеї Норінаґи й Ацутане з конфуціанською думкою школи Міто, стали важли-
вою силою руху за повернення всієї влади імператору, що призвів до Реставрації 
Мейдзі. Езотерична ж гілка вчення Ацутане стала провідним чинником в “окульт-
ному” світі Японії [Накорчевский 2003, 364]. 

ІІ
Цей “окультний” світ, як вже було сказано, мало досліджений наукою. А проте 

різного роду таємні вчення з давніх-давен відігравали величезну роль у японській 
культурі. Системи секретних знань і поступового втаємничення лежали в основі 
всіх її галузей – театру й поезії, ікебани й чайної церемонії, ремесла й бойових мис-
тецтв тощо. Свої езотеричні школи існували, ясна річ, і у сфері духовних вчень: 
даоська езотерика оммьо:до: 陰陽道 (“шлях інь-ян”), тантричний буддизм міккьо: 
密教 (“таємне вчення”), сюґендо: 修験道 (“шлях оволодіння силами за допомогою 
аскези”) – вчення гірських аскетів-ямабусі 山伏 тощо. Свої таємниці мав і кожен 
клан сінтоських священиків, кожна школа сінто.

Коротко характеризуючи зміст сінтоської езотерики, хотілося б наголосити на 
двох моментах: по-перше, сінто не проводить принципової межі між людиною та 
божеством-камі; по-друге, сінто не забороняє магію чи ворожбу. Відтак, найвищою 
метою адепта стає безпосередній контакт з камі або повне злиття з ним, перетворен-
ня на “живе божество”. Основною формою контакту є вселення камі в тіло людини 
(каміґакарі 神懸り). Такі стани свідомо культивуються з різною метою – цілитель-
ства, віщування майбутнього, з’ясування волі богів у складних ситуаціях тощо. Для 
досягнення цього адепт під керівництвом вчителя проходить суворий тренінг, що 
включає очищання постами й крижаною водою, прощі до святих місць, а також за-
своює комплекс теоретичних і практичних дисциплін: мантику (футомані 太占), 
езотеричну фонологію (котодама 言魂), техніки “заспокоєння душі” (цінкон 鎮魂) 
тощо. Сюди ж входять техніки закликання камі як у тіло іншого, так і у власне 
(вони звуться “повернення до камі” – кісін 帰神16). У колі послідовників Ацутане 
весь цей комплекс був ототожнений зі “стародавнім сінто” (косінто: 古神道), тобто 
примордіальною японською духовною традицією, що існувала до китайських та 
буддійських впливів.

У ХІХ столітті в Японії діяла ціла низка магів і містиків. Одним з найвидатні-
ших був Хонда Цікаацу 本田親徳 (1822–1889), систематизатор рейґаку, котрий роз-
вивав ідеї Хірати та його учнів, хоча й критикував їх. Ямаґуці Сідо: 山口志道
(1765–1842), Накамура Ко:до: 中村孝道 (перша пол. ХІХ ст.) та Ооісіґорі Масумі 
大石凝真素美 (1832–1911) прославилися як знавці “езотеричної фонології” – науки 
про “душу слова” (котодама). В основі вчення Іноуе Масакане 井上正鐵 (1790–
1849), натомість, лежало очищення (місоґі 禊) у поєднанні з дихальними вправами. 
Він спирався на традиції стародавнього клану священнослужителів Сіракава 白川, 
систематизовані Хіратою. На погляди Міядзі Суйі 宮地水位 (1862–1904) справила 
вплив концепція Хірати про паралельне існування двох світів – явного та прихова-
ного. Останній перетворився у вченні Міядзі на цілу систему світів, куди можна по-
трапити з допомогою шаманської психотехніки. Сам він стверджував, що 
багаторазово мандрував у потойбіччя [Накорчевский 2003, 369–400; Косінто:-но 
хон 1997, 30, 32–41, 46].

У такій атмосфері в ХІХ ст. з’являються вчення нового типу. Про одне з них – 
Ньорайкьо: – вже було згадано на початку статті. Проте значно відомішими є Куро-
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дзумікьо: 黒住教 (“Вчення Куродзумі”, засноване 1814), Тенрікьо: 天理教 (“Вчення 
про Небесну істину”, 1838) та Конко:кьо: 金光教 (“Вчення Золотого світла”, 1859). 
Усі вони виникли внаслідок свого роду містичного досвіду, а саме явища одержи-
мості (каміґакарі). Так, засновник Куродзумікьо: сінтоський священик Куродзумі 
Мунетада 黒住宗忠 (1780–1850) пережив досвід злиття воєдино з сонячною боги-
нею Аматерасу. Засновниця Тенрікьо: селянка Накаяма Мікі 中山みき (1798–1887) 
пережила стан каміґакарі, коли монах-ямабусі використовував її як медіума, щоби 
вилікувати її сина. Відтоді вона стала “живим святилищем Бога”. Засновник Конко-
кьо: селянин Кавате Бундзіро: 川手文治郎 (1814–1883) вперше зустрівся з богом 
Кондзіном 金神, коли той вселився в тіло його брата. Усі троє “пророків” внаслідок 
свого досвіду отримали здатність зцілення, що привернуло до них значну кількість 
адептів [Косінто:-но хон 1997, 50–53; Hardacre 1986, 51–53; Комаровский 1996, 10].

Самі обставини виникнення визначають відмінність нових вчень від традицій-
них шкіл сінто, таких як Ісе-сінто: 伊勢神道 або Йосіда-сінто: 吉田神道, які спи-
ралися на кланові традиції, що сягають корінням у сиву давнину, а не на одкровення 
від камі, отримане раптово конкретною людиною. Засновники нових вчень, як ми 
бачимо, не апелювали до традицій і не були інтелектуалами. Вони походили пере-
важно з простого люду і зверталися до нього, а не до представників еліти. Нарешті, 
на відміну від “давнього сінто”, нові вчення були призначені для широкого загалу. 
Потенціал їхній розкрився лише у ХХ ст.

ІІІ
Крім кокуґаку, на початку ХІХ ст. переживала свій розквіт ще одна школа думки, 

чий вплив на розвиток як сінто, так і загалом японської духовної культури важко 
переоцінити. Ця школа була конфуціанською. Сформувалася вона приблизно вод-
ночас із кокуґаку – в XVII ст. – і назву дістала за місцем свого виникнення, князів-
ством Міто в північній частині сучасної преф. Ібаракі, – мітоґаку 水戸学, тобто 
“школа Міто”. У перший період (1657–1737) її діяльність була зосереджена навколо 
написання “Дай Ніхон сі” 大日本史 (“Історії Великої Японії”)17, яка охоплювала по-
дії від заснування держави першим міфічним государем Дзімму 神武 (660 р. до н. е.) 
до поєднання Північної та Південної гілок імператорської династії у 1392 р. Це був 
безпрецедентний проект – від часів “Сьоку Ніхонґі” 続日本紀 японська історіогра-
фія не знала нічого подібного. Вперше був створений гранд-наратив, у якому япон-
ський народ і японська держава поставали як єдине ціле, безперервно протяжне у 
часі. Важливо, що, відповідно до конфуціанської історіософії, ядром цього гранд-
наративу була династія імператорів. 

Другий період діяльності школи почався наприкінці XVIII ст. Чільними пред-
ставниками мітоґаку в ХІХ ст. були Фудзіта Ю:коку 藤田幽谷 (1773/74 – 1826), Фу-
дзіта То:ко 藤田東湖 (1806–1855), Токуґава Наріакі 徳川斉昭 (1800–1860) та Аїдзава 
Сейсісай 会沢正志斎 (1782–1863). Саме вони розробили низку важливих ідей, що 
пізніше стали частиною ідеології Мейдзі Ісін. Їхню політичну програму було вира-
жено в гаслах сонно: дзьо:ї 尊皇攘夷 (“шанувати імператора, вигнати варварів”) та 
фукоку кьо:хей 富國強兵 (“багата країна, сильна армія”). Обидва вирази були запо-
зичені з китайської класики18, але переосмислені відповідно до умов часу. Під “вар-
варами” почали розуміти європейців та американців. У цей час у школі Міто почав 
відчуватися вплив ідей кокуґаку, хоча загалом вона залишалася на конфуціанських 
позиціях; більше того, її вчені різко критикували Мотоорі Норінаґу та його послі-
довників за ворожість до Китаю, твердили, що їхнє вчення – лише повторення по-
глядів Лао-цзи та Чжуан-цзи [Нагата 1991, 341–342]. Для мітоґаку, природно, 
головним ворогом був не Китай, а Захід, натомість Хірата і його школа до “голланд-
ської науки” ставилися доволі толерантно, а часом навіть прихильно. 

Найвидатнішим мислителем школи Міто був Аїдзава Сейсісай. У 1801 р. (за ін-
шою версією, 1806–1808 рр.) він написав свою першу працю – “Цісіма ібун” 千島
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異聞 (“Дивні чутки про Курильські острови”), присвячену проблемам оборони 
країни [Куріхара 1993, 137, 140]. Головна праця Аїдзави “Сінрон” 新論 (“Новий 
трактат”19), написана 1925 р., містить детальний виклад концепції кокутай 國體20, 
яка стала надалі центральною в японській політичній думці. Термін кокутай дуже 
складний для перекладу21. Дослівно він може бути перекладений як “тіло країни 
(держави)”; проте слід враховувати, що тай (кит. ті) – важливий термін класичної 
китайської філософії, що означає сутність-субстанцію. Слово це Аїдзава взяв знов-
таки з конфуціанського канону, проте надав йому зовсім іншого значення22. Він спи-
рається на сінтоську міфологію, ототожнюючи богиню Аматерасу з Небом (у кон-
фуціанському сенсі), наголошує на божественному походженні імператора і, 
відтак, його єдності з Аматерасу (Небом), на божественності самої країни. Таким 
чином, кокутай включає і особу імператора, і державний устрій, і ритуали сінто, й 
особливі моральні чесноти японців [Sources... 1968, 88–93]. За визначенням В. Мо-
лодякова, кокутай – це “специфічно японська державна спільність (общность), що 
об’єднує в єдиний живий організм імператора як первосвященика сінто й сакраль-
ного вождя нації, японський народ як нащадків богині Аматерасу, включаючи по-
мерлих предків, що стали камі, і ще не народжених; і власне японські острови як 
творіння Ідзанаґі та Ідзанамі” [Боги, святилища... 2010, 242; Молодяков 1999, 62]. 
Ідеальний устрій, за Аїдзавою, характеризується “єдністю ритуалу та правління” – 
сайсей іцці 祭政一致23. Ця формула також відіграла важливу роль у мейдзійській 
ідеології.

Якщо кокуґаку заново відкрила японцям їхню самобутність у міфах і стародав-
ній літературі, то ідеї школи Міто дозволили японцям усвідомити себе єдиним ці-
лим – як у часі (історія), так і в просторі (кокутай). Якщо кокуґаку висунула 
програму духовного відродження, то мітоґаку – програму створення нової могут-
ньої держави. Але в обох випадках основою було сінто. 

Символічно, що Мотоорі Норінаґа заповів поховати себе за реконструйованим 
ним самим обрядом сінто, тим самим розірвавши багатовікову традицію дотриман-
ня буддійського поховального обряду [Михайлова 1988, 72–73]. Таким чином, ідеї 
кокуґаку почали застосовуватися на практиці.

Їх підхопили незадоволені станом речей у державі. Під час великого голоду ро-
ків Темпо: 天保 (1830–1844), у 1837 р., в м. Осаці спалахнуло повстання під прово-
дом конфуціанця Оосіо Хейхаціро: 大塩平八郎 (1793–1837). У своїх зверненнях до 
народу він закликав відродити звичаї часів імператора Дзімму та богині Аматерасу 
(йдеться, ймовірно, про міфічну Добу Богів), а також до повернення влади імпера-
тору. Того ж року в м. Касіваґідзасі (нині у префектурі Нііґата) зчинив заколот Ікута 
Йородзу 生田万 (1801–1837), послідовник кокуґаку, учень Хірати Ацутане [Исто-
рия Японии 1998, І, 593]. 

Конфуціанці школи Міто натомість оголосили війну буддизму. 1843 р. (за збігом 
обставин, у рік смерті Хірати Ацутане) у князівстві Міто розпочалася антибуддій-
ська кампанія, спрямована на очищення сінто й піднесення його статусу [Kitagawa 
1990, 171]. Треба зазначити, що подібну кампанію вже проводили в XVII ст.; тоді 
було зруйновано понад тисячу буддійських храмів, а натомість були побудовані 
сінтоські святилища в тих населених пунктах, де їх не було, – за принципом іссон 
ісся 一村一社 “одне село – одне святилище” [Боги, святилища... 2010, 247]. При-
клад Міто надихнув володарів князівства Сацума на півдні о-ва Кюсю. У 1866–
1877 рр. там було зруйновано близько 4,5 тис. буддійських храмів і монастирів. 
Дійшло до того, що навіть посмертні буддійські імена членів правлячого клану були 
збиті з могильних каменів і замінені на нові – сінтоські. У результаті буддизм у цьо-
му князівстві було практично знищено [Stone 1993].

Японська духовна культура, що віками складалася як цілісна система, почала 
руйнуватися. Країна стояла напередодні великих змін. 
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1 У цій статті японські слова, крім загальновживаних, наведено в українській трансліте-
рації М. Федоришина. Транслітеровані слова (крім власних назв) виділено курсивом. Знак : 
позначає подовження голосного. Ієрогліфічне написання наведено лише там, де це необхід-
но з точки зору змісту статті.

2 Для транслітерації китайських слів у цій статті використано українізовану систему 
Палладія.

3 Цитата наведена нами у класичному написанні. “Вень сюань” 文選 – китайська літера-
турна антологія, укладена 520–530 рр., яка містить найкращі поетичні та прозові твори, 
створені у проміжку від ІІІ ст. до н. е. до V ст. н. е. Цитата взята з історичного трактату Ґань 
Бао 干寶 (IV ст.) 晉紀總論 (Цзінь цзі цзун лунь – “Вступне слово до записів династії Цзінь”), 
що входить до 419 цзюаню антології. Династія Цзінь правила з 265-го по 420 р.

4 Про значення слова Ісін див. у ІІ частині статті. 
5 Японські імена в цій статті наведено згідно з японською традицією: на першому місці 

стоїть прізвище, на другому – власне ім’я. 
6 Слово кокуґаку 国学 можна перекладати як “вивчення (цієї) країни”, “країнознавство” 

(тобто японознавство); з другого боку, можна перекладати як “наука (цієї) країни”, тобто 
“японська наука” тощо. Друге значення лягло в основу загальновживаних перекладів (на 
наш погляд, недосконалих): в англомовній літературі – “National Learning”, у російській – 
“национальная наука”. Докладніше про історію терміна кокуґаку та його синоніми див.: 
[Михайлова 1988, 149; Сінто: дзітен 1999, 397].

7 Вираз Камати То:дзі [Kamata 2000].
8 Ньорай 如来 (досл. “Той, що прийшов таким чином”) – один з епітетів Будди. У ньо-

райкьо: 如来教 – релігії, яку заснувала Кіно, – це ім’я Бога [Сінсю:кьо: дзітен 1990, 763].
9 Наприклад, щодо конфуціанства огляд основних позицій дослідників і наші міркуван-

ня див.: [Капранов 2010]. 
10 Про “шлях торговця” див.: [Карелова 2007, 118–124].
11 Чжу Сі 朱子 (япон. Сю Сі, 1130–1200 ) – китайський філософ, чільний представник 

неоконфуціанства. Його вчення було офіційною ідеологію Японії в добу Токуґава.
12 Див.: [Кодзики… 1993, 38].
13 Про школу Хірати ми писали докладніше в окремій статті: [Капранов 2008].
14 Розташовувалося на території сучасної префектури Сімане.
15 У Дж. Бріна [Breen 2000] його ім’я транслітеровано як Fukuba Bisei.
16 Про ці психотехніки див. докладніше: [Капранов 2007; Накорчевский 2003, 376–383].
17 Назва може бути перекладена також як “Велика історія Японії”. 
18 Перше гасло приписують державному діячу і мислителю Ґуань Чжуну 管仲 (бл. 720–

645 до н. е.). Вираз 攘夷 (кит. жан і) зустрічається у книзі “Ґун’ян чжуань” 公羊傳 (4-й рік 
Сі-ґуна) [Gongyang Zhuan]. У ньому йшлося про пошану до чжоуського царя (вана), й від-
повідно воно писалося尊王攘夷 (кит. цзунь ван жан і); японські конфуціанці замінили 
“вана” 王 на “імператора” 皇. Друге гасло (кит. фу ґо цян бін) узяте з “Чжаньґо це” 戰國策 
(“Плани Войовничих держав”, між ІІІ і І ст. до н. е.), розділ “Цінь, 1”: “юй фу ґо чже, у гуан 
ці ді; юй цян бін чже, у фу ці мін; юй ван чже, у бо ці де” 欲富國者，務廣其地；欲強兵者，
務富其民；欲王者，務博其德 [Zhan Guo Ce] “Той, хто прагне зробити державу багатою, 
намагається розширити її територію; той, хто прагне зробити військо сильним, намагається 
зробити народ заможним; той, хто прагне бути царем, намагається розширити своє де”. 
Пор. англійський переклад B. S. Bonsall: “He who wishes to make his State wealthy exerts 
himself to extend its territory. He who wishes to make his soldiers powerful exerts himself to en-
rich his people. He who wishes to be king exert himself to make his virtue great” [Records of the 
Warring States].

19 Можливі інші варіанти перекладу: “Нові думки”, “Нові міркування”, “Нова дискусія” 
тощо. В англомовній літературі зустрічаються варіанти “New Proposals” [Sources... 1968, 
88], “New Theses” [Yonehara 2003, 2]. 

20 У суч. написанні: 国体.
21 Ось деякі варіанти: “країноєдність” [Рубель 1994, 79], “the national polity” [Sources... 

1968, 90], “nationality” [Yonehara 2003], “national essence” [Brownlee 2000], “сущность госу-
дарства” [Михайлова 1990, 154], “государственный организм” [Молодяков 1999, 62]. 

22 Вживається в “Ґулян чжуань” 穀梁傳 (24-й рік Чжуан-ґуна, 4; 25-й рік Чжао-ґуна, 2) у 
виразі, повтореному двічі: 大夫，國體也 Да фу ґо ті є “Дафу є тілом держави” [Guliang 
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Zhuan]. Також воно зустрічається в “Хань шу” і “Хоу хань шу” у значенні законів управлін-
ня державою. Дафу (“великі мужі”) – ранг аристократів і високопосадовців у стародавньо-
му Китаї.

23 В англ. перекладі: “Religion and government being one” [Sources... 1968, 93], проте 祭 
сай / мацурі означає “свято, урочистий ритуал, поклоніння божествам”. Управління держа-
вою в давнину називалося мацуріґото, тобто було однокореневим зі словом мацурі.
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Одним із найважливіших аспектів історії кипчаків є їхня військова історія. Зо-
крема, необхідно простежити, як формувались межі володінь кипчаків. До сьо-

годні питання кордонів вивчалось Д. Расовським та К. Кудряшовим [Расовский 
1936; Расовский 1937; Расовский 1938; Кудряшов 1948], проте їхні работи вже за-
старілі і не дозволяють розглянути питання Великого кордону між державами з осі-
лим населенням та Дашт-і Кипчак у динаміці. Завданням цієї студії є визначення 
причин зростання динаміки нападів на окремих театрах бойових дій та часу кінця 
кипчацької експансії.

Так, В. Спіней вважає 1055 р. часом, коли кипчаки вийшли на кордони Русі, а 
1061 р. – часом першої битви з русами [Spinei 2009, 116]. Д. Крістіан, своєю чер-
гою, позначив хронологічні межі цих подій як середину 50-х та початок 60-х рр. 
ХІ ст. [Christian 1998, 356]. На думку Д. Расовського, кипчаки вийшли на кордони 
Русі в 1054 р. [Расовский 1936, 179–180]. Тільки в Лаврентіївському літописі поява 
кипчаків датована 1054 р. [Лаврентьевская… 1962, 163]. За свідченнями інших лі-
тописів, кипчаки вийшли на кордони Русі у 1055 р. [Новгородская первая летопись 
1950, 182–183; Ипатьевская… 1962, 151]. Перший напад кипчаків на Русь датова-
ний 1061 р. Вождь, котрий переміг Всеволода Ярославича, мав ім’я Іскал (Сокол, 
Сакал, Сукал) [Лаврентьевская… 1962, 163; Новгородская первая летопись 1950, 
17; Ипатьевская… 1962, 152; Lăzărescu-Zobian 1984, 270–271]. На нашу думку, кип-
чаки на початку 50-х рр. ХІ ст. повинні були зайняти степи Дніпровського Лівобе-
режжя. На Правобережжі вони з’явилися дещо пізніше. Перший похід кипчаків 
проти огузів-торків, котрі жили поблизу Ростовця та Неятина, датований 1071 р. 
[Kurat 1972, 78; Лаврентьевская… 1962, 174; Новгородская первая летопись 1950, 
191; Ипатьевская… 1962, 164]. У такому разі межиріччя Дніпра та Дністра було 
зайняте кипчаками в 60-х рр. ХІ ст.

Перша достовірна згадка про кипчаків на Нижньому Дунаї датована останньою 
чвертю ХІ ст. За свідченнями Георгія Кедріна та Іоанна Скіліци та Михайла Атталіо-
ти, Никифор Василакі близько 1078 р. найняв куманів (кипчаків), для того щоб за-
хопити престол [Пріцак 2008, 34; Spinei 2009, 116; Berend 2001, 69; Spinei 1986, 93; 
Yücel 2002, 636; Diaconu 1970, 110–111; Гръцки извори… 1965, 192–194, 338–39; 
Гръцки извори… 1980, 122]. У 1088 р. кипчаки були союзниками Татуша (правите-
ля одного з подунайських міст) [Пріцак 2008, 35; Kurat 1937, 169–175; Tryjarski, 
1975, 518; Diaconu 1978, 37; Curta 2006, 301; Yücel 2002, 638]. В. Стоянов вважає, 
що кумани почали займати территорію Молдови між 1068-м та 1071 рр. [Stoyanow 
2002, 681]. Д. Расовський запропонував гіпотезу, що куни, котрі вийшли на кордони 
Угорщини в 1070–1071 рр., були кипчаками [Расовский 1936, 181].

Проте апогей печенізької активності на Балканах якраз припадає на 70–80-ті рр. 
ХІ ст. Кунів 1070–1071 рр. логічно зіставити саме з печенігами. Їхній рух у напрям-
ку Угорщини обумовила експансія огузів, котрі в 1064/1065 рр. атакували Фракію 
[Spinei 2009, 115–116; Гръцки извори… 1965, 175–179, 331–333; Гръцки извори… 
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1980, 120–121]. Експансія огузів призвела до переселення значної кількості печені-
гів. Автор Пожонської хроніки та Шимон Кезаї вважали, що місцевості до Біхара та 
провінцію Нір спустошили бесси (бешеньє, печеніги). Автори Будської та Дубниць-
кої хронік, а також Янош Туроці повідомляли, що на Угорщину напали куни. Похід 
датований 1070 р. Очолював кунів Озул. Шимон Кезаї називавав його сервієнтом 
князя кунів Дьюли. Хроніст повідомляв, що Озул не очікував нападу угорців. Угор-
ці несподівано напали та перемогли ворогів [Spinei 2009, 118; Joannis de Thwrocz 
1766, 142–144; Шушарин 1997, 327; Chronicon Pictum… 1883, 171–173].

Угорські дослідники вважали кочівників, котрі здійснили цей напад, огузами чи 
печенігами [Шушарин 1997, 326]. Це логічно, оскільки тільки в 1071 р. кипчаки по-
чали турбувати набігами Поросся. До того, ж Анна Комніна повідомляла, що кип-
чаки кочували далеко від володінь печенегів на Балканах [Комнина 1965, книга 7, 
параграф 5]. При описі подій, котрі відбувались у Подунав’ї в 1072 р., згадані пе-
ченіги, котрі прийшли в Угорщину через Болгарський Белград (Нандорфехервар, 
Альба Булгаріа, сучасний Белград у Республіці Сербія). На допомогу їх призвали 
ромеї та болгари. Печеніги форсували річку Саву та вийшли на поле Бузіаш. Але 
вони були переможені військами бана Яна, а печенізький вождь Казар з небагатьма 
людьми ледь врятувався втечею [Шушарин 1997, 329]. Печеніги під тиском огузів 
відступали у володіння угорців та ромеїв. Вони служили у війську Ендре І вже в 
1052 р. [Шушарин 1997, 329–330; Расовский 2012, 88].

За гіпотезами деяких вчених, у 1085 р. відбулося вторгнення кочівників до Угор-
щини. У хроніці їхній вождь титулувався Ducem Cunorum, тобто князь кунів. Куни 
атакували Угорщину в районі Унга та Боршави. За допомогою Кутеска екс-король 
Шаломон бажав повернути собі престол. Якщо Шаломону справді допомагали кип-
чаки, то дивним є факт, що відразу після поразки Шаломон відступив у Болгарію, 
де й був переможений військами Олексія Комніна. У Болгарії наприкінці ХІ ст. роз-
ташовувались володіння печенігів, але аж ніяк не кипчаків [Joannis de Thwrocz 
1766, 161–163; Шушарин 1997, 327; Chronicon Pictum… 1883, 194–196].

Тільки похід кунів у 1091 р., котрий здійснив хан Копульх, син Крула (Кола), 
можна напряму пов’язати з кипчаками. Останні спустошили Трансільванію і дійшли 
до місцевості Бечей (Старі Бечей на Тисі). Поряд з Копульхом згадано Енфема. За 
свідченням Шимона Кезаї, ніхто з кунів не врятувався, окрім сервієнта Есембу. У 
битві на Паганті був убитий Копульх. Кипчаки поклялись помститися за смерть 
цього вождя, вони вимагали відпустити полонених кунів та висміяли угорського 
короля. Але Ласло здобув перемогу над кипчаками князя Акуша та вбив цього вож-
дя у битві поблизу Дунаю. Спроба кипчаків поширити свій вплив і на територію 
Алфьолду була невдалою. З цього часу кордони кипчацьких володінь на заході ста-
білізувалися [Шушарин 1997, 327–328; Spinei 2009, 121; Joannis de Thwrocz 1766, 
163–164; Chronicon Pictum… 1883, 196–197].

Після перемоги короля Ласло I Святого над Копульхом та Акушем кипчаки біль-
ше століття не турбували землі королівства набігами. Можливо, це було обумовлено 
кипчацькою активністю на кордонах Русі. Адже у зіткненнях із кипчаками Рюри-
ковичі провели майже все XII ст. Активізація кипчаків на кордонах Угорщини да-
тована XIII ст., якраз у той час, коли у війнах Візантійської імперії та Другого 
Болгарського царства була пауза (після смерті Калояна). За інформацією угорських 
документів, кипчаки здійснювали напади на комітати Брашов та Фегераш. Вони на-
магались увійти до Трансільванії через Татарський перевал та долину річки Олт 
[Vasary 2005, 32; Spinei 1986, 49].

Король Ендре ІІ був вимушений віддати землю Барца тевтонським лицарям [Па-
раска 1981, 16; Vasary 2005, 32; Spinei 2008, 417; Пашуто 2011, 575]. За грамотою 
короля їм були віддані землі на південь від Татарського перевалу. Тевтонці мали 
розширювати свої володіння за рахунок кипчаків та бродників. Німецькі колоністи 
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поповнили населення землі Барца, котра до того була малонаселеною [Шушарин 
1978, 41]. У документах дипломатичної переписки вказано, що язичники (тобто 
кипчаки) нападали на землю Барца та “землю за сніжними горами” [Шушарин 
1978, 41–42]. Влітку кипчаки підходили до Карпатських гір, і власне тоді відбува-
лись їхні напади на угорське прикордоння [Шушарин 1978, 44]. Тевтонці не тільки 
змогли припинити напади кочівників, а й самі перейшли в наступ. Лицарі завойову-
вали деякі землі поблизу землі Барца, у володіннях кипчаків та бродників. Подальше 
їхнє просування було зупинено конфліктом з угорським королем, котрий вимусив 
тевтонців шукати іншу землю для поселення [Князький 1988, 26; Spinei 2008, 417; 
Spinei 1986, 49; Пашуто 2011, 575–576].

Кипчаки також просувались на Балкани. За свідченням Анни Комніної, серед 
союзників Татуша були печеніги та кипчаки. Причиною конфлікту було те, що 
печеніги не віддали частину здобичі кипчакам. Печеніги ж відмовили кипчакам 
тому, що ті запізнились і не взяли участі в битві. Перше зіткнення між печенігами 
та кипчаками відбулось у 1087–1088 рр. [Комнина 1965, книга 7, параграф 5]. Поя-
ва кипчаків на західній периферії Дашт-і Кипчак була пізньою. Олексій Комнін, ко-
трого атакували печеніги, найняв Боняка та Тугоркана (Маніака та Тогортака) для 
війни проти печенігів [Комнина 1965, книга 8, параграф 4]. 

Анна Комніна повідомляла, що на допомогу ромеям прийшло 40 тис. кипчаків, 
що, звичайно, перебільшення, оскільки сама цифра є шаблоном, котрий позначав 
велику кількість “варварів”. Вона така ж фантастична, як і “міріади” загиблих пече-
нігів [Комнина 1965, книга 8, параграфы 4–6]. Фактично у 60–70-х рр. ХІ ст. завою-
вання східноєвропейських степів було завершено. Тільки подунайські землі були 
завойовані в 1091 р., коли ромеї та кипчаки перемогли печенігів у битві під Леву-
ніоном [Пріцак 2008, 35]. Події кінця XI ст. позначили завершення кипчацької екс-
пансії та початок формування нових політичних утворень у східноєвропейських 
степах. На цій території утворились нові етнічні спільності – половці та кумани, де 
огузи та печеніги відігравали роль субстрату, а кипчаки – адстрату.

Відчуваючи слабкість ромеїв, кипчаки підтримали заколот псевдо-Романа Діо-
гена. За явно перебільшеними даними візантійських джерел, у битві поблизу від 
Таврокома в 1095 р. загинуло 70 тис. кипчаків [Комнина 1965, книга 10, параграфы 
2–4; Spinei 2003, 250; Spinei 2009, 121; Stoyanow 2002, 682; Ипатьевская… 1962, 
217; Пріцак 2008, 35–36; Плетнева 1990, 49–50; Diaconu 1978, 47–50, 58]. Кордон 
кипчаків з Візантійською імперією проходив по Дунаю [Расовский 1938, 159]. По-
близу від Куманського броду розташовувався Відін [Stoyanow 2002, 682; Diaconu 
1978, 59; Расовский 1938, 159]. Кипчаки на Нижньому Дунаї у середині XII ст. на-
падали на Дімніцік та Дрістру (Сілістрію) [Бибиков 1981, 117; Гръцки извори… 
1968, 226; Гръцки извори… 1972, 226–227].

Про існування кипчацьких вождівств відомо мало. У слов’янських літописах 
згадувались “дунайські половці”. Проти них у 1116 р. мав здійснити свій похід Во-
лодимир Мономах [Ипатьевская… 1962, 284; Diaconu 1978, 59–60]. Вони турбували 
Візантію. У 1114 р. кипчаки напали на Відін [Stoyanow 2002, 682; Diaconu 1978, 
59]. Дунайський кордон був неспокійним. У 1122–1123 рр. відбулась міграція бе-
рендеїв та печенігів з Русі до Угорщини, яка зачепила і візантійські землі [Ипатьев-
ская… 1962, 286; Маркварт 2002; Бибиков 1981, 98–112; Князький 1988, 24].

Кочівники, котрі напали на Візантію у 1122 р., були не кипчаками, а печенігами 
[Бибиков 1981, 101–112; Stoyanow 2002, 682; Tryjarski 1975, 519; Spinei 1986, 91, 99; 
Yücel 2002, 641]. Але Михайло Сирійський називав їх команами, за його свідчен-
ням, їх переміг цар Іване (Іоанн Комнін) [Маркварт 2002; Diaconu 1978, 62–71]. 
Справді, у візантійських джерелах вказано, що проти імператора виступили ко-
чівники [Гръцки извори… 1968, 209–210]. Іоанн Кіннам та Феодор Скутаріот по-
відомляли, що ворогами були якісь “скіфи” [Гръцки извори… 1968, 209–210; 
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Гръцки извори… 1972, 222]. У скандинавській сазі вказано, що ворогами были 
язичники, а битва відбулась на полі Печінавеліра [Пріцак 2003, 83–85].

На нашу думку, битву скандинавів з язичниками можна зіставити з подіями не 
1122 р., а 1091 р. Скіфи ж візантійських джерел – це загальний етнонім для позначен-
ня кочівників. До Візантії мало вдертися поліетнічне військо кочівників на чолі з ба-
йяндурами, котрих очолював вождь Татар [Шушарин 1997, 336; Князький 1988, 24].

У середині ХІІ ст. слов’янські джерела вказували на присутність у регіоні кип-
чацького вождя Башкорда. Але він не був достатньо сильним навіть для того, щоб 
примусити Івана Берладника віддати для пограбування Пониззя [Плетнева 1990, 
103–105; Ипатьевская… 1962, 497–502]. Походи кипчаків проти Візантійської імпе-
рії в 1148 та 1160 рр. не були масштабними, а мали характер локальних набігів [Би-
биков 1981, 117–121; Stoyanow 2002, 682]. Коли Мануїл Комнін йшов через їхні 
володіння, то вони наважувались напасти на військо ромеїв. У 1148 р., користую-
чись тим, що імператор воював проти франків та острів’ян (сицилійських норма-
нів), кипчаки напали на Дрістру. Ромеї вдало відбивали вторгнення кипчаків у свої 
землі до повстання Петра та Асеня в 1185 р. [Бибиков 1981, 117–118; Гръцки изво-
ри… 1968, 226; Гръцки извори… 1972, 226–227].

Але найбільше кипчаків притягувала Русь, котра не мала природних кордонів на 
зразок Карпат та Дунаю. Рюриковичі використовували кипчаків як найманців у своїх 
походах та усобицях. На Русі знайшли захисток вороги кипчаків – торки та печені-
ги. Проти Русі воювало кілька кипчацьких конфедерацій. Одну з них очолював хан 
Боняк. У 1092 р. кипчаки у складі війська Василька Ростиславича здійснювали по-
хід на Польщу [Лаврентьевская… 1962, 215; Ипатьевская… 1962, 206]. Протиріччя 
між кипчаками та Володимиром Мономахом призвели до страти Ітлара та Кітана 
[Ипатьевская… 1962, 218–219; Плетнева 1990, 50–51; Kurat 1972, 79].

Боняк у 1096 р. здійснив набіг на Київщину, спалив Юр’їв та княжий будинок у 
Берестові і ледь не здобув Київ “ізгоном” [Плетнева 1990, 51; Gökbel 2002, 649; Лав-
рентьевская… 1962, 229, 231–233; Ипатьевская… 1962, 221–224]. Для більш вдалих 
дій проти Русі він уклав союз із “донецькими кипчаками” та в 1106-му чи 1107 р. 
атакував міста Вир, Лубен та Ромен [Плетнева 1990, 52; Лаврентьевская… 1962, 
281–282; Ипатьевская… 1962, 258–259]. В усобицях Рюриковичів Боняк виступав як 
ворог київського князя Святополка. Галичани (Перемишльське та Теребовельське 
князівства) дістали підтримку проти угорців. У 1097 р. союзне військо здобуло пере-
могу над угорцями в битві на Вягрі. Ключову роль у перемозі відіграв маневр Ал-
тунопи [Ипатьевская… 1962, 246; Плетнева 1990, 53; Kurat 1972, 81; Gökbel 2002, 
652; Spinei 2009, 123–124; Лаврентьевская… 1962, 270–271; Кушкумбаев 2009, 69–
70]. Боняк у 1103 р. підтримував лукоморців, правда це їм не допомогло вистояти 
проти русів [Пріцак 2008, 40; Плетнева 1990, 56; Лаврентьевская… 1962, 277–279; 
Новгородская первая летопись 1950, 19, 203; Ипатьевская… 1962, 252–255].

У 1105 р. війська Боняка напали на Заруб. У битві, котра відбулась поблизу цих 
міст, він переміг місцевих торків та берендеїв [Пріцак 2008, 41; Плетнева 1990, 56; 
Kurat 1972, 83; Ипатьевская… 1962, 257; Расовский 1940, 110]. Наступного після 
цього вторгнення року лукоморці Урусобичі здійснили напад на Заречеськ на 
волинсько-києвському прикордонні. Можливо, Урусобичів підтримав Боняк [Прі-
цак 2008, 41; Плетнева 1990, 56; Kurat 1972, 83; Spinei 2009, 124; Лаврентьевская… 
1962, 281; Ипатьевская… 1962, 257; Расовский 1940, 110]. Святополк відправив 
проти кипчаків військо під командуванням Яна та Путяти Виштатичів, Івана 
Захар’їча та Козарина [Плетнева 1990, 56–57; Ипатьевская… 1962, 257; Пріцак 
2008, 41].

Ще через рік Боняк спустошив місцевості поблизу Переяслава та разом із Шару-
канідами напав на Переяславське князівство. Поблизу річки Сули неподалік від Лу-
бен у 1106-му чи 1107 р. відбулась битва, в котрій загинув брат Боняка Таз. Боняк 
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та його союзник Шарукан змогли врятуватися втечею. Кипчаки в цій битві зазнали 
значних втрат і принили напади на кордони Русі на кілька років [Пріцак 2008, 41–
42; Плетнева 1990, 60–61; Kurat 1972, 83; Gökbel 2002, 649; Лаврентьевская… 1962, 
281–282; Ипатьевская… 1962, 258–259; Расовский 1940, 110]. Тільки в 1116 р. Бо-
няк наважився атакувати місто Кснятин [Плетнева 1990, 64].

Сусідство з кипчаками було небезпечним і на Галичині. Нам невідомі поселення, 
котрі стояли на заваді вторгненням. Але можна констатувати передумови для утво-
рення фортифікаціоних ліній. У цьому регіоні розташовувались міста Теребовль, 
Микулин та Плисненськ. Для оборони можна було використовувати місцевості на 
річці Сереті та “Голі гори” [Котляр 1998, 142]. До фортификацій на кордонах варто 
віднести Коломию та Звенигород [Котляр 1998, 127]. О. Баженов вказує, що напри-
кінці ХІ ст. землі Середньої Наддністрянщини страждали від нападів кочівників. 
Внаслідок несподіваного нападу загинуло Глибівське городище. Також припинили 
існування Деражня Гатна, Кутківці, Колубівці та інші поселення. Попередня систе-
ма оборони, дієва проти печенігів, була занадто слабкою, щоб витримувати напади 
кипчаків. Головним винуватцем цих спустошень був Боняк. Його образ зберігся в 
подільських легендах як Буняк Солудивий (Боняк Шолудивий) [Баженов 2009, 159–
160]. Князі були вимушені зміцнити свої кордони, тож у ХІІ ст. літописець вже 
зафіксував на Середній Наддністрянщині міста Василів, Онут, Каліус, Ушицю, Ку-
челмин [Котляр 1998, 143–149; Кудряшов 1948, 127; Баженов 2009, 94–97].

Викликає здивування те, чому руси довго не наважувалися здійснювати походи у 
володіння Боняка. І це при тому, що Рюриковичі в 1111 та 1116 рр. здійснювали вда-
лі походи на донецьких кипчаків, а в 1103 р. були атаковані лукоморці. Володіння 
Боняка не могли не бути хоча б раз зачеплені походами Рюриковичів, [Пріцак 2008, 
40; Плетнева 1990, 56; Kurat 1972, 83; Gökbel 2002, 649; Ипатьевская… 1962, 252–
256]. Чи не логічно припустити, що власне “дунайські кипчаки” були об’єднанням, 
котре очолював Боняк?! Цілком логічно висловити припущення, що плем’я кунун, 
згадане в арабських джерелах, відповідає кунам ал-Марвазі. Його володіння мали 
розташовуватися на захід від Інгульця. Здійснюючи похід у Подунав’я в 1116 р., 
Володимир Мономах повинен був атакувати “дунайських кипчаків” [Ипатьевская… 
1962, 284; Diaconu 1978, 59–60].

Другим великим кипчацьким полководцем, котрий здійснював походи на Русь, 
був Тогрі-Тархан (Тогортак візантійских джерел, Тугоркан слов’янских літописів). 
У 1093 р він переміг великого князя Святополка, котрий необачно вийшов у район 
Стугни. Святополк із-під Торчеська втік у Треполь. Кипчаки ж узяли Торчеськ в об-
логу, котра тривала чотири тижні. Частина військ Тугоркана відійшла до Києва та 
зупинилась між ним і Вишгородом. Цей маневр мав налякати русів та блокувати 
їхні дії. Після того як Торчеськ був здобутий, кипчаки відійшли у степи з полоном 
[Пріцак 2008, 36; Ипатьевская… 1962, 209–215; Лаврентьевская… 1962, 218–225; 
Новгородская первая летопись 1950, 18–19]. 

Психологічний ефект поразки на Стугні був настільки значним, що великий 
князь у 1094 р. уклав з кипчаками мир та одружився на доньці Тугоркана. За зви-
чаями кочівників він мав заплатити за наречену викуп. Очевидно, Святополк відку-
пився від кипчаків [Ипатьевская… 1962, 216; Лаврентьевская… 1962, 226]. Цей 
успіх надихнув Тугоркана, і в 1096 р. він здійснив набіг на Переяславську землю. 
Він узяв в облогу Переяслав, але недооцінив русів. Володимир Мономах здійснив 
контрудар та переміг кипчаків. Під час цієї битви Тугоркан загинув [Пріцак 2008, 
37; Ипатьевская… 1962, 220–229].

Джерела не вказують на те, до якого племені належав Тугоркан-Тугортак, але 
його діяльність поширювалась на території кочів’їв племені іт-оба, котрі й були 
“лукоморцями” у вузькому сенсі цього терміна. У “Повчанні Володимира Мономаха” 
вказані й інші вожді цього племені. Асадук та Саук допомогли Олегу Святославичу 
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повернути свою вотчину. Олег Святославич також приводив із собою війська Бел-
кетегіна (Більге-тегіна) [Пріцак 2008, 33]. Володіння “Ітларевої чаді” (іт-оба, іт-
огли) були локалізовані літописцем за Голтавом [Пріцак 2008, 34]. У такому разі це 
плем’я мало кочувати на Дніпровському Лівобережжі. О. Пріцак вважає, що власне 
іт-огли разом з русами здійснили походи проти полоцької династії в 1077 та 1083 рр. 
Кипчаки воювали проти Бориса В’ячеславича в 1078 та 1095 чи 1096 рр. У битві на 
Десні Володимир Мономах взяв у полон Асадука та Саука, а під Новгородом-
Сіверським переміг війська Більге-тегіна [Пріцак 2008, 33]. Д. Расовський вважає, 
що на посульське місто Горошин у 1083 р. напали кипчаки. Можливо, це були іт-
огли [Расовский 1940, 103].

Третім великим центром поблизу Русі була конфедерація “донецьких кипчаків”, 
котра сформувалась паралельно з вождівством Боняка. Серед вождів цього ханства 
згадувались Асень та Шарукан. У писемних джерелах Шарукан вперше згаданий 
під 1068 р. під час битви на річці Альті [Лаврентьевская… 1962, 167–172; Новго-
родская первая летопись 1950, 17, 186–190; Ипатьевская… 1962, 156–161; Расов-
ский 1940, 102–103]. Серед “донецьких кипчаків” були й інші вожді. Першим з них 
був Іскал (Сукал, Сакал) [Kurat 1972, 77; Расовский 1940, 102]. Під 1082 р. згадано 
про смерть Осеня (Асеня) [Пріцак 2008, 240; Лаврентьевская… 1962, 205; Ипатьев-
ская… 1962, 196], а доля Шарукана оповита мороком до початку ХІІ ст. Логічно 
припустити, що походи 1078 р. на Переяслав [Лаврентьевская… 1962, 200; Новго-
родская первая летопись 1950, 18, 201; Ипатьевская… 1962, 190–191; Расовский 
1940, 103] та 1079 р. на Воїнь [Лаврентьевская… 1962, 204; Новгородская первая 
летопись 1950, 18, 201; Ипатьевская… 1962, 195–196] були ініційовані племенем 
кай, а не Шаруканом. О. Пріцак зробив припущення, що Асень було назвою клану 
кай у “донецьких кипчаків” [Пріцак 2008, 239–246]. “Донецькі кипчаки” активно 
нападали на Русь. У 1080 р. вони атакували Новгород-Сіверське князівство. У 
1083 р. 8 тис. кипчаків спустошили місцевість поблизу Прилука. У 1092 р. кипчаки 
здобули міста Песочен та Переволоку [Расовский 1940, 103].

Але більш за все літописцям запам’яталась перемога Шарукана в битві на Альті 
в 1068 р. [Пріцак 2008, 32; Лаврентьевская… 1962, 167–172; Новгородская первая 
летопись 1950, 17, 186–190; Ипатьевская… 1962, 156–161]. Наступна велика битва 
Шарукана була поблизу Лубна на Сулі. Об’єднанні сили Боняка та Шарукана були 
переможені Володимиром Мономахом [Пріцак 2008, 41; Лаврентьевская… 1962, 
281–282; Ипатьевская… 1962, 258–259; Расовский 1940, 110]. Востаннє про Шару-
кана згадано під 1107 р. Беручи до уваги те, що він не загинув у битві, можна зро-
бити припущення, що він помер від старості [Пріцак 2008, 41–42; Лаврентьевская… 
1962, 281–282; Ипатьевская… 1962, 258–259; Расовский 1940, 110, 112].

У 1107–1116 рр. “донецькі кипчаки” відчували помітний тиск з боку Русі. У 
1109 р. Давид Іворович здійснив похід на Сіверський Донець і, згідно з явно пере-
більшеними даними, здобув 1000 веж [Лаврентьевская… 1962, 283–284; Ипатьев-
ская… 1962, 260; Расовский 1940, 111]. За даними володимиро-суздальського 
джерела, кипчаки відповіли на це черговим набігом. Це, відповідно, стало приво-
дом для чергового походу до степів. На цей раз метою походу були міста. У 1111 р. 
Святополк, Володимир Мономах та Давид Святославич здійснили похід у глиб сте-
пів [Лаврентьевская… 1962, 289; Расовский 1940, 111]. Руси здобули міста Шару-
кань та Сугров. Цікаво, що кипчаки атакували їх тільки після того, як Рюриковичі 
задумали повернутися на Русь. На Дегеї відбулась битва, в якій Рюриковичі пере-
могли [Ипатьевская… 1962, 266–273].

Найменш задокументована кипчацька експансія на крайньому сході Європи. 
Д. Расовський висловив припущення, що в середині ХІ ст. район басейнів Медве-
диці, Хопра, Бітюга був зайнятий буртасами, але оскільки кипчаки вже в 1117 р. по-
чали воювати проти волзьких булгар, то буртаси відступили на північ під прикриття 
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лісів. Буртасів атакували “донецькі кипчаки”. Не маючи достатньо сил, буртаси не 
могли протистояти кочівникам і тому стали васалами Волзької Булгарії [Расовский 
1937, 81]. Про відносини волзьких булгар з кипчаками також відомо дуже мало. Зо-
крема, відомо, що Аєпа підійшов до кордонів Волзької Булгарії. На перемовинах 
під час бенкету булгари отруїли Аєпу. Це мало спричинити війну кипчаків з волзь-
кими булгарами [Ипатьевская… 1962, 285; Расовский 1940, 101], деталі якої нам 
невідомі. Можна лише висловити припущення, що кипчаки діяли в союзі з русами. 
Зять Аєпи Юрій Довгорукий у 1120 р. атакував булгар [Казаков 2007].

Вже в першій половині ХІІ ст. сформувався союз кипчаків та Русі проти Волзької 
Булгарії. Товари волзьких булгар фактично не проникали у володіння єльтукове, що 
свідчить про торгову блокаду з боку мусульман. У 1184 р. кипчаки-йємеки брали 
участь у поході на Булгар як союзники Андрія Боголюбського [Лаврентьевская… 
1962, 389–390; Ипатьевская… 1962, 625–626]. Згідно з датуванням галицько-
волинського літописця, ці події відбулись у 1182 р. [Ипатьевская… 1962, 625–626]. 
Похід 1184 р. на Булгар був наймасштабнішою акцією кочівников та русів, спрямо-
ваною проти булгар [Лаврентьевская… 1962, 389–390; Ипатьевская… 1962, 625–
626]. Наджиб Хамадані зафіксував конфлікт між саксінами та кипчаками-йємеками 
[Агаджанов 1969, 162]. Питання активізації кипчаків на Балканах наприкінці ХІІ – 
на початку ХІІІ ст. та конфедерації канглів розглядалися в окремих студіях.

Що стосується подій ХІІ ст., то грузинські джерела згадували про присутність на 
Північному Кавказі двох груп кипчаків – кипчаків Отрока Шарукановича та “дер-
бентських кипчаків”. Коли Отрок перебував на Північному Кавказі, кількість 
кипчаків там мала зрости, що призвело до конфлікту з місцевими кипчацькими гру-
пами та аланами. Якщо звернути увагу на те, що, за винятком Кавказької Аланії, в 
Отрока не було бар’єрів для повернення в рідні степи, то цілком впевнено можна 
стверджувати про те, що Донщина та Північно-Східне Надазов’я входили у склад 
єдиного державного організму [Жития царя царей Давида 1998; Ипатьевская… 
1962, 716]. Грузини Давида IV Будівника та кипчаки Отрока воювали проти “дер-
бентських кипчаків” і лезгинів [Анчабадзе 1960, 118]. “Дербентські кипчаки” допо-
могли грузинам у Шамхорській битві (1195 р.), а брат Севінча Савалаті (Салават) 
служив у грузинських військах [Golden 1984, 83; Анчабадзе 1960, 124].

Володіння “дербентських кипчаків” фактично повторювали обрис домену хозар-
ського кагана Йосипа, за винятком однієї важливої деталі – волзької дельти. Тери-
торії “дербентських кипчаків” – це землі від Каспійського моря до Ергенів та Кав-
казу. Дельта ж Волги була відома як Саксін [Расовский 1938, 164–165]. Південним 
кордоном “дербентських кипчаків” були північні кордони Дербентського емірату 
[Насави 1996, глава 77; Жития царя царей Давида 1998].

Таким чином, кипчацька експансія досягла свого апогею після перемоги ромеїв 
та кипчаків над печенігами в 1091 р. Ця битва стала віхою переходу під кипчацьку 
гегемонію майже всіх західноєвразійських степів, за винятком Алфьольду. Поразки 
кипчаків від візантійського імператора Олексія I Комніна та угорського короля Лас-
ло I Арпада обумовили зосередження кипчаків на війнах з Руссю. 90-ті рр. XI ст. 
ознаменувались війнами зі змінним успіхом, де ініціатива належала кипчакам. Клю-
човим пунктом протистояння Русі з кипчаками стала битва на Сулі поблизу Лубен 
у 1107 р. Власне після цієї битви руси перейшли в контрнаступ і внаслідок кількох 
кампаній примусили кипчаків відмовитись від війн із Руссю. Поразки кипчаків у 
війнах з Руссю та Угорщиною зумовили те, що їхня увага та активність переключи-
лись на інші території. Відповідно, поразки кипчаків від русів не зупинили 
кипчацької експансії, а лише привели до тимчасового спокою на деяких ділянках 
Великого кордону. Остаточно кипчацька експансія припинилась тільки після їхньої 
поразки від волзьких булгар.
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Среди работ, анализирующих правление хана Узбека (1312/13–1341), превали-
руют исследования, опубликованные на русском языке. Согласно этим исследо-

ваниям, с приходом к власти хана Узбека ислам стал государственной религией 
Золотой Орды [Ислаев 2011, 131; Шамильоглу 2009, 589, 591; Измайлов, Усманов 
2009, 608; Васильев 2007, 7; Измайлов 2004, 99–100; Кобищанов 2002, 59, 126]. 
Обычно это категорическое утверждение не сопровождается ни теоретической ин-
терпретацией понятия “государственной религии”, ни обоснованием использования 
этого термина, который не встречается в средневековых источниках. Вместо этого 
ученые демонстрируют сведения, содержащиеся в письменных источниках, в каче-
стве доказательства исламизации домена Узбека и, прежде всего, результаты архео-
логических раскопок, которые указывают на значительный рост городов Золотой 
Орды, связанный, в свою очередь, с увеличением мусульманского населения [Зили-
винская 2013, 82; Измайлов 2012, 110; Крамаровский 2011, 60–64; Шамильоглу 
2009, 593; Васильев 2007, 25; Измайлов 2002, 48–49; Усманов 1985, 179].

Мы не можем согласиться с утверждением исследователей, что строительство ме-
четей и медресе в городах является отражением как интеграции улуса Джучи в ис-
ламскую цивилизацию, так и изменения государственной идеологии [Шамильоглу 
2009, 591; Селезнев 2009, 22–23]. Несомненно, городские жители оказывали зна-
чительное влияние на культурную и религиозную жизнь Золотой Орды. Однако 
большая часть населения Золотой Орды жила за пределами города и предпочитала 
кочевой образ жизни. Очевидно, что обоснованность утверждения об исламизации 
Золотой Орды может быть подтверждена только при помощи конкретных доказа-
тельств, подтверждающих обращение в ислам преобладающей части кочевническо-
го населения [Юрченко 2012, 80]. Поэтому в настоящей статье рассматриваются 
только те исследования, которые анализируют обращение в ислам кочевников, а не 
городских жителей.

Поскольку имеющиеся источники не содержат подробной информации об изме-
нении религиозной ориентации простых кочевников, исследователи фокусируются 
на анализе религиозных симпатий монгольской правящей элиты. Историки обосно-
ванно предполагают, что информация о религиозном обращении нойонов улуса 
Джучи может послужить доказательством широкого распространения ислама среди 
ординарных кочевников. В связи с тем, что изменение религиозной ситуации в 
Золотой Орде произошло в начале царствования хана Узбека, исследователи об-
ращают особое внимание на внутриполитический конфликт, связанный с приходом 
к власти Узбека.

По мнению исследователей, Узбек представлял интересы особой группировки 
кочевнической аристократии, при поддержке которой он вышел победителем из 
внутреннего конфликта, возникшего после смерти хана Тохты в 1312 году. Эта 
группировка, в свою очередь, опиралась на финансовую поддержку мусульман-
ских купцов из самых важных городов Золотой Орды. Во главе этой группировки 

Р. Хаутала
 

СВЕДЕНИЯ ФРАНЦИСКАНСКИХ МИССИОНЕРОВ 
ОБ ИСЛАМИЗАЦИИ КОЧЕВНИКОВ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ

В НАЧАЛЕ ПРАВЛЕНИЯ ХАНА УЗБЕКА



Сведения францисканских миссионеров об исламизации кочевников Золотой Орды...

The World of the Orient, 2014, № 3                                                                                          47

находился старший эмир Кутлуг-Тимур, который получил решающую финансовую 
поддержку со стороны коммерческой и религиозной элиты Хорезма. Поскольку об-
ращение Кутлуг-Тимура в ислам не вызывает сомнений, исследователи приходят к 
выводу, что эта влиятельная группировка состояла из нойонов, которые обратились 
в ислам до прихода к власти Узбека [Сабитов 2012, 238; Васильев 2007, 23; Измай-
лов 2004, 99–100; Измайлов 2002, 47; Гумилев 1989, 562; Греков, Якубовский 1950, 
166–168; Фёдоров-Давыдов 1973, 103].

Таким образом, исследователи соотносят приход к власти Узбека с осуществле-
нием инновационной политической программы, проводимой конкретной аристо-
кратической группировкой, которая стремилась к полной исламизации Золотой 
Орды [Фёдоров-Давыдов 1973, 103–104]. В связи с тем, что религиозная реформа 
могла быть осуществлена только путем централизации власти хана, Узбек прибег к 
радикальному переустройству администрации улуса Джучи. Только потомки Бату, 
Орды и Шибана остались у власти. Потомки же других сыновей Джучи были ис-
треблены или отстранены от управления. Во главе 70 золотоордынских улусов 
были поставлены представители менее знатных кланов, которые продемонстриро-
вали лояльность по отношению к новоизбранному хану. Но главным достоинством 
новых управителей улусов было то, что они были мусульманами [Сабитов 2012, 
238; Гарустович 2012a, 146; Почекаев 2010, 91; Сабитов 2011, 111–115; Васильев 
2007, 19–25; Егоров 1985, 172; Сафаргалиев 1960, 68–69].

По мнению исследователей, с консолидацией власти Узбека в Золотой Орде на-
чался период внутриполитического процветания, который продлился почти 50 лет 
[Васильев 2007, 31; Сафаргалиев 1960, 65]. Согласно этой интерпретации, эмиры, 
обращенные в ислам, были сторонниками централизации государства. Соответ-
ственно, политические соперники Узбека были выразителями центробежных амби-
ций феодальной аристократии, склонной к спонтанной конфронтации с централи-
зованной властью хана. В то время как сторонники Узбека были мусульманами, его 
оппоненты придерживались традиционной религии монголов. В ходе внутреннего 
конфликта 1312 года разрозненные группировки кочевых язычников оказались сла-
бее сплоченных монголов-мусульман во главе с Узбеком и эмиром Кутлуг-Тимуром 
[Сабитов 2012, 238; Фёдоров-Давыдов 1973, 103; Сафаргалиев 1960, 64].

Таким образом, исследователи представляют административную реформу Узбека 
как базировавшуюся на религиозной основе: для того чтобы осуществить админи-
стративную реформу, Узбек должен был реализовать религиозные преобразования. 
Поскольку противники новоизбранного хана придерживались традиционной рели-
гии кочевников, Узбек должен был не только уничтожить своих политических про-
тивников, но и обратить в ислам всех их кочевых подчиненных [Гарустович 2012a, 
146; Почекаев 2010, 90–91; Васильев 2003, 19–24; Сафаргалиев 1960, 64]. Победа 
Узбека над своими соперниками не вызывает сомнений. Поэтому нет сомнений и 
в том, что все кочевники Золотой Орды были обращены в ислам. По мнению ис-
следователей, это религиозное обращение кочевников не произошло в результате 
долгосрочного проповедования ислама. Обращение кочевников в ислам было след-
ствием политической борьбы. И, следовательно, их обращение было не только при-
нудительным, но и осуществленным в течение короткого периода времени [Исхаков 
2013, 98; Гарустович 2012b, 92; Исхаков 2012, 136; Измайлов, Усманов 2009, 612; 
Селезнев 2009, 19].

Таким образом, исследователи ввели в обиход устойчивую парадигму, позволяю-
щую последовательно интерпретировать процесс исламизации кочевников Золотой 
Орды. Тем не менее эта интерпретация имеет несколько недостатков. Тотальная ис-
ламизация кочевников предполагает окончательное и бесповоротное укоренение ис-
лама в степи. Поздние арабские и европейские источники сообщают, в свою очередь, 
что значительная часть кипчаков XV века придерживалась язычества [Гарустович 
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2012b, 92–95; Васильев 2007, 7; Мыськов 2003, 158–159]. Кроме того, археологи-
ческие материалы, подтверждающие растущее влияние исламской культуры в го-
родах, не предоставляют убедительных доказательств распространения ислама в 
степи [Зиливинская 2013, 82; Фёдоров-Давыдов 1998]. Интерпретация религиозных 
пристрастий тех эмиров, которые поддержали Узбека, является последовательно 
разработанной историографической конструкцией. Однако происламские наклон-
ности этих эмиров слабо отображены в источниках, используемых исследователями 
[Юрченко 2012, 71–72]. Исследователи заимствуют идею политической стабиль-
ности во время долгого правления Узбека из узкого круга письменных источников, 
но не принимают во внимание отличающуюся информацию, содержащуюся в аль-
тернативных источниках [Костюков 2006a, 453; DeWeese 1994, 91].

Проблема использования ограниченного круга письменных источников остается 
наиболее актуальной, так как современные исследователи не имеют в своем рас-
поряжении собственно джучидских исторических источников [Исхаков 2013, 98; 
Исхаков 2012, 132]. По большей части исследователи ссылаются на арабские источ-
ники, которые предоставляют информацию, обосновывающую общепринятую ин-
терпретацию процесса исламизации кочевников.

Например, интерпретируя описание путешествия Ибн Баттуты по Золотой Орде, 
исследователи представляют указание на происламские симпатии Узбека как не-
опровержимое доказательство общей исламизации улуса Джучи и подкрепляют 
свои утверждения сообщением Ибн Баттуты о практике шариата в судебной систе-
ме Хорезма [Исхаков 2013, 101–102; Исхаков 2012, 136; Селезнев 2009, 19]. Кроме 
того, исследователи рассматривают упоминание Ибн Баттутой суфийских обителей, 
расположенных вдоль торговых путей, как прямое указание на развертывание про-
зелитической деятельности в степи, хотя Ибн Баттута не говорит ни слова о самом 
суфийском прозелитизме среди кочевников [Шамильоглу 2009, 593; Васильев 2003]. 
Однако следует отметить, что единственный раз, когда Ибн Баттута сообщает све-
дения о религиозной принадлежности кочевников, он упоминает кипчаков Крыма и 
утверждает, что они исповедовали христианство [Шамильоглу 2009, 590; Сочнев 
2008, 155; Костюков 2006b, 208; Golden 1998, 220; Ibn Battuta 1962, 469–470; Тизен-
гаузен 1884, 279].

В свою очередь, мамлюкские хроники предоставляют большое количество ин-
формации о приходе к власти Узбека. Здесь следует отметить, что именно эти источ-
ники непосредственно повлияли на формирование мнения современных исследова-
телей о полной исламизации улуса Джучи [Исхаков 2012, 136; Измайлов, Усманов 
2009, 607–608; Исхаков 2007, 78; Егоров 1974, 42; Сафаргалиев 1960, 64–65]. Среди 
мамлюкских хронистов ан-Нувайри наиболее отчетливо подчеркивает радикальный 
характер религиозной реформы Узбека. Он сообщает, что 13 апреля 1314 года в 
Египет прибыло торжественное посольство хана Золотой Орды с известием о рас-
пространении ислама от Китая до самых отдаленных западных земель. Послы хана 
также сообщили, что Узбек уничтожил в своих владениях всех тех, кто отказался 
принять ислам [DeWeese 1994, 111–112; Тизенгаузен 1884, 163]. Однако следует от-
метить, что заявление ан-Нувайри об общей исламизации улуса Джучи основыва-
лось на словах послов Узбека и не обязательно соответствовало действительности. 
Вполне возможно, что заявление по поводу уничтожения всех “неверных” в домене 
Узбека содержало преднамеренное преувеличение, допустимое в рамках диплома-
тического этикета и использованное в качестве наиболее подходящего средства для 
возобновления политических отношений между Египтом и Золотой Ордой [Юрчен-
ко 2012, 71–72; DeWeese 2009, 121; Васильев 2007, 7; DeWeese 1994, 94–95].

Сочинение ан-Нувайри является “внешним” источником по истории улуса Джу-
чи. Ан-Нувайри никогда не был в Золотой Орде, и его заявление о полном уничто-
жении всех “неверных” противоречит содержанию единичного официального акта 
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джучидов, составленного на территории Золотой Орды. Ярлык Узбека, выданный 
францисканцам Каффы в 1314 году, содержит, наряду с другими привилегиями, 
ясно выраженное разрешение свободно перемещаться по территории Золотой 
Орды и проповедовать христианскую веру [Richard 2013, 350; Bihl, Moule 1924, 
65]. Очевидно, что это разрешение беспрепятственного проповедования “невер-
ных” священников в Золотой Орде противоречило предполагаемому намерению 
Узбека насильственно принудить своих подданных принять мусульманскую веру 
[Sinor 1993, 111; Soranzo 1930, 399; ср.: Измайлов, Усманов 2009, 608].

Еще более ценная информация содержится в отчетах францисканцев об их мис-
сионерской деятельности в пределах улуса Джучи. Ценность этих отчетов заклю-
чается в том, что они были написаны на территории Золотой Орды во время 
правления Узбека. Кроме того, они содержат ценную информацию о католической 
миссионерской деятельности среди ординарных кочевников, отображающую фак-
тическую религиозную ситуацию в домене Узбека.

Прежде всего, мы должны рассмотреть сообщение, знакомое исследователям по 
русскому переводу Сергея Аннинского, сделанному в 1940 году [Аннинский 1940, 
90–94, 108–112]. В письме 1320 года, адресованном министру ордена, Микеле да 
Чезена, францисканец, который называет себя братом Иоганка, описывает свою 
шестилетнюю миссионерскую деятельность в Башкирии [Костюков 2006a, 453; 
Richard 1998, 96; DeWeese 1994, 140; Аннинский 1940, 76, 90; Bihl, Moule 1924, 55–
56]. Францисканский автор письма представляет Башкирию как настоящую арену 
состязания между проповедниками различных конфессий. Так, брат Иоганка сооб-
щает, что он нашел монгольских судей в Башкирии “исполненнными несториан-
ской ересью”, но с радостью принявшими католичество после его проповеди 
[Костюков 2006a, 453; DeWeese 1994, 140; Аннинский 1940, 92, 110; Bihl, Moule 
1924, 67]. Продолжая описывать торжество христианского прозелитизма, брат Ио-
ганка упоминает успехи одного православного священника среди жителей Тюмен-
ской области, подчеркивая, однако, что этот священник был схизматиком [DeWeese 
1994, 140; Аннинский 1940, 93, 110–111; Bihl, Moule 1924, 68–69]. Францисканский 
автор пишет, что он нашел правителя Башкирии “совершенно зараженным сара-
цинским заблуждением”, но сомневающимся в своей вере и сожалеющим, что 
францисканцы прибыли позже, чем мусульманские проповедники [Костюков 2006a, 
453; Аннинский 1940, 92, 110; Bihl, Moule 1924, 67–68]. По словам брата Иоганки, 
успех мусульманских проповедников был связан с тем, что до его прибытия в Баш-
кирию там не было никого, кто мог бы проповедовать христианскую веру местным 
жителям [Аннинский 1940, 91, 109; Bihl, Moule 1924, 66]. Он называет этих му-
сульманских проповедников “факирами” и подчеркивает очевидное суфийское 
влияние на башкирского правителя, добавляя, что суфии строго следили за тем, 
чтобы никто не смел осуждать их веру [DeWeese 1994, 140; Аннинский 1940, 91, 
109; Bihl, Moule 1924, 66].

Брат Иоганка ясно указывает на то, что местные суфии не препятствовали като-
лической миссионерской деятельности до тех пор, пока францисканцы не стали 
публично опровергать правомочность мусульманской религии [Аннинский 1940, 
92–93]. Кроме того, францисканский автор утверждает, что у него была возмож-
ность проповедовать католицизм среди кочевников [Аннинский 1940, 90, 108]. 
Было ли это проповедование успешным, остается неизвестным. Но параллельный 
францисканский источник, содержащийся в одном кодексе Британского музея 
(Nero. А. IX), сообщает о последующем крещении правителя Башкирии при по-
средничестве францисканского брата Генриха Немецкого [Richard 1998, 96; Moule 
1921, 360; Golubovich 1906–1927, II, 73, III, 63, 66]. В любом случае, письмо Иоган-
ки не содержит никаких упоминаний систематической правительственной програм-
мы, направленной на принудительное укоренение ислама среди кочевников.
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Кто-нибудь может возразить, что Иоганка проповедовал в периферийной об-
ласти Золотой Орды, где административный контроль был относительно слабым 
[Сочнев 2008, 158]. Однако мы имеем в своем распоряжении не менее содержатель-
ные отчеты, написанные через три года в Крыму, то есть в регионе Золотой Орды, 
который ни в коем случае не может быть назван периферийным. Это два письма 
францисканцев Каффы, написанные 15 мая 1323 года с целью проинформировать 
кардиналов Римской церкви и Генеральный капитул францисканского ордена о со-
стоянии их миссионерской деятельности в Золотой Орде [Bihl 1923, 93; Moule 1923, 
106]. Авторы крымских писем ясно указывают на определенный успех проповедо-
вания Евангелия среди кочевников [Moule 1923, 107]. Судя по всему, под этими ко-
чевниками авторы писем имели в виду тех же крымских кипчаков, которые, по сло-
вам Ибн Баттуты, исповедовали христианство через десять лет после написания 
писем [Ibn Battuta 1962, 469–470; Тизенгаузен 1884, 279].

Важно отметить, что крымские францисканцы не упоминают каких-либо адми-
нистративных препятствий для миссионерской деятельности. Кроме того, перечень 
францисканских мучеников, казненных мусульманами в городах западных улусов 
чингизидов и упомянутых в письмах, явно отличается от указания на дружествен-
ный прием проповедников среди кочевников [Moule 1923, 104–106, 108]. Очевидно, 
что францисканцы чувствовали себя в большей безопасности в степи, а не в исла-
мизированных городах монгольских улусов.

Крымские письма содержат дополнительную информацию о религиозной ситуа-
ции в Крымской степи. После перечисления ряда геополитических выгод, которые 
западное христианство могло бы извлечь из обращения золотоордынских кочевни-
ков, францисканские авторы пишут, что “татары ненавидят сарацин настолько же, 
насколько и христиане, поскольку сарацины постоянно притесняют их и пресле-
дуют в их границах”. После чего они продолжают: “Поэтому они постоянно нахо-
дятся здесь в войне между собой с войсками и передвижными лагерями, где наши 
братья извлекают наибольшую пользу в неустанном следовании за ними, по мно-
жеству раз проповедуя им каждый день” [Moule 1923, 109; Moule 1921, 363]. Это 
указание на постоянные войны между кочевниками, сделанное через 10 лет после 
прихода к власти Узбека, явно противоречит общему убеждению, что правление 
хана Узбека было охарактеризовано внутренним благоденствием внутри Золотой 
Орды. Здесь мы находим свидетельство существования религиозного конфликта 
между кочевниками, обращенными в ислам, и кипчаками с прохристианскими сим-
патиями.

Содержание крымских писем ясно резонирует с указанием брата Иоганки на то, 
что “татары любят христиан, а сарацин ненавидят и преследуют” [Аннинский 1940, 
93, 110; Bihl, Moule 1924, 68]. Перед этим утверждением брат Иоганка пишет, что 
“сарацины же, рыскающие поблизости, нападают на них и стремятся совратить но-
вообращенных из татар и других, а иногда и отвращают от веры людей, которых 
некому научить христианскому закону” [Аннинский 1940, 91, 109; Bihl, Moule 1924, 
66]. Судя по всему, брат Иоганка подразумевал под “христианами” местных полу-
кочевников, исповедовавших христианство. В этом контексте трудно согласиться с 
замечанием Сергея Аннинского о том, что под “сарацинами” Иоганка имел в виду 
местное мусульманское население Башкирии. Указывая на “сарацин, рыскающих 
поблизости”, Иоганка, вероятно, писал о соседних тюркских племенах, обращен-
ных в ислам.

Основной целью данной работы является стремление продемонстрировать опре-
деленные недостатки в общепринятой интерпретации процесса исламизации Золо-
той Орды. Теневой стороной утверждения о принудительной и быстрой исламиза-
ции является неизбежная недооценка исторической роли ислама в кочевой культуре 
Золотой Орды. Утверждение о “вертикальном” насаждении мусульманской веры 
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неминуемо приводит к суждению о поверхностном и неискреннем обращении ко-
чевников в ислам. Однако такая трактовка не обязательно отражает истинную при-
роду процесса исламизации. Вполне возможно, что этот процесс был гораздо более 
долгосрочным и имел более естественный характер [DeWeese 1994, 9, 52, 57].
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ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА ІСТОРІОГРАФІЯ

У міфології Стародавнього Єгипту Дуамутеф, Кебехсенуф, Амсеті та Хапі, чет-
вірка богів, відома як “діти Хора”, сприймалися як покровителі та захисники 

померлого. Ці боги оберігали чотири життєво важливих для посмертного переро-
дження органи муміфікованого тіла людини. Саме тому з ними пов’язувались такі 
елементи поховального інвентарю, як канопи – спеціальні посудини, в яких збері-
галися органи, виокремлені під час обряду муміфікації. Починаючи з Нового цар-
ства, кришкам цих чотирьох посудин були надані форми голів синів Хора: канопа, в 
якій зберігався шлунок, перебувала під покровительством Дуамутефа, чиїм втілен-
ням був шакал; кишечник, під захистом Кебехсенуфа, зберігався в канопі у формі 
яструба; посудина, в якій зберігалася забальзамована печінка, охоронялась богом 
Амсеті, її кришка була оформлена у вигляді людської голови (часто з бородою); ле-
гені зберігались у посудині, заступником якої був Хапі з головою бабуїна. 

“Дітьми Хора” (єг. mc.w @rw) ці боги нерідко називаються в різних релігійних 
текстах1. Такий статус знайшов своє відображення і в іконографії: діти Хора – одні з 
небагатьох богів, що могли зображуватись дітьми або юнаками [Hornung 1982, 145].

Високу значимість цих богів демонструє величезна кількість археологічного ма-
теріалу, що їх репрезентує. Умовно цей матеріал можна поділити на дві категорії. 
Першу категорію складають предмети, котрі безпосередньо зображують богів: ка-
нопи2, амулети3, статуетки4, воскові фігурки5 та бусини у формі богів6. Величезний 
масив складає і друга умовна група, що включає зображення богів та їхнє згадуван-
ня на різних предметах: саркофагах7, гробах8, стелах9, рельєфах10, скриньках для ка-
ноп11 та скриньках для ушебті12. Не менш важливим свідченням високої ролі дітей 
Хора в давньоєгипетській міфології є і частота згадування їх у релігійно-заупокій-
них текстах, таких як Тексти пірамід13, Тексти саркофагів14, Книга мертвих15, Книга 
пильнування годин (Stundenwachen)16.

Попри колосальну кількість матеріалу, що представляє дітей Хора, на сьогодніш-
ній день ще не існує спеціальних досліджень, окремо спрямованих на всебічне до-
слідження цієї четвірки богів, хоча прикладів подібних робіт з дослідження інших 
богів існує достатньо. І все ж тему дітей Хора не можна назвати абсолютно проіг-
норованою в єгиптологічній літературі, оскільки вона порушувалась у деяких неве-
ликих дослідженнях, статтях в енциклопедіях та каталогах та в більш широких 
дослідженнях. Також існує досить велика кількість робіт, присвячених канопічному 
обладнанню. 

В одній із книг сучасного дослідника Т. ДуКвена, що займався вивченням богів-
шакалів, є декілька абзаців, присвячених дітям Хора [DuQuesne 2007, 20], адже 
один з них, Дуамутеф, мав голову шакала. Після короткого опису богів міститься і 
бібліографія досліджень на тему дітей Хора. Хоча цю бібліографію на сьогодні 
можна вважати сучасною, а Т. ДуКвена – авторитетним дослідником у цій галузі, в 
ній вказується лише на дві роботи на тему дітей Хора [DuQuesne 2007, 21] (при 
тому, що для Анубіса, наприклад, вказується двадцять одна праця): одна з них являє 
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собою двосторінкову статтю 1980 р., написану М. Хеерма ван Воссом, у семитом-
ному довідковому виданні “Lexikon der Ägyptologie” (далі – LÄ) [Heerma van Voss 
1980], друга – робота К. Зете 1934 р. [Sethe 1934], що передусім спрямована на до-
слідження написів на канопах та їхньої класифікації. У LÄ бібліографія обмежуєть-
ся вищевказаною працею К. Зете та посиланням на статті в енциклопедії Х. Боннета 
[Bonnet 1952]. В останній містяться невеликі статті і про дітей Хора в цілому 
[Bonnet 1952, 315–316], і про кожного окремо [Bonnet 1952, 26, 161, 268–269, 373], а 
також про канопи [Bonnet 1952, 365–366] та скриньку для каноп [Bonnet 1952, 366–
368]. При цьому в бібліографії до кожної статті значиться лише робота К. Зете.

Згадана робота К. Зете – одна з найбільш ранніх робіт на тему канопічного об-
ладнання, хоча і не найперша17. Це дослідження (“Zur Geschichte der Einbalsamierung 
bei den Ägyptern und einiger damit verbundener Bräuche”) здебільшого стосується ді-
тей Хора в ролі каноп. У своїй роботі К. Зете продемонстрував найдокладніше до-
слідження еволюції каноп, розробив ретельну типологію написів на них, а також 
опублікував частину цих написів. 

Серед робіт з дослідження каноп, що були написані після праці К. Зете, можна 
згадати приклади описових статей конкретних знахідок та спроб ідентифікації їхніх 
власників. Це статті В. Хейса [Hayes 1947], М. Кассірера [Cassirer 1955]18, Я. Мале-
ка [Málek 1978]19, А. Додсона [Dodson 1985; 199620], К. Ліліквіст [Lilyquist 1993], 
П. A. Бочі [Bochi 1995]. 

Більш значними дослідженнями в контексті вивчення каноп можна вважати се-
рію робіт з визначення еволюції каноп: це неопублікована дисертація Л. Дора [Dor 
1937], стаття М. Рогулін зі спробою простежити еволюцію каноп, починаючи з 
IІ династії по Середнє царство [Rogouline 1965], а також роботи К. Добровольської 
[Dobrowolska 1970] та Б. Люшер [Lüscher 1990], де авторка аналізує еволюцію скри-
ньок для каноп до періоду Нового царства.

Особливої уваги заслуговує монографія А. Додсона 1994 р. [Dodson 1994], в якій 
подано опис канопічного обладнання по всьому періоду його існування (і, незва-
жаючи на свою назву, не обмежується лише царськими канопами). Тут також міс-
титься каталог всього відомого на сьогодні царського канопічного обладнання. До 
кожного об’єкта каталогу подано бібліографію, копії та переклади виписаного 
тексту. А проте ця фундаментальна робота піддалася критиці. Так, Д. А. Астон у 
1996 р. у своїй рецензії [Aston 1996] вказує на неузгодженість у виборі матеріалу: 
в деяких главах А. Додсон подає приклади каноп приватних осіб, в інших – об-
межується лише царським обладнанням. Д. А. Астон також звертає увагу на окремі 
некоректні термінологічні вирази і особливо обурюється терміном “canopic”, ко-
трим А. Додсон майже усюди заміняє “canopic jar” і використовує його в ролі імен-
ника. Також у 2009 р. М. Габольде у своїй статті [Gabolde 2009] оскаржує висновки 
А. Додсона стосовно особи мумії з гробниці KV 55 та, відповідно, її каноп. І все ж 
книга А. Додсона є унікальною роботою на тему канопічного обладнання і являє 
собою вичерпний посібник з вивчення цього археологічного матеріалу.

У 2010 р. вийшла стаття С. Є. Малих [Малых 2010], у якій дослідниця пов’язує 
канопи з посудинами-немсет, що мали культове призначення. Вона також прихо-
дить до висновку про певну традицію облаштування простору в поховальних ка-
мерах IV–VI династій, за якої канопи та скриньки для них розміщувались у 
південно-східній частині камери.

Загальну інформацію про канопічне обладнання можна також знайти і в багатьох 
узагальнюючих дослідженнях, присвячених муміям та заупокійним уявленням у 
Стародавньому Єгипті [Budge 1989, 240–246; Hayes 1990a, 320–326; 1990b, 72–73, 
137, 226–228, 423–425; Spencer 1982, 157–160; Dodson, Ikram 1998, 276–292; Taylor 
2001, 65–76; Ikram 2003, 125–128], а також у деяких енциклопедіях [Martin 
1980a; 1980b; Bunson 2002, 79–80; Nicholson, Shaw 2002, 59–60]. Найближчим 
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часом планується публікація енциклопедії “Oxford Companion to the Valley of the 
Kings”, для якої А. Додсон написав 17-й розділ, повністю присвячений канопічному 
обладнанню [Dodson, in print].

І все ж, попри досить велику бібліографію до канопічного обладнання, варто 
вказати, що здебільшого ця література розглядає канопи як археологічний матеріал, 
пов’язаний з муміями. А от дітям Хора як окремим богам давньоєгипетського пан-
теону уваги приділяється значно менше. Варто також зазначити й те, що діти Хора 
надзвичайно часто зображувались або згадувались і на багатьох інших джерелах, 
де їхні функції не обмежувались охороною нутрощів. Так, М. Рейвен у своїй статті 
2005 р. вказує на надмірний акцент у єгиптологічній літературі на дітях Хора в ролі 
охоронців органів і тіла в цілому [Raven 2005, 43] і натомість називає цю їхню 
функцію не головною, а “вторинною” [Raven 2005, 42].

Хоча згадана вище робота К. Зете 1934 р. передусім була спрямована на типоло-
гізацію канопів, її варто пригадати і в зазначеному контексті, через те що в ній діти 
Хора розглядаються не лише в ролі каноп. К. Зете досить лаконічно окреслив ево-
люцію вірувань, пов’язаних із дітьми Хора, та показав різні зв’язки цих богів: він 
натякає на зв’язок дітей Хора зі священною цифрою 421; К. Зете вказує на те, що 
діти Хора розглядались як зірки, що охороняють Осіріса, або як птахи, котрі вилі-
тають у чотири краї космосу; він вказує на асоціацію з богинями Ісідою (Амсеті), 
Нефтідою (Хапі), Нейт (Дуамутеф) та Селкет (Кебехсенуф); наводить асоціацію 
Амсеті та Хапі з духами Пе, а Дуамутефа та Кебехсенуфа – з духами Нехен. К. Зете 
також підкреслює, що Амсеті та Хапі були більш давніми божествами, але ствер-
джує, що походження кожного бога встановити важко (це питання залишається не-
вирішеним і донині) [Sethe 1934, 216–224].

Я. Ассман у своїй статті 1979 р. [Assmann 1979], присвяченій двом рельєфам із 
Британського музею, котрі мали стати сторонами саркофага, розглядає зображення 
дітей Хора на одній зі сцен рельєфу BM EA 55336. Всі четверо богів мають антро-
поморфне зображення, і лише надписані імена допомагають їх ідентифікувати. Вони 
стоять перед колінопреклоненим Тотом та дають йому символи духовних субстан-
цій померлого: Амсеті вручає серце, Хапі – Ба, Дуамутеф – Ка, Кебехсенуф – тіло 
померлого (XAt). Ассман вказує, що четверна форма не є традиційною в розгляді ан-
тропології померлого і що, скоріш за все, в цьому випадку така кількість складових 
обрана задля того, аби збігатись із кількістю богів (принцип симетрії). Дослідник 
порівнює це зображення із зображеннями на гробах та у гробницях і помічає певні 
лінгвістичні відмінності22. Ассман також звертає увагу на те, що в інших прикладах 
подібних сцен Кебехсенуф вручає мумію (saH), в той час як на цій він вручає тіло 
померлого (XAt). Загалом, асоціацію дітей Хора з духовними складовими померлого 
Ассман пов’язує зі зв’язком богів з органами померлого (хоча такий зв’язок можна 
простежити лише через мумію-saH чи тіло-XAt) і називає це “тематичним розширен-
ням компетентності” [Assmann 1979, 75] цих богів. 

У 1984 р. К. Сурдів у своїй книзі приділив певну увагу дітям Хора: він аналізує 
асоціацію богів із кінцівками, сторонами світу та богинями, упорядковуючи все це 
у схеми. Автор доходить висновку, що всі ці асоціації мають на увазі ідентичність 
тіла як мікрокосму макрокосмові з його чотирма сторонами світу [Sourdive 1984, 
396–401].

У 1988 р. Х. Віллемс у дослідженні, присвяченому саркофагам Середнього цар-
ства, торкається теми дітей Хора та говорить про ідентифікацію цих богів із чотир-
ма стовпами неба. Він також приділяє увагу асоціації дітей Хора з руками та 
ногами померлого в контексті розміщення їхніх зображень на кутах трун [Willems 
1988, 140–141]. 

У 1994 р. Р. Дж. Б’ювел та А. Дж. Гільберт у спільній статті [Bauval, Gilbert 1994, 
8–9] згадують про дітей Хора через їхню участь у ритуалі відкривання вуст (згідно 
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з Текстами пірамід) та нагадують про статтю Дж. А. Вейнрайта, де той вказував на 
схожість форми ритуального тесла для відкривання вуст із формою Великої Ведме-
диці [Wainwright 1932, 11]. Але цю тему автори не розвивають і лише у виносці 
вказують на “можливість” ототожнення дітей Хора із цим сузір’ям [Bauval, Gilbert 
1994, 10]. 

Докторська дисертація С. Сімонс на тему єгипетської астрономії за доби Нового 
царства також торкається теми дітей Хора в контексті астрономії. Так, дослідниця 
відзначила, що діти Хора були найпоширенішими божествами деканів (серед чет-
вірки найчастіше – Дуамутеф) [Symons 1999, 204–205].

У своїй статті М. Рейвен, поміж іншим, досить детально розглядає асоціацію 
дітей Хора з кінцівками, з органами, зі сторонами світу і, врешті-решт, припускає, 
що розміщення органів у чотирьох канопах підкреслює співвідношення між люд-
ським тілом та всесвітом. І хоча у статті не міститься посилань на роботу К. Сур-
діва (висновки якого є дуже схожими на висновки М. Рейвена), в цьому дослідженні 
є багато інших корисних посилань. У цілому статтю можна відзначити за глибокий 
аналіз теми дітей Хора, хоча ця тема і не є основною. Тут також позначено існуючу 
проблему у вивченні дітей Хора: “Навіть серед єгиптологів думка про те, що діти 
Хора були охоронцями нутрощів, є дуже розгалуженою. Більш коректним поглядом 
було б те, що вони забезпечували цілісність та неушкоджений стан тіла, що є логіч-
ною конотацією їхнього чотирикратного числа (символу сукупності та заверше-
ності), а також їхнього зв’язку із чотирма краями неба та всесвіту” [Raven 2005, 43]. 
Звичайно, він не може не мати рації, оскільки асоціація з нутрощами хронологічно 
є більш пізньою.

У 2005 р. Т. ДуКвен у своїй фундаментальній праці про богів-шакалів розглянув 
образи богів-шакалів у різних контекстах, починаючи від Архаїчного періоду до 
кінця Першого перехідного періоду. Автор не обмежується лише Дуамутефом (як 
шакалом), а розглядає й інших трьох споріднених богів (хоча акцент на Дуамутефі 
присутній). Особливе місце він відводить їхній ролі в Текстах пірамід [DuQuesne 
2005, 284, 438, 442–443, 452, 546, 557, 569–576]. На жаль, Т. Ду-Квен не встиг фіна-
лізувати роботу над другим томом цієї роботи (в якому йдеться про богів-шакалів 
за часів Середнього царства), але її мають опублікувати посмертно [Baron 2014; Ja-
cobs 2014].

У 2008 р. окрему статтю дітям Хора присвятив Б. Матьє [Mathieu 2008]. Автор 
вказує на важливість асоціації богів із руками та ногами померлого не з анатомічної 
точки зору, а з концептуальної (вони можуть “піднімати” померлого). Головним ви-
сновком статті Б. Матьє є асоціація конкретних зірок в астеризмах Великої Ведме-
диці та Оріона з дітьми Хора.

У книзі 2009 р. Р. Ньйорд торкається теми дітей Хора в контексті Gliedervergot-
tung (текстів обожнення частин тіла). Автор частково критикує висновки К. Сурді-
ва, Х. Віллемса та М. Рейвена і припускає, що асоціація кінцівок (і, відповідно, 
дітей Хора) зі сторонами світу є менш важливою, аніж асоціація з небесними лока-
ціями навколо Великої Ведмедиці [Nyord 2009, 515–517].

Окрім вищезазначених робіт, дітям Хора приділяється увага і в низці інших 
праць, котрі відкривають актуальні питання щодо богів. Так, у 1996 р. Т. Ду-Квен у 
своїй рецензії на книгу А. Додсона вказує на питання, котрі ще належить розв’язати 
єгиптологам: зв’язок Дуамутефа та Анубіса, зв’язок Кебехсенуфа та Хора, андро-
генність Амсеті, можливість наявності у Хапі божественного “батька”, як-от Тота 
[DuQuesne 1996, 128]. Багато невирішених питань порушують і статті про богів із 
восьмитомного довідника “Lexikon der ägyptischen Götter und Götterbezeichnungen” 
[LGG, I, 367–370; LGG, V, 119–121; LGG, VII, 180–183, 516–518]. Тут викладено 
стислий, відкритий для аналізу матеріал, котрий містить лише вказівки на можливі 
функції, варіанти іконографії тощо та на джерело, з якого ця інформація взята. На 
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прикладі іконографії можна зрозуміти, що існують зображення богів не тільки у 
звичних для них образах, а й в образах барана, скорпіона, риби. Також існують при-
клади зображення богів не у звичних образах, а в подобі тварин, що є притаманни-
ми для когось іншого з дітей Хора. Ці питання, наскільки нам відомо, ще ніколи не 
порушувались у єгиптологічній літературі.

Тему ролі дітей Хора в давньоєгипетській Книзі мертвих також важко назвати 
розробленою в сучасній єгиптологічній літературі. А проте існує певна низка робіт, 
присвячених вивченню Книги мертвих, де ці боги згадуються в контексті вивчення 
окремих глав збірника. Хоча ці згадки не можна вважати аналізом місця та ролі ді-
тей Хора у збірці, їх все ж таки варто проаналізувати, оскільки вони можуть стати 
відправною точкою для подальших досліджень у цьому напрямку. 

Однією з робіт, що досліджує одразу цілий комплекс віньєток Книги мертвих, є 
праця Х. Мільде [Milde 1991], що являє собою аналітичне дослідження віньєток у 
pNfr-rnpt (P. Philadelphia E 2775 + 16720 + 16721 + 16722 та P. Brussels MRAH 
E. 5043). Незважаючи на те що ця робота і присвячується одному конкретному па-
пірусу, автор залучає цілу низку інших джерел, що дають змогу простежити еволю-
цію віньєток. Серед глав, що зустрічаються в цьому папірусі, а отже, й аналізуються 
Х. Мільде, є й такі, що зображують дітей Хора. 

Дослідник аналізує сцену з 17-ї глави, що зображує дітей Хора навколо “скринь-
ки для каноп”, і дає цій сцені номер “XII”. Він подає загальний опис сцени (чотири 
боги стоять по двоє навколо “скриньки для каноп, іноді захищеної лежачим шака-
лом”) [Milde 1991, 36] і коротко описує інші варіанти сцени на прикладі pAnj 
(P. London BM EA 10470), pMwt-m-wi͗A (P. Berlin P. 3157) та P. Dublin MS 1661. Його 
опис більше стосується самої скриньки, а про дітей Хора він вказує лише те, що в 
папірусі Ані їх зображено на самій скриньці. Х. Мільде прив’язує досить велику 
частину тексту до цієї віньєтки. Згідно із pNb-sni͗ (P. London BM EA 9900) це колон-
ки 36, 38, 41, 46–47 [Milde 1991, 36]. Він також відзначає наявність цієї сцени в Осі-
рейоні [Milde 1991, 49–50]. Х. Мільде вказує на включення дітей Хора до сцени 
“XIII”, що зображує сімох духів зі свити володаря Сепі (але при цьому діти Хора не 
зображуються, оскільки вони показані на попередній сцені) [Milde 1991, 36–37].

При описі 18-ї глави Мільде вказує, що у глосах боги представляються членами 
різних судів, зокрема у глосі 18d Імсеті та Хапі разом із Ісідою та Хором – священ-
них міст Пе і Деп. У глосі 18e Амсеті разом з Ісідою, Хором та Нефтідою – Ідебу-
рехті (Idb.w-rx.ty / “Washerman’s Bank”). Дослідник зазначає, що за XVIII династії 
віньєтки для цієї глави не було [Milde 1991, 55]. Він наводить наявність сцен у pAnj 
(P. London BM EA 10470) та pQnnA (P. Leiden T 2 (SR)) [Milde 1991, 56–57], видозмі-
нений дубляж сцени у pAnj (P. London BM EA 10470) із наявністю вищевказаних бо-
гів [Milde 1991, 57–58], наявність Амсеті (двічі) та Хапі у сценах 18d та 18e у 
папірусі pNsti ͗-tA-nbt-tAwi ͗ (P. London BM EA 10554 (P. Greenfield)) [Milde 1991, 59], в 
папірусах pIw=f-anx (P. Turin 1791) та pNs-¥w-¦fn.t (P. Chicago OIM 9787 (P. Ryerson)) 
[Milde 1991, 60], в pNfr-rnpt (P. Philadelphia E 2775 + 16720 + 16721 + 16722 та P. 
Brussels MRAH E. 5043) [Milde 1991, 62–63]. У папірусі pIrti ͗-w-r-w (P. Chicago OIM 
10486 (P. Milbank)) Х. Мільде відзначає заміну Хапі на Нефтіду в Пе та Деп та Осі-
ріса у другій версії; в Ідебу-рехті Хапі з’являється з Ісідою, Хором та Анубісом за-
мість Ісіди, Хора й Амсеті; в другому трибуналі Абідоса Осіріса, Хора та Вепуата 
акомпанує Амсеті; в іншому трибуналі Абідоса Амсеті з’являється разом з Осірі-
сом, Хором та Ра-Хорахті; у трибунал Нарефа до Осіріса замість інших богів дода-
ються Хор, Ісіда та Амсеті [Milde 1991, 60].

Щодо віньєтки до глав 141–143 Мільде вказує на наявність дітей Хора у pPAi͗-sr 
(P. Leiden T 7 (AMS 34)): вони стоять на квітці лотоса в каплиці, де сидить Осіріс 
[Milde 1991, 156–157]. 
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Аналізуючи віньєтку 111-ї глави у pNfr-rnpt (P. Philadelphia E 2775 + 16720 + 
16721 + 16722 та P. Brüssel MRAH E. 5043), Мільде ідентифікує богів, зображених 
на ній, як Амсеті та Хапі, згідно із текстом пов’язаної 112-ї глави (де вони нази-
ваються душами-bA.w Буто) [Milde 1991, 211]. Раніше він згадує, що додавання Дуа-
мутефа та Кебехсенуфа до складу душ-bA.w Буто в цій главі відбулося лише за 
XXI династії [Milde 1991, 6]. У розгляді 113-ї глави, присвяченої душам-bA.w Ієра-
конполю, він констатує, що цими bA.w є Дуамутеф та Кебехсенуф (разом із Хором). 
При цьому Мільде зазначає, що до Пізнього періоду їх можна ідентифікувати лише 
за надписами згори і лише з цього часу вони отримують свою характерну зовніш-
ність [Milde 1991, 112–114].

Надалі Мільде звертає увагу на чотири цікаві ілюстрації до глав 114–112–113–
108–109 у pImn-m-Ipt / Bki͗ (P. Warsaw 237128 (alt: 21884)). Ці віньєтки зображують 
по три однакових боги, що сидять на тронах, з яких першими є кінокефали (а саме 
кінокефалом Мільде неодноразово називає Хапі [Milde 1991, 57, 211]), далі – ястру-
боголові, далі – шакалоголові, далі – боги з людськими головами. Мільде доходить 
висновку, що фізіогномія цих тріад богів нагадує про чотирьох дітей Хора, що зга-
дуються у главах про Буто та Ієраконполь (глави 112, 113) [Milde 1991, 201, 212].

Наступне дослідження, котре варто проаналізувати на наявність у ньому інфор-
мації про дітей Хора у Книзі мертвих, – це неопублікована докторська дисертація 
М. Мошера [Mosher 1990], захищена в Університеті Каліфорнія (Берклі) в 1990 році. 
Це взірцеве фундаментальне дослідження пізньої ілюстративної традиції Книги 
мертвих, головною метою якого було розроблення критеріїв визначення локальних 
традицій та простеження хронологічних трансформацій стилю та іконографії. У 
ньому опрацьовано досить велику кількість документів, у першу чергу папірусів з 
колекції Лувру. У контексті нашого дослідження особливо цікавими видаються час-
тини з аналітичним описом віньєток по главах та додаток, у якому віньєтки більш 
детально описуються за джерелами. Ці описи допомогли визначити, що зображення 
дітей Хора можна знайти у віньєтках до глав 17, 18, 27, 79, 112–113, 124, 125, 148, 
151. На результатах розробок дослідника по цих главах варто зупинитись більш де-
тально. 

Віньєтку 17-ї глави М. Мошер розділяє на розділи та секції згідно із пізньою ну-
мерацією Т. Дж. Аллена [Allen 1974; Mosher 1990, 161–162] та описує стандартну 
композицію сцени A.12b, на якій зображено “поховальну святиню” (funerary shrine), 
над якою піднімається голова. По боках від “святині” зображується по парі синів 
Хора [Mosher 1990, 178, 642]. Далі Мошер наводить винятки зі стандарту: на P. Paris 
Louvre N. 3100 зображено лише Дуамутефа [Mosher 1990, 647], у P. Dublin MS 1661 
Амсеті помилково зображується двічі (з обох сторін) [Mosher 1990, 654], у P. London 
BM EA 10554 (P. Greenfield) Кебехсенуфа зображено з обох боків [Mosher 1990, 
656], у P. Leiden T 2 (SR), де залишилось лише 3 боги, зображено Дуамутефа та Ам-
сеті двічі [Mosher 1990, 657].

Розглядаючи 18-ту главу, Мошер називає десять груп божеств, що зображуються 
на її віньєтці та називаються в тексті, три з яких включають дітей Хора, – це 
4-та група трибуналу “Пе і Деп”, на якій зображено Хора, Ісіду, Амсеті та Хапі; 
5-та група трибуналу Ідебу-рехті (“Washerman’s Shore”), що включає Ісіду, Хора та 
Амсеті; а також перша варіація 8-ї групи трибуналу в Мендесі (“The Great Ploughing 
in Mendes”), до якої входять Хор, Ісіда та Амсеті [Mosher 1990, 195–201, 661]. Пер-
шу версію 8-ї групи становлять такі джерела: P. Paris Louvre N. 3082 [Mosher 1990, 
663], P. Paris Louvre N. 3152 [Mosher 1990, 666], P. Paris Louvre E. 3232 [Mosher 
1990, 667], P. Paris Louvre N. 3247 [Mosher 1990, 668], P. Paris Louvre E. 6130 [Mosher 
1990, 669]. Мошер також наводить винятки: P. Paris Louvre N. 3082 – в 4-й групі 
Хапі помилково має голову сокола [Mosher 1990, 663]; P. Paris Louvre N. 3090 – 
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наприкінці 5-ї групи додатково зображується Хапі [Mosher 1990, 664]; P. Paris 
Louvre N. 3153 – у 4-й групі Хапі відсутній [Mosher 1990, 667]; P. Paris Louvre 
E. 3232 – у 5-й групі відсутній Амсеті, а в 4-й і Амсеті, і Хапі [Mosher 1990, 667]; 
P. Paris Louvre E. 7716 – у 4-й групі відсутній Хапі [Mosher 1990, 669]; P. Chicago 
OIM 10486 (P. Milbank) – у четвертій групі Хапі замінюється Нефтідою, у 5-й – Ам-
сеті замінено на Анубіса та Хапі, що носить своєрідне перо; 6-та група “духів Абі-
досу” показана двічі і зображує й називає Осіріса, Хора, Амсеті та Анубіса, а також 
Осіріса, Хора, Ісіду та Амсеті [Mosher 1990, 670].

Розглядаючи 27-м главу, на якій померлий тримає своє серце і сидить навпочіпки 
перед богами, що сидять на постаменті, М. Мошер наводить дві її варіації. Першу 
версію складають джерела, де зображено трьох богів в образах мумій; другу групу 
становлять джерела, де цими богами є діти Хора. Серед джерел, де зустрічається 
друга версія віньєтки, називаються: P. Paris Louvre N. 3081, P.  Paris Louvre N. 3086, 
P. Paris Louvre N. 3089, P. Paris Louvre N. 3090, P. Paris Louvre N. 3100, P. Paris Louvre 
N. 3129, P. Paris Louvre N. 3153, P. Paris Louvre N. 3248, P. Paris Louvre N. 3249, 
P. Paris Louvre N. 5450, P. Chicago OIM 9787 (P. Ryerson), P. Turin 1837, P. Chicago 
OIM 10486 (P. Milbank). Останній документ відзначається тим, що богів зображено 
з одним, складеним тілом та чотирма головами [Mosher 1990, 218–220, 680].

79-та глава, що зображує померлого, котрий стоїть перед богами, що тримають 
скіпетри-wAs, також наводиться у двох версіях. У першій версії цими богами є діти 
Хора, в той час як у другій – це троє антропоморфних богів. Перша версія зустрі-
чається у трьох документах, згідно із Мошером, це – P. Paris Louvre N. 3079, P. Paris 
Louvre N. 3144 та P. Paris Louvre N. 3087 (де боги мають мумієморфні тіла) [Mosher 
1990, 297–298, 738].

М. Мошер також розглядає 112-ту та 113-ту глави, в кожній з яких померлий 
стоїть у позі адорації перед трьома богами, що стоять та тримають скіпетри-wAs. 
У 112-й главі цими богами є Хор, Амсеті та Хапі з тілами мумій [Mosher 1990, 335–
338, 778], у той час як у 113-й – це Хор, Дуамутеф та Кебехсенуф також із муміфі-
кованими тілами [Mosher 1990, 338, 779]. Серед винятків називаються документи: 
P. Paris Louvre N. 3087, де у 112-й главі показано Хора, Хапі та Дуамутефа [Mosher 
1990, 778]; P. Paris Louvre N. 5450, де в обох главах богів показано без скіпетрів 
[Mosher 1990, 778, 779]; P. London BM EA 9900, де в обох главах богів зображено з 
людськими головами і вони сидять [Mosher 1990, 778, 779].

124-та глава, згідно із дослідженням Мошера, завжди показує дітей Хора, перед 
якими стоїть померлий. Зазвичай померлий показаний із розпростертими руками, а 
діти Хора мають тіла мумій (крім P. Paris Louvre N. 3129, P. Chicago OIM 9787 
(P. Ryerson) та P. Turin 1837, де боги мають людські тіла і носять короткі спідниці) та 
тримають скіпетри wAs (крім P. Paris Louvre N. 3079, P. Paris Louvre N. 3087, P. Paris 
Louvre N. 3144). Особливо цікавим видається документ P. Paris BN 826 (Luynes B), 
котрий Мошер описує серед винятків: тут перед дітьми Хора стоїть померлий із 
своєю дружиною в позі адорації, а зверху виписана легенда, що ідентифікує богів 
як “Богів, що є в Некрополі, Повелителів Пустелі” [Mosher 1990, 353–354, 791].

Хоча в тексті роботи Мошер і не описує 125-ту главу, пояснюючи це складністю 
віньєтки та браком часу [Mosher 1990, 355], у додатках він до неї звертається і ді-
лить її на п’ять секцій та елементи всередині секцій. У секції IV, котру він називає 
“The Recording Scene”, Мошер виділяє елемент “d”, в якому діти Хора стоять на 
квітці лотоса (що зустрічається в документах P. Boston MFA 92.2582, P. Paris Louvre 
N. 3079, P. Paris Louvre N. 3087, P. Paris Louvre N. 3144, P. Paris Louvre N. 3152, 
P. Paris Louvre N. 3153, P. Paris Louvre E. 3233, P. Paris Louvre N. 3272, P. Paris 
Louvre E. 7716), або елемент “e”, де діти Хора просто стоять (що зустрічається в 
P. Paris Louvre N. 3248, P. Chicago OIM 9787 (P. Ryerson) та P. Turin 1837) [Mosher 
1990, 792–797].
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У своєму розгляді 148-ї глави Мошер вказує на стандартне зображення дітей 
Хора у п’ятій секції сцени, де кожного з них розміщено в одному з чотирьох регі-
стрів. При цьому у двох документах (P. Paris Louvre N. 3079 та P. Paris Louvre 
N. 3144) міститься додаткове зображення дітей Хора: в іншій секції, що зображує 
биків, міститься додатковий регістр, у якому зображено маленьку піраміду, під 
якою розташовано богів. Серед винятків, що стосуються дітей Хора, дослідник та-
кож називає два випадки (P. Paris Louvre N. 3089 та P. Paris Louvre N. 3248), де цих 
богів зображено з людськими головами і кожен із них акомпанується ще двома до-
датковими богами [Mosher 1990, 407–411, 829–830].

Остання глава Книги мертвих у дослідженні Мошера, що стосується дітей 
Хора, – це 151-ша глава. Серед стандартної композиції сцени богів не зустрічають-
ся, але дослідник наводить два винятки, в котрих боги є присутніми. Так, у секції, 
де Анубіс стоїть над похоронними дрогами з мумією, оточеними Ісідою та Нефті-
дою, в документі P. Paris Louvre N. 3079 перед богинями стоїть по парі дітей Хора. 
А в документі P. Paris Louvre N. 3084 дві секції, кожна з яких зазвичай показує ша-
кала, що лежить на постаменті в оточенні двох богів з тілами мумій, чотирьох дітей 
Хора зображено замість цих богів [Mosher 1990, 418–422, 834]. 

Інше важливе дослідження, що стосується дітей Хора в контексті Книги мерт-
вих, – це монографія К. Зібер [Seeber 1976], котра спершу була написана як доктор-
ська дисертація в 1973 р., але потім доопрацьована [van Siclen III 1985, 229]. Ця 
монографія являє собою аналіз іконографії та еволюції т. зв. “сцен Суду” (Totenge-
richtszene), відомих як ілюстрація декількох глав Книги мертвих (глави 30 та 125). 
Ця віньєтка зустрічаються в першу чергу на папірусах, розписі гробниць та гробів, 
бинтах мумій, саванах. У дослідженні використовується близько 450 джерел, на 
основі яких автор розробляє типологію сцени. Типологізація на п’ять основних різ-
новидів будується на основі хронологічного розвитку сцени, що із часом ставала 
все складнішою за своєю іконографією (хоча більш ранні – прості типи – сцени 
могли повторюватись і в більш пізніх періодах). Цікавим здобутком аналізу став і 
висновок про те, що тип об’єкта не впливає на стиль віньєтки, а отже – типологію 
(окрім антропоїдних гробів Пізнього періоду). 

Аналізуючи різні типи цієї сцени, К. Зібер звертає увагу на дітей Хора фактично 
тільки як на елемент, що може бути присутнім [Seeber 1976, 32, 33, 35, 45, 50, 51, 
54, 58]. Більш детальна увага приділяється богам лише в третьому розділі, в якому 
дослідниця пропонує інтерпретацію різних елементів, присутніх у сцені Суду. Вка-
зуючи, що зображення богів на квітці лотоса попереду Осіріса є притаманним для 
сцени від часів XVIII династії аж до часів римського правління, К. Зібер робить ви-
сновок, що така їхня присутність у сцені символізує надію на переродження (через 
міф про народження сонячного бога саме з цієї квітки). К. Зібер також пояснює по-
яву богів у сцені двома факторами: їхньою функцією судових сил та їхньою належ-
ністю до свити Осіріса. Також дослідниця пов’язує їхню присутність у сцені і з 
їхньою функцією охорони померлого та його органів, що дає надію на його переро-
дження [Seeber 1976, 130–131].

Серед більш вузьких досліджень варто також згадати статтю В. І. Авдієва [Авди-
ев 1939], де автор проводить аналіз декількох пам’яток (переважно – з Державного 
музею образотворчих мистецтв ім. О. С. Пушкіна), що містять “сцени бальзамуван-
ня”, тобто сцени, на яких зображено ложе для муміфікації з померлим Осірісом на 
ньому23. І хоча однією з ключових позицій автора є наявність “консервативної тра-
фаретності” [Авдиев 1939, 111] як у цій сцені, так і взагалі в давньоєгипетському 
мистецтві, Авдієв все ж наводить деякі приклади “ускладнення цієї традиційної 
композиції сцени”24 [Авдиев 1939, 114]. Це ускладнення полягає в наявності додат-
кових елементів, серед яких він також називає і канопи, що розміщуються під ло-
жем, а також фігури дітей Хора, що попарно стоять позаду Ісіди та Нефтіди. На 
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жаль, навіть попри те, що автор наводить достатню кількість прикладів із зобра-
женнями каноп або фігур богів, він цю тему не розвиває.

Р. І. Рубінштейн розглядає сліди драматичного дійства в заупокійному ритуалі 
на прикладі обрядів, зображених на ілюстраціях до 151-ї глави [Рубинштейн 1976]. 
Авторка особливо виділяє віньєтку з Р. London BM EA 10010 і подає докладний 
опис її композиції. На цьому малюнку окрім багатьох інших елементів містяться 
зображення дітей Хора із текстом біля кожного з них, котрий символізує вимовлян-
ня слів саме тому богу, біля якого розміщений текст. Рубінштейн подає переклад 
цих текстів. Інтерпретуючи цю главу як керівництво до виконання останнього по-
ховального ритуалу, що здійснювався над мумією, дослідниця зазначає, що поря-
док зачитування заклинань встановити неможливо, але вона пропонує варіант, що 
ритуал міг розпочинатися саме із зачитування слів від імені дітей Хора, котрі за-
вершали обряд бальзамування, закріплюючи кінцівки і голову та встановлюючи 
серце на місце. У такому разі наступним кроком вона вбачає розміщення дітей 
Хора Анубісом біля ліжка з мумією. Розглядаючи функції дітей Хора та Анубіса, 
що відображені на віньєтці, дослідниця також проводить паралелі із Книгою пиль-
нування годин та коротко описує функції четвірки богів у цій збірці, де вони є при-
сутніми майже весь час. Тут їхня роль полягає в охороні гробу Осіріса та його тіла 
від ворогів вдень і вночі, у піклуванні про Осіріса (вони приносять олію, пахощі, 
здійснюють ритуал відкривання вуст). Авторка також проводить паралелі з Текста-
ми пірамід і містеріями Осіріса. Втім, повертаючись до теми дітей Хора у Книзі 
мертвих, Рубінштейн наголошує лише на їхній охоронній функції, що стосується 
Осіріса.

Іншою згадкою про дітей Хора в контексті Книги мертвих є коротка стаття 
М. Хеерми ван Восса з методології дослідження цієї збірки. Головна ідея цієї статті 
полягає в необхідності дослідження віньєток та важливості включення цілого кор-
пусу документів, що не обмежується лише папірусами. М. Хеерма ван Восс дово-
дить свою думку на прикладі всього дев’яти екземплярів Книги мертвих, розміще-
ної на різних типах джерел. Так, у тексті 161-ї глави згадується Кебехсенуф, але на 
ілюстраціях у папірусах він не присутній. У той же час на віньєтках до цієї глави, 
розміщених на гробах, саркофагах, наосах та стінах гробниць, Кебехсенуф зобра-
жується зі своїми трьома братами та Анубісом. Можливу відповідь дослідник вба-
чає у близькому розташуванні досліджуваної глави та 151-ї (на якій зображено ді-
тей Хора та Анубіса) на одному папірусі з його дев’яти прикладів. В іншому ж типі 
об’єктів з його прикладів 151-ша глава відсутня. Саме цим коротким прикладом ав-
тор і доводить, що без вивчення цілого комплексу джерел багато важливих деталей 
можуть оминути дослідника [Heerma van Voss 1979].

Х. Кокельман у своїй статті 2006 р. теж розглядає сцени із поховальним ложем. 
Він аналізує малюнки, наявні у Книзі мертвих пізньої редакції, зокрема в її 17-й, 
89-й, 151-й та 154-й главах. Кокельман вказує на те, що в 17-й главі зазвичай під ло-
жем міститься зображення каноп або ж полотняних мішечків. У той же час в інших 
главах під ложем зазвичай немає нічого. Дослідник звертає увагу на один нетипо-
вий документ – Книгу мертвих, виписану на бинті мумії (M. Boston MFA 59.1070), 
де на віньєтці 17-ї глави під ложем міститься три антропоморфні фігури. І хоча по-
дібна іконографія є нетрадиційною для Книги мертвих, автор знаходить їй низку па-
ралелей. Серед них є гроби, стели, гробниці, папіруси, рельєфи храмів. У цих дже-
релах під ложем із померлим можуть зустрічатися такі варіації іконографії: чотири 
антропоморфних фігури з надписаними іменами дітей Хора; діти Хора в образах 
мумій; гібридне зображення канопів із силуетом мумій; діти Хора з людськими ті-
лами, що тримають руку/руки догори (долонями вверх); чотири голови дітей Хора; 
чотири голови дітей Хора, що виступають із тіла змії; виписані ієрогліфікою імена 
дітей Хора. Найбільш пізні приклади містять зображення трьох антропоморфних 
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фігур, що лежать на боках. Врешті, автор наводить приклади зображень, де присут-
ні лише троє або двоє з дітей Хора, а також зображень із трьома канопами або по-
лотняними мішечками25. Таким чином, Кокельманн доходить висновку, що, навіть 
попри відсутність приписок, що ідентифікували б антропоморфні фігури, на бинті 
M. Boston MFA 59.1070 та попри кількість цих фігур, можливість ідентифікації їх 
як дітей Хора залишається дуже ймовірною [Kockelmann 2006].

Велика кількість невирішених або спірних питань підкреслює важливість більш 
поглибленого вивчення ролі дітей Хора в міфології Стародавнього Єгипту. Не менш 
важливим питанням залишається й дослідження образів цих богів, якими вони 
представлені в давньоєгипетській Книзі мертвих, де їхня роль, безсумнівно, була 
дуже високою. Робіт, що повністю спрямовані на всебічне дослідження образу цих 
богів, фактично не існує (за винятком невеликої статті Б. Матьє та, умовно, роботи 
К. Зете 1934 р., присвяченої канопам), хоча навіть у російській єгиптології про 
надзвичайну актуальність вивчення образів окремих богів говорили в різні часи – 
від 1917 р. [Волков 1917, 1] і до 1984 р. [Павлова 1984, 106]. Про важливість поді-
бних досліджень свідчить і велика кількість робіт, присвячених окремим богам (або 
групам богів), що з’явились останнім часом у світовій єгиптології26. 

1 Наприклад, у Книзі мертвих [Faulkner 2001, 108–109] та Текстах пірамід [Faulkner 2004, 
210–211].

2 Див.: [Berlev, Hodjash 1998, 131–134 (pl. 149–143); Budge 1893, 63–66; el-Sadeek 1984, 
67, 90, 163–164, 183–184; Gatty 1879, 41–42; Mace, Winlock 1916, 13, 107–109, 120 (pl. VIII.B, 
XXXIII); Murray 1910, 13–14, 25, 31–32 (pl. 20–21); Reisner 1967].

3 Див.: [Berlev, Hodjash 1998, 174, 174–177 (pl. 177–178), 182–183 (pl. 180), 195, 200 
(pl. 185)].

4 Див.: [Budge 1989, 367].
5 Див.: [Budge 1893, 117].
6 Див.: [Budge 1893, 116].
7 Див.: [Budge 1893, 5, 7; el-Sadeek 1984, 165, 184; HTES, IX, 21–22 (pl. XVII); HTES, X, 

20 (pl. 42)].
8 Див.: [Berlev, Hodjash 1998, 5–17 (pl. 10, 12–13, 24), 25–33 (pl. 29); Budge 1893, 12–15, 

25, 27–28, 30, 34–35, 37–38, 44, 46, 55–56, 59–60; Gatty 1879, 26–30; Mace, Winlock 1916, 26; 
Murray 1910, 19–23 (pl. 1, 18), 26–30 (pl. 1, 19)].

9 Див.: [HTES, IX, 29–30 (pl. XXV), 30–31 (pl. XXVI), 67 (pl. LI); HTES, X, 19 (pl. 41), 24 
(pl. 56); HTES, XII, 22 (pl. 72–73); Lacau 1909, 98–99 (pl. XXXIII); Moje 2007, 81–82; Stewart 
1983, 7 (pl. 9), 8 (pl. 12)].

10 Див.: [el-Sadeek 1984, 160; Gohary 2009, 23–24 (pl. 29c, 30a, 31a, 32b), 29 (pl. 38b); 
HTES, XII, 10 (pl. 20.2, 21.2)].

11 Див.: [Gatty 1879, 42–43; Mace, Winlock 1916, 13, 32–37 (pl. VIII.A); Murray 1910, 23–
25 (pl. 1. 20)].

12 Див.: [Budge 1893, 66–68].
13 Див.: [Faulkner 2004].
14 Див.: [Faulkner 1994].
15 Див.: [Faulkner 2001].
16 Див.: [Junker 1910].
17 До цього, у 1899 р., Дж. Райзнер у своїй статті [Reisner 1899] зробив першу спробу ка-

тегоризації текстів, виписаних на канопах з Каїрського музею, починаючи з Середнього 
царства. Він коротко розглянув іконографічні стилі і зробив висновок, що найбільш ранні 
приклади каноп із кришками у формі голів тварин (і людини) не передують часу правління 
Рамсеса IV, що на сьогоднішній день вже є застарілою інформацією, оскільки знайдено 
зразки з ранньої XVIII династії. Ще більш ранньою працею є стаття Л. Борхарда [Borchardt 
1894], що містить опис та ієрогліфічний текст, виписаний на скриньці для каноп. Також 
серед ранніх робіт можна знайти ще декілька описових статей конкретних археологічних 
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знахідок: статті Г. Ф. Лютца [Lutz 1926] та А. Лукаса [Lucas 1931], в яких ідеться про зміст 
трьох каноп з Каїрського музею.

18 Робота включає ієрогліфічний текст та переклад написів.
19 Включає ієрогліфічний текст написів; у спробі зрозуміти, ким був Неферсешем-

Псаметих, вчений намагається датувати канопи та пропонує версію їхнього походження.
20 Включає ієрогліфіку, транслітерацію та переклад написів.
21 Цей автор взагалі був першим дослідником, що вказував на символічні конотації дея-

ких цифр у єгиптян.
22 За Я. Ассманом, на гробах зазвичай зображення богів виступають у ролі мовців, тобто 

текст, що їх супроводжує, йде від першої основи. У той же час на досліджуваній ілюстрації 
текст виписано від анонімного представника, а діти Хора називаються в третій особі одни-
ни. Таким чином, автор доходить висновку, що на досліджуваному рельєфі зображення під-
порядковується тексту (а не текст – зображенню, як на гробах), тобто править ілюстрацією, 
а отже, текст можна читати незалежно.

23 Ці сцени повторюють сюжет віньєток 17-ї, 89-ї, 151-ї, 154-ї та 182-ї глав Книги мерт-
вих. 

24 Під традиційною композицією автор має на увазі зображення померлого, що лежить 
на ложі для бальзамування, в оточенні Ісіди та Нефтіди.

25 При цьому Кокельман вказує, що кількість каноп не завжди була категоричною і зу-
стрічаються також варіанти, коли посудин могло бути три, п’ять, шість, сім або дев’ять 
[Kockelmann 2006, 86].

26 Серед них особливо хотілося б відзначити такі фундаментальні роботи, як вищевказа-
на книга Т. ДуКвена про богів-шакалів [DuQuesne 2005] та монографія Н. Біллінга 2002 р., 
з дослідження богині Нут [Billing 2002].
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1. Introduction

The Journal of Hendrick Hamel1 is a record of Hamel’s personal experiences in and ob-
servations of the Joseon Dynasty’s foreign relations during his stay in Joseon (朝鮮, 

1392–1910, In Korea) after being shipwrecked there. This journal records Hamel’s ac-
count of the life of the Joseon people for 13 years and 28 days from August 16, 1653, 
when he drifted to Jeju Island (濟州島), until September 14, 1666, when he escaped from 
Joseon. It may have been Hamel’s misfortune that three of his attempts at escaping from 
Joseon failed, but his journal provides valuable historical data for research into Joseon’s 
relations with ancient China (the Ming and Qing Dynasties), as well as about Joseon’s 
adoption of and adaptation to Chinese culture. What is special about this book is that it 
describes the relationship of the Joseon culture to that of China: it shows how Joseon’s 
culture was transmitted and developed in relation to Chinese culture and treats Joseon’s 
political relations with China, which included dispatching envoys to China, paying tribute 
to China, and trading with the Ming and Qing Dynasties. Thus, this book has high histori-
cal value for those who wish to investigate the relations between ancient China and Korea.

The importance of this book also lies in the historical period it covers. Neo-Confu-
cianism, “ZhuZijiaLi” (朱子家禮, ZhuXi’s Family Rituals), and The Great Ming Code 
大明律 were transmitted between the late Goryeo Dynasty (高麗, 918–1092, In Korea) 
and the early Joseon Dynasty, greatly influencing Joseon society. Even though the Joseon 
Dynasty adopted Chinese culture, the Joseon people did not accept it easily at first. The 
Joseon Government demanded that its people accept the new culture, but people were 
not willing to change their customs. By the mid-17th century, when this book was writ-
ten, Chinese culture had been accepted by the Joseon people, and it had penetrated 
deeply into people’s lives. As the influence of Neo-Confucianism became stronger, the 
preferential treatment for men over women became more pronounced, and the authority 
of household heads was strictly protected by the government. The Journal of Hendrick 
Hamel vividly presents the evident degree to which Joseon had adopted Chinese culture 
in this period. 

Finally, before the mid-17th century, no book existed that recorded the life of the 
common people in Joseon. This is partly because Joseon tended to place more signifi-
cance on the life of the ruling class and government officials, and partly because there 
was no awareness that it might be important to record the life of the common people. 
Thus, because Hamel’s journal records his life with common people for almost 13 years, 
it provides valuable data for investigating the lives of common people during the Joseon 
Dynasty.

When this book was published in 1668 for the first time in the Netherlands, it became 
a best seller. As a result, two years later, it was published in French in France and, in 
1671, it was published in German. In 1704, it was published in English and later in Japa-
nese and Korean. In all, Hamel’s journal was ultimately translated into six languages 
(Hamel (trans. Jean-Paul Buys), 1994; Hamel (trans. Yi Byeongdo), 1934, 1935; Hamel 
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(trans. Yu Dongik), 2003). The book’s universal popularity, in part, stemmed from the 
public’s increasing interest in sea adventures and, in part, from the book’s intriguing 
structure along with the content found in each part.

Hamel’s book is divided into two sections. The first section contains daily logs of his 
voyage, starting from when he set sail for Taiwan in 1653 and ending with his arrival in 
Nagasaki, Japan. The latter part describes several aspects of Joseon society. To enhance 
understanding of Hamel’s book, this paper will investigate how Chinese culture was 
adopted and settled in Korea by focusing on the Great Ming Code, Qinyingzhi (親迎制), 
the ancient Confucian wedding culture wherein the bridegroom came to bride’s house for 
the wedding ceremony, and the burial culture. 

2. Korea’s adoption of and adaption to the Great Ming Code
Hamel understood the Great Ming Code very well. He knew that the Code reflected 

certain aspects of ancient society; for example, punishment was discriminatory, depending 
on the relationship between the inflictor and the victim, and there were traditional cus-
toms of honoring men but degrading women and of respecting high-ranking officials but 
belittling low-ranking officials. Thus, he was very confident that the Great Ming Code of 
China had a great influence on the criminal system of the Joseon Dynasty. 

Figure 1. Confucian value system recorded by Hamel

Figure 1 shows Hamel’s descriptions in the form of a diagram. For similar murder 
cases, if husbands murdered wives and vice versa or if masters murdered slaves and vice 
versa, husbands and masters were not punished, but wives and slaves received the death 
penalty (the highest punishment): they were executed publicly after torture. The ruling 
power of husbands, masters, and rulers over family members, slaves, and common peo-
ple, respectively, was widely recognized, whereas people of the lower classes who 
harmed people of the higher classes were considered as having disturbed the public order, 
so they were punished more severely. Such a penal system was practiced in Joseon when 
Taejo (太祖) Yi Seonggye (李成桂, The first king of Joseon Dynasty), who was the 
founder of the Joseon Dynasty, announced the implementation of the Great Ming Code. 
After that, the Great Ming Code served as the criminal law for over 500 years in Joseon. 
The Ming Code was established by Zhu Yuanzhang (朱元璋, 1328–98, The first king of 
Ming Dynasty), who was the founder of the Ming Dynasty. The Code was developed 
from The Tang Code (唐律), but it was a more systematized law book as it generalized 
the complex provisions of the Tang Code. It fully reflected the value system of Confu-
cianism [Sim Huigi 1997, 221–222] and served as a foundation for the publication of 
Gyeonggukdaejeon (經國大典), the first law book of the Joseon Dynasty. It also greatly 
contributed to the Joseon society’s adoption of Neo-Confucianism. If the Tang Code sys-
tematized Confucianism by incorporating it into legal regulations and ordinances, the 
Great Ming Code generalized the legal provisions. 
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The Joseon Dynasty used two principles in implementing the Ming Dynasty: one was 
to use the Great Ming Code as the basis of the criminal law, and the other was to apply 
prior laws first and state newly added provisions later, even changing legal statements as 
appropriate for the time. This legal system served as the basis for using the Great Ming 
Code as a model throughout the entire period of the Joseon Dynasty, and Hamel under-
stood the legal system of Joseon as based on such a historical background. The following 
analyses demonstrate that the legal system of Joseon was operated similarly to the Great 
Ming Code of ancient China. 

First, Hamel differentiates between crimes that required collective punishment and 
crimes that required the punishment of a single culprit. As a good example of collective 
punishment, he cites treason. He mentions that treason is the most serious crime because 
if a person defies the King or tries to seize the throne, his family will be exterminated, his 
house demolished, and his wealth and slaves confiscated. As examples of crimes calling 
for individual punishment, he offers murder, theft, and rape. In the case of murder, the 
nature of the crime is serious, but it is not considered serious enough to punish the whole 
family of a criminal. In the case of theft and rape, the nature of the crime is considered 
unethical, but punishing only the culprit is considered to be appropriate.

Second, Hamel reports that, as in China, torture is legal in the Joseon Dynasty. The le-
gal systems of ancient nations tended to value confessions over proof, so a suspect’s ad-
mission of crime was required, even if there was already clear evidence. A painting of a 
punishment tool is accompanied by the following description in the Great Ming Code: “If 
a suspect has committed a serious crime, but does not confess his crime even though 
there is evidence proving his crime, record the details of his crime and torture him in ac-
cordance with the law”. In adopting the Great Ming Code, the Joseon Dynasty demon-
strated that it valued a suspect’s confession over evidence, so it practiced torture using 
various tools [Seo Jin 1989]. Both the ancient Korean and Chinese states practiced tor--
ture lawfully. If a person was suspected of a crime, it was customary on the part of the 
government of ancient nations to capture and torture suspects. Such practices stemmed 
from codification that valued suspects’ confession over evidence.

Third, Joseon’s criminal punishment system was based on the “Five Punishments” de-
scribed in the Great Ming Code, and various punishment tools were used in Joseon. The 
Five Punishments mentioned in the Great Ming Code are as follows: (1) Chi Punishment 
(笞刑, the lightest punishment among the Five Punishments) was classified into 5 de-
grees of Tae, ranging from 10 lashes to 50 lashes with a light bamboo cane; (2) Zhang 
Punishment (杖刑, the second lightest punishment) was classified into 5 degrees of Zhang, 
ranging from 60 to 100 strokes with a large stick; (3) Tu Punishment (徒刑, compulsory 
labor in a contained place) was classified into 5 degrees of severity, ranging from 60 to 
100 strokes with a large stick, in addition to forced labor; (4) Liu Punishment (流刑, 
exile to a location distant from one’s place of birth) also included 100 strokes with a large 
stick; and (5) Si Punishment (死刑, the death penalty). 

Five 
Punishments Punishment tools Hamel’s Record Great Ming Code

Chi

Size 2–3 feet (56–85 cm) 99 cm
Material Twigs Small willow trees

Areas Beaten Top of the foot; between the 
knees Buttocks

Penalty 30 lashes 10–50 lashes

Zhang

Size 3–4 feet (89 cm–112 cm) 99 cm
Material Oak or alder tree Big willow tree

Areas Beaten Buttocks and thighs Buttocks and thighs
Penalty 50–60 strokes 60–100 strokes
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Tu Punishment •Confined Hamel and his mates 
and put them into forced labor •Confinement and forced labor

Liu Punishment
•Sent officials to remote places
•Exiled Hamel and his mates to 
Jeollado Province

•Restricted space for daily living

Si Punishment

•Decided by the King
•Woman who murdered her 
husband
•Slaves who murdered their 
masters
•People who committed trea-
son

•Decided by the Emperor
•People who harmed human 
ethics
•People who murdered superiors
•People who committed treason

Jia (枷,
Pillorying) Punishment Pillory frame around the neck 

of Hamel and his mates Implement of legal punishment

Shackles Punishment Shackles around the ankles Implement of legal punishment

Table 1. Joseon’s adaptation of punishments and punishment tools

Hamel gives many useful details about both the Confucian value system and the simi-
larity between the two penal systems. Joseon’s penal system and the tools of punishment 
used for criminals were very similar to those of the Great Ming Code, as shown in the ta-
ble above. Hamel perceived that Joseon’s penal system was operated in accordance with 
the five-punishment system by adopting the Great Ming Code. He described the five-pun-
ishment system in detail: the size and material of punishment tools, as well as hitting areas 
of the body. Regarding the lightest punishment, ‘Chi’, Hamel recorded that the size of 
‘Chi’ was 56–85 cm and this punishment administered about 30 lashes on the top of the 
criminals’ feet and between their knees. According to Hamel’s record, the severity of the 
Chi punishment, as well as the size and material of the punishment tools used, were al-
most the same as those recorded in the Great Ming Code. However, Joseon used different 
hitting areas because Gyeonggukdaejeon noted that the Chi punishment would be more 
painful if hitting were inflicted on the top of the foot and between the knees, so the loca-
tion of the punishment was changed accordingly2. In the case of the remaining punish-
ments, there is great similarity, though some were administered with modifications. 

Regarding punishment tools, Hamel describes his personal experiences. The neck pil-
lory was placed on criminals if they were captured after an escape attempt, and foot 
shackles were used to prevent escape. The use of the neck pillory and foot shackles was 
also allowed in the Great Ming Code. In the case of the neck pillory, the length was 
165 cm, and the size of a hole for securing the head was about 45 cm. As the neck pillory 
and foot shackles were used for Japanese people as well, it seems that the punishment 
tools were widely used, even for foreigners [Author 2003].

In summary, the Great Ming Code had great influence on Joseon’s penal system. 
Hamel perceived the five-punishment system as the framework of Joseon’s punitive mea-
sures. He thought that Joseon imposed different punishments on the same crime, and he 
stated that the Joseon Dynasty was applying torture and similar punishment tools by 
adopting the Great Ming Dynasty. 

3. Joseon’s adoption of and adaptation to Qinyingzhi
(the ancient Chinese wedding culture wherein bride moved

into the groom’s house and had the wedding ceremony)
Hamel describes the wedding culture of Joseon in detail. Such detailed descriptions 

were possible because he was living with common people; thus, he could often witness 
the wedding ceremonies of commoners. In his book, Hamel states, “After a wedding cere-
mony, the bride moved into the groom’s house”. Does this mean, then, that originally in 
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Korea, the woman did not move into the man’s house after a wedding ceremony? Fur-
thermore, when did Joseon adopt the Chinese wedding culture? 

In Korea, if a wedding ceremony lasted for a long time, the man lived in the woman’s 
house (Seoryubuga: 婿留婦家, Korean unique wedding culture wherein men move into 
women’s houses). While living in the woman’s house, a newly-wed couple would secure 
a house of their own, and the husband would prepare the household goods. The wedding 
ceremony was held at the bride’s house, and the newly-wed couple lived in the bride’s 
house; thus, the woman’s role and power were stronger than the man’s. Children also fol-
lowed the family tradition of the grandfather on the mother’s side, rather than on the fa-
ther’s side, and in this way, also, the man’s role was relatively reduced. This culture was 
applied to the inheritance of properties as well: both daughters and sons inherited proper-
ties equally.

However, after the founding of the Joseon Dynasty and after Joseon adopted Neo-
Confucianism as its political ideology, the wedding culture had to be changed according-
ly. This was because the ruling class of Joseon wanted to construct a Neo-Confucian 
society in which all the rituals of the society and of families, as well as the legal aspects, 
were centered around males. As a result, Joseon society demanded that women sacrifice. 
The unique Confucian wedding culture placed men in a superior position to women in 
both family and society, so Joseon had to change its wedding culture so that Neo-Confu-
cianism could take root in Joseon society.

Accordingly, from early in the Joseon Dynasty, the King ordered his people to follow 
Chinese wedding customs and to desert their old customs. However, the King’s order 
was widely ignored. The men’s families did not follow the King’s order because they 
found it burdensome to support many grandchildren if the daughters-in-law were to move 
into the house. The women’s families, likewise, opposed the King’s order because if the 
sons-in-law did not move in, they would lose the benefit of their labor [Moon Hyoungjin 
2003, 189–190]. 

Figure 2. The changing process of Korean wedding customs

The above diagram shows the progress of the change in Korean wedding customs as 
they changed from Seoryubuga to the Chinese Qinyingzhi. Until the Goryeo period, Ko-
rea’s unique wedding ceremony, Seoryubuga, was practiced, but after the founding of Jo-
seon, the Chinese wedding culture was adopted. The change did not take place very 
quickly, however, because the commoners stuck to their traditions, so the Chinese wed-
ding culture was adopted only around the mid-17th century when Chinese culture was 
widely accepted in Joseon [Park Byeongho 1974]3, even though after the founding of Jo-
seon in 1392, several kings had tried to change the wedding culture. 
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Hamel describes the Joseon wedding ceremony, as well as the prohibitions and the 
form of divorce in detail: “When a bridegroom goes to his bride’s home to pick her up, he 
goes along with his friends and relatives, riding a horse and parading across the village… 
The bride goes to her groom’s house with her husband-to-be… [Then,] the bride and 
bridegroom have a wedding ceremony and continue living there”. Thus, this matrimonial 
custom described by Hamel is different from Joseon’s original wedding custom, and 
Hamel’s record of Joseon’s wedding culture has proven to be very valuable in furnishing 
proof that the Joseon people had at last adapted to the Chinese Qinyingzhi (see: Table 2).

Wedding ceremony Korean Traditional 
Wedding Ceremony

Chinese Traditional 
Wedding Ceremony

Records in The Journal 
of Hendrick Hamel 

Name of wedding ceremony Seoryubuga Qinyingzhi Qinyingzhi

Wedding ceremony venue Bride’s home Bridegroom’s home Bridegroom’s home

Honeymoon place Bride’s home Bridegroom’s home Bridegroom’s home

Children’s living space Woman’s home Man’s home Man’s home

Succession of family tradition Mother’s family 
tradition

Father’s family 
tradition Father’s family tradition

Inheritance of properties Equal Male dominant Male dominant

Male-female relationship Equal Male dominant Male dominant

Supervision of rituals Equal Male dominant Male dominant

Table 2. Comparison of Chinese with Korean wedding ceremonies and with Hamel’s record

In addition to showing how similar the Joseon dynasty’s wedding customs were to the 
traditional Chinese wedding ceremony, Hamel also shows that important decisions were 
made by the men in Joseon, which also demonstrates Neo-Confucianism’s strong in-
fluence on the Joseon society. The men’s authority was strictly protected so that a man 
could have as many wives as he could maintain, and a husband could repudiate his wife 
anytime and marry another woman. In addition, fathers had the right to select a spouse 
for their children, and they could possess their properties until they died. The Chinese 
letter “父”, which means “father”, represents a father flogging his child, showing that a 
father’s authority was fully guaranteed in both China and Korea.

Nonetheless, the Joseon people could not marry just anyone they wished. Hamel 
notes, “Blood relatives are not allowed to marry or have a sexual intercourse until the 
fourth degree (i. e., the children of the father’s siblings and the children of the mother’s 
siblings)”, which prohibited marriages between families with the same surnames. Such 
prohibited marriages in Joseon seem to have followed the Great Ming Code, which pro-
hibited marriage between people with the same surname, or the marriage of immediate 
blood relatives even if they had different surnames. Joseon even prohibited marriages be-
tween people with different family origins if they had the same surnames and strictly 
regulated marriages with maternal relatives by strengthening the prohibition of marriages 
between people with the same surnames with rules even stricter than those of China. This 
prohibition was necessary because of Joseon’s wedding custom wherein the bridegrooms 
moved into the bride’s home and lived with maternal relatives.

In sum, Hamel’s record demonstrates that the Chinese wedding system, called Qi-
nyingzhi, had strongly taken root by later in the mid-17th century and was widely accep-
ted by the common people. Hamel shows the father’s guaranteed authority within the 
family, the father’s right to select a spouse for his children, and the children’s filial love 
and respect as examples that demonstrate the close relationship of Chinese and Korean 
wedding customs during that time. 
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4. Adoption and adaptation of burial culture
Hamel also reports details of how the Chinese burial culture was adopted and accepted 

in Joseon. He describes the formality and progress of burial, as well as the mourning cos-
tumes of the chief mourners, again providing important clues that clarify Korea’s adop-
tion of and adaptation to the Chinese burial culture. Until the Goryeo period, which was 
the dynasty prior to Joseon, Buddhism was the national religion. Accordingly, cremation 
was practiced in Joseon because people believed that an ideal world, Heaven, existed af-
ter death and that cremation of the corpse would lead the soul to Heaven.

During the Joseon Dynasty, when Neo-Confucianism was adopted as a political ideo-
logy and the Great Ming Code was adopted as a political means, the funeral culture was 
changed accordingly. As with the wedding culture, however, the common people were 
not willing to give up their custom of cremating a dead body according to Buddhist fu-
neral traditions, which they had believed and practiced for a long time. In “The Annals of 
the Joseon Dynasty” (朝鮮王朝實錄), there is a story about a chief mourner who was 
crying but not burying his parent’s body. When the governor of his village asked him 
why he did not bury the body, he replied, “If I bury my parent’s body, maggots will grow 
in the body, so I cannot even fathom burying it”. This story explains very well why burial 
culture could not easily take root in the Joseon society: the man in the story was rejec-
ting burial because he considered it to be unfilial. On the one hand, Confucianism teaches 
practical ethics for daily life, but on the other hand, it does not mention life after death. 
People were still worried about life after death and, thus, could not easily accept Confu-
cianism.

Figure 3. The changing process of Korean funeral and burial customs

The diagram in Figure 3 shows the progress of the Korean adoption of Chinese burial 
customs. Hamel believed that the Joseon people accepted the Chinese burial system be-
cause it included the practices of ancestral worship and geomancy (or feng shui 風水). 
People’s belief their own existence in relation to their ancestors, as well as people’s no-
tion that their ancestors will continue to protect their descendants after death if the de-
scendants serve their ancestors at a home shrine, helped the Joseon people gradually to 
accept Chinese burial culture. People’s practice of feng shui (a Chinese system of geo-
mancy), which claims that burying ancestors in a propitious land will bring prosperity to 
the descendants, produced synergistic effects along with ancestor worship. Hamel writes, 
“To bury the dead, much care is taken. People choose land where water cannot reach, and 
they take great care of the graves”. The Joseon people perceived ancestor worship as a 
filial duty. Another factor that helped the Chinese burial system take root in Joseon was 
the mandatory regulations imposed on people by the law. The Great Ming Code defined 
marriages during the mourning period of one’s parents’ death, changing into everyday 
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clothes, and having sexual intercourse with a wife or concubine as unfilial acts, which 
could not be forgiven even by a general pardon. Accordingly, the Code included those 
acts in the Ten Abominations (that is, ten representative crimes).

Table 3 compares the structure of Korean and Chinese funeral rituals based on Hamel’s 
record:

Structure The living The dead

Separation Distinguish the mourning period from nor-
mal life by wearing a mourning costume.

The death angel separates the dead 
from this world.

Transition
Chief mourners lead a funeral. 
This period requires self-controlled be-
haviors and thoughts.

The dead body returns to nature, and 
the soul of the dead is judged by God.

Incorporation Returning to normal life routines after 
finishing the mourning period.

The dead enter the other world after 
death and lead a life after death.

Table 3. The structure of funeral rituals

As indicated in Table 3, Hamel identifies three stages for the living chief mourners 
and the dead during funeral rituals: Separation Stage → Transition Stage → Incorpora-
tion Stage. During the Separation Stage, the children of the dead must quit their jobs im-
mediately upon the death of their parents, regardless of whether their position in their job 
was high or low4. This symbolized the fact that the living should be separated from the 
reality of the world as the dead were also separated from this world. After the Separation 
Stage, the chief mourners and the dead entered into the Transition Stage, which is the 
main part of the funeral rituals. Chief mourners had to wear thick hemp clothes and hold 
a stick in one hand, and sexual intercourse with their spouses was no longer allowed. The 
chief mourners’ ritual of greeting the condolers who came to the funeral was considered 
to be the core element of the Transition Stage. In particular, Hamel notes that the chief 
mourners had to eat like monks, and they were not allowed to do anything during the 
Transition Stage, as ascetic behaviors were considered to be the basis of carrying out 
filial duties. Hamel’s record states, “The Joseon people have a three-year mourning pe-
riod after the death of a father, whereas the mourning period after the death of a mother 
is two years”, demonstrating that there was a difference between funeral rituals depen-
ding on whether the deceased was the male or the female parent. During the Transition 
Stage, the body of the deceased returns to nature. According to Hamel’s record, “the dead 
body is temporarily kept in a small house made of straw, and burials usually take place in 
the fall when harvesting is done”. This shows that a form of re-interment was practiced 
in Joseon. Finally, the chief mourners returned to their routine lives after they had finished 
all the funeral rituals. The deceased then could enter the other world and begin life after 
death there.

The structure of the above rituals shows that the cremation customs of the Goryeo Dy-
nasty had changed to those of the Chinese burial culture5 and that ancestral worship and 
the notion of filial piety had taken deep root in the mental world of the Joseon people.

5. Conclusion
This paper has investigated the process of Joseon’s adoption of and adaptation to the 

Great Ming Code, Qinyingzhi, as revealed in The Journal of Hendrick Hamel. It is clear 
that Hamel knew of the existence of China even before he drifted to Jeju Island in 1653. 
His record indicates that he seems to have had some prior knowledge of China and 
Chinese culture, as deduced from his description of both Chinese troops while he was 
staying anchored near the coast of China because of wind storms and the people of Jeju 
Island who were wearing Chinese clothes when Hamel first saw them. In his journal, 
Hamel also records that Chinese envoys came to Korea four times a year to collect tribute, 
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that the Koreans sold ginseng roots to the Chinese, and that in wintertime, people crossed 
the border between China and Korea on horseback on the frozen river.

Hamel’s prior knowledge about China seems to have served as the foundation for his 
comparison of Joseon and Chinese customs later on. Because he was imprisoned several 
times, he personally witnessed people being punished, and he reported the scenes of 
punishment in detail. He discovered that the penal system of Joseon was based on the 
Great Ming Code and that the use of public torture and punishment tools was based on 
the system of the Five Punishments. In particular, he believed that the Confucian value 
system was reflected in these punishments because the severity of the punishment was 
adjusted depending on the relationship between the inflictors and the victims. 

Even though the Chinese wedding culture, Qinyingzhi, was adopted in Joseon when 
the Joseon Dynasty was founded, it had been fully adopted among the common people 
only by the mid-17th century. Hamel’s records about this development serve as valuable 
data in proving that it was difficult for the Joseon people to accept the Qinyingzhi system 
as their custom. 

The same situation prevailed with the Chinese burial culture: it was widely accepted 
by the common people only long after its official adoption at the beginning of the Joseon 
Dynasty. Hamel records the acceptance of Chinese burial customs as Koreans began to 
build shrines at home and perform ancestral worship in accordance with the principles of 
feng shui. Though Hamel could see that the common people fully accepted the “new” 
burial culture, he also notes that some Joseon people still practiced shamanic funeral 
rituals or Buddhist cremation. 

The Journal of Hendrick Hamel provides invaluable data for clarifying the relation-
ship between China and Korea in ancient times, as it shows the profound influence the 
Great Ming Code exercised on the value system and lifestyles of the people living in the 
Joseon Dynasty. The findings here will contribute to improving cultural exchanges be-
tween China and Korea in the future. 

1 Hendrick Hamel (20 August 1630 – 12 February 1692) was a bookkeeper with the Dutch 
East India Company (the VOC). Born in The Netherlands, he lived in Joseon from 1653 to 1666.

2 The Gyeonggukdaejeon stated that “Hitting below the knees does not cause sensation up to 
the shinbone”, so it changed the part where one was hit to the shinbone area thus inflicting more 
pain. Joseon chose the area below the knees and the upper area of the shinbone for ‘Zhang’ 
punishment, by observing the laws of the Gyeonggukdaejeon (Gyeonggukdaejeon. Law Book, 
Judgment).

3 There are several theories about Joseon’s adaptation to Qinyingzhi. Son Jintae asserted that 
Seoryubuga existed until the mid-17th century [Son Jintae 1948] and that matrilocal marriage was 
a major form of the Joseon wedding ceremony, whereas Park Byeongho asserted that it existed 
until the mid-18th century around the reign of King Youngjo and King Jeongjo [Park Byeongho 
1974].

4 If a parent died, chief mourners had to practice Dingyou (丁憂) which required them to step 
down from their official job regardless whether their position was low or high. However, Dingyou 
was often abused in both Korea and China for personal interests. If chief mourners were about to 
be promoted to a higher position, some filed Dingyou late. On the other hand, if chief mourners 
were about to face punishment at work, they might fill Dingyou even before the death a parent 
(The Annals of the Ming Emperors, Vol. 227).

5 In the annals recorded in the 21st year of King Injo’s reign (1643), there is a record: “After a 
civil war, people’s customs collapsed. Before the end of the mourning period, chief mourners hold 
a wedding ceremony for their children but they no longer think wrong (喪亂以後 民風大壞 禮俗
都喪 衰麻未變 迎壻娶婦 恬不知怪)”. This record shows that Confucian funeral and burial ri-
tuals were not fully established in Joseon even then (The Annals of Joseon Dynasty, Vol. 35, 
p. 167).
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М. О. Тарасенко
 

ПАПІРУС КНИГИ МЕРТВИХ
ISTANBUL № 10846–10847*

Предметом цієї статті є неопублікований фрагмент сувою Книги мертвих із зі-
брання Стамбульського археологічного музею № 10846–10847.

У структурі установ Музею археології в Стамбулі діє Музей Стародавнього Схо-
ду, який має компактну, але цікаву й практично невивчену колекцію єгипетських 
старожитностей1. У їхньому числі – різноманітні речі поховального реманенту (сар-
кофаги, стели, канопи, ушебті, підголівники, амулети тощо). 

Серед досить репрезентативної єгипетської колекції є й артефакти, що мають 
стосунок до Книги мертвих. Образотворчі сюжети цього заупокійного збірника 
(т. зв. віньєтки) представлені на двох неопублікованих саркофагах: Istanbul № 10892 
(XXI династія, Баб ель-Газус) та Istanbul № 78 (XXVI династія).

У колекції музею є один фрагмент папірусу Книги мертвих. Інвентарний номер 
цього манускрипту 10846–108472. Походження документа й обставини його при-
дбання нез’ясовані. За стилістичними ознаками та характером письма папірус може 
бути датований Птолемеївським періодом. Документ є фрагментованим і складаєть-
ся з двох розрізнених частин, довільно з’єднаних одна з одною (мал. 1, 1, 2)3. Сувій 
поміщений під склом і перебуває в діючій експозиції музею.

Текст. Нижня частина стамбульського папірусу, що містила текст, практично 
знищена, так що збереглася лише незначна частина стовпців ієрогліфічних написів. 
На жаль, практично всі знаки, що залишилися в другій частині сувою, зруйновані, 
що не дозволяє точно ідентифікувати глави Книги мертвих, що були тут виписані. 
Щодо першої частини, то окремі знаки в 30 стовпцях можна прочитати. Текст ви-
писаний чорним чорнилом, рубрики і формули з акцентованим змістом – черво-
ним4. Їхня наявність дозволяє стверджувати, що на фрагменті збереглися частини 
трьох глав. Найімовірніше, це глави 1 (?), 15 та 17, віньєтки до яких подані у верх-
ньому регістрі сувою. Найточніше може бути ідентифікована 15-та глава завдяки 

* Статтю написано за матеріалами доповіді, прочитаної на конференції “XVII Сходо-
знавчі читання А. Кримського”, м. Київ, 16–18 жовтня 2013 р. [Тарасенко 2013, 28–29].

Мал. 1, 1
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збереженню сімох стовпців (11–17), що зберегли початок формули inD-Hr=k + N 
(ім’я бога) – “Привіт тобі, (боже) N…”5 [Wb., II, 372; Backes 2005, 95]. Подаємо від-
творення цих стовпців.

Мал. 1, 2

Глава 1 (?)
1. pr n /// – Вихід у… ///
2. SAi=s (?) /// – ?
3. Hp /// – ?
4. ink [jj] (?) /// – Я… ///
5. m (?) /// – ?
6. {GSL W42} nw /// – ?
7. nw /// – ?
Глава 15
8. dwA ps[D.t] /// – Вшанування Ен[неади]… ///
9. wA(S) n /// – Прославляння (?)… ///
10. nb nxt Hr /// – володар сили (?) над (?)… ///
11. inD-[Hr=k] /// – Привіт тобі… ///
12. inD-[Hr=k] /// – Привіт тобі… ///
13. inD-[Hr=k] /// – Привіт тобі… ///
14. inD-[Hr=k] /// – Привіт тобі… ///
15. inD-[Hr=k] /// – Привіт тобі… ///
16. inD-[Hr=k] /// – Привіт тобі… ///
17. inD-[Hr=k] /// – Привіт тобі… ///
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Глава 17
18. Dd mdw [in] /// – Промовляння слів [для] ///
19. iA /// – ? 
20. {GSL D40} (= nxt?) n /// – ?
21. rn n x /// – ?
22. m /// – ?
23. {GSL A1} /// – ?
24. m (?) /// – ?
25. HqA /// – князь … ///
26. aA /// – великий… ///
27. t s (?) /// – ?
28. tA n (?) /// – ?
29. D /// – ?
30. D /// – ?
Віньєтки. У неушкодженій верхній частині документа вимальований фриз по-

ліхромних віньєток низки глав: 
Частина 1 (мал. 1, 1): /// 1–15–17 ///; 
Частина 2 (мал. 1, 2): /// 59–60–86–81–88–87–163–162 ///.

Частина 1: /// 1–15–17 /// (справа наліво) (мал. 1, 1).
Глава 1 – Фрагмент фігури жерця (розгорнутий вліво)6, який тримає в руках мо-

тузку (вочевидь, вона мала з’єднуватись із поховальним човном з тілом покійного) 
(сцена 1). Корова, за якою йде жрець, чия фігура розгорнута у зворотному напрям-
ку (вправо); жрець піднімає в руках статуетку богині Маат (сцена 2). 

Аналогії – pIi-im-Htp pParis Louvre N. 3232.
Глава 15 – Покійна в білому одязі, в розвороті вліво, в позі поклоніння перед бо-

жеством, яке показане сидячи і має голову сокола й сонячний диск з уреєм (Ра-
Хорахті); фігура розгорнута вправо (сцена 3). Наступна сцена – зображення фасаду 
гробниці т. зв. “фіванського” типу білого кольору (сцена 4). 

Аналогії – pIw=f-anx pTurin 1791 (мал. 2) [Lepsius 1842, Taf. VI], pPA-brr / PA-di-
Imn-m-ipt pParis Louvre N. 3090.

Мал. 2
Глава 17 – збереглися п’ять сцен: 
1 / сцена 5) Покійна в білому одязі сидить в альтанці перед жертовним столиком 

(розворот вліво). 
2 / сцена 6) Сокіл, сидить на знаку Заходу (  / Imn.t / GSL R14 [Gardiner 1958, 

502]) (розворот уліво). 
3 / сцена 7) Душа-bA з амулетом у формі символу Dd (  / GSL R11 [Gardiner 1958, 

502]) на шиї (розворот вліво). 
4 / сцена 8) Сонячний човен, у його центрі – штандарт із зображенням священно-

го солярного барана; праворуч від нього – божество в короні Верхнього Єгипту; лі-
воруч від нього – божество в короні Нижнього Єгипту (розворот вправо). 
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5 / сцена 9) Пара левів, що сидять спина до спини; між їхніми спинами поміще-
ний знак горизонту-Ax.t (  / GSL N27 [Gardiner 1958, 489]) – це т. зв. Rw.ti-scene 
[Tarasenko 2007].

Аналогії – pIw=f-anx pTurin 1791 (мал. 3) [Lepsius 1842, Taf. VII].

Мал. 3

Частина 2: /// 59–60–86–81–88–87–163–162 /// (справа наліво) (мал. 1, 2).
Глава 59 (сцена 1) – богиня Нут в образі священного дерева напуває водою 

уклінну померлу (ліворуч від Нут), яка одягнена в білий одяг і, можливо, має білу 
перуку (?) (розворот вправо).

Аналогії – p&A-nt-Imn-ii pLondon BM EA 10086, pIw=f-anx pTurin 1791 (мал. 4) 
[Lepsius 1842, Taf. XXIII].

Глава 60 (сцена 2) – померла в темному платті тримає в лівій руці знак вітру / 
подиху (  / GSL P5 / TAw [Gardiner 1958, 499]), а у правій руці – хустку (розворот 
вправо).

Аналогії – pIw=f-anx pTurin 1791 (мал. 5) [Lepsius 1842, Taf. XXIII].
Глава 86 (сцена 3) – ластівка, що сидить на земляному пагорбі (розворот впра-

во).
Аналогії – pIw=f-anx pTurin 1791 (мал. 6) [Lepsius 1842, Taf. XXXII].
Глава 81 (сцена 4) – голова покійної в синій перуці з’являється з квітки лотоса 

(розворот вправо).
Аналогії – pIw=f-anx pTurin 1791 (мал. 7) [Lepsius 1842, Taf. XXXI].

 Глава 88 (сцена 5) – мумієморфна фігура божества з головою крокодила (розво-
рот вправо).

Аналогії – panX-wAH-ib-Ra pLondon BM EA 10558 (мал. 8)7, p#a-Hp pBerlin 3149 
(мал. 9)8.

Глава 87 (сцена 6) – кобра з головою людини (розворот вправо).
Аналогії – p#a-Hp pBerlin 3149 (мал. 10)9.
Глава 163 (сцена 7) – знак Ока wDA.t (  / GSL D10 [Gardiner 1958, 451]) з кри-

лами та людськими ногами (розворот вправо).
Аналогії – pIw=f-anx pTurin 1791 (мал. 11) [Lepsius 1842, Taf. LXXVII].

Мал. 4 Мал. 5 Мал. 6
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Глава 162 (сцена 8) – священна корова, перед нею столик із квіткою лотоса (роз-
ворот вправо).

Аналогії – pIw=f-anx pTurin 1791 (мал. 12) [Lepsius 1842, Taf. LXXVII].

За стилістикою оформлення стамбульський папірус можна зіставити з іншими 
приблизно 25 документами, які також виписані ієрогліфікою та мають поліхромні 
віньєтки, оформлені як фризи, зокрема p&A-Srt-(nt-)Mnw pLondon BM EA 990810, 
pMw.t-ir-di-s pLondon BM EA 9951+994411. Ці манускрипти датуються досить ши-
роко – від XXVI династії до Птолемеївського періоду. 

Послідовність віньєток глав першої частини розглянутого документа (1–15–17) 
у цілому шаблонна для пізньої традиції Книги мертвих. У той же час послідовність 
віньєток глав на другій частині стамбульського сувою – 59–60–86–81–88–87–163–
162 – не знаходить буквальної аналогії в інших документах. Напевно, найбільш 
близьку послідовність сцен дає лише рNs-PtH pParis Louvre N. 310012. 

Іконографія віньєток на стамбульському папірусі в цілому не виходить за рамки 
традиції. Однак у цьому документі подана рідкісна версія віньєтки 15-ї глави без 
т. зв. віньєтки “глави 16”, що займала всю висоту аркуша сувою та розділяла собою 
фризи ілюстрацій глав 1 (сцени поховальної процесії) та 17 як свого роду маркер 
переходу до Іншого світу [Mosher 1990, 618–620, 636–644; Budek 2008, 19–48]. Не 
менш рідкісним є зображення “фіванської” гробниці за спиною Ра-Хорахті на ві-
ньєтці цієї ж глави, яке також, імовірно, виступає як символ демаркації світів. 

Судячи з іконографії віньєток стамбульського папірусу, власником сувою була 
жінка, але її ім’я, на жаль, не збереглося. Разом з тим над образотворчим фризом 
частини 1 папірусу є горизонтальна приписка13, що зберегла ім’я її матері – Irti-r-w, 
яка, напевно, й була замовницею сувою для своєї доньки.

mAa-xrw ms n Irti-r-w mAa-xrw
“Правогласна, народжена Irti-r-w, правогласною”.

Мал. 7 Мал. 8 Мал. 9 Мал. 10

Мал. 11 Мал. 12
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Це ім’я було досить розповсюдженим у Пізній і Птолемеївський періоди, причо-
му зустрічається воно як у жінок, так подекуди й у чоловіків [PN, I, 42 (10); II, 343]. 
Крім зазначених у словнику Х. Ранке прикладів, нам відома ще низка поховальних 
пам’ятників Пізнього та Птолемеївського періодів, що зберегли ім’я Irti-r-w. За ге-
неалогічними ознаками їх можна розділити на такі три групи.

I. Irti-r-w – ім’я власника документа
1) Ієрогліфічний папірус Книги мертвих Irti-r-w pLondon BM EA 9912, XXX ди-

настія – Птолемеївський період, Фіви14.
2) Ієрогліфічний папірус Книги мертвих Irti-r-w pLondon BM EA 9923, Птоле-

меївський період, Фіви15.
3) Ієратичний папірус Книги мертвих Irti-r-w, Птолемеївський період, місцепе-

ребування невідоме16.
4) Стела Irti-r-w17 Louvre E. 19958, XXVI династія, Ахмім18.

II. Irti-r-w – ім’я матері власника документа
5) Дерев’яні таблички NkAw з ієратичним записом глав Книги мертвих, XXV–

XXVII династії, Абусір19.
6) Бинти мумії ¡rw M. Aberdeen ABDUA 84091; Bourges A 1134 (Nr. 883.72.1); 

Melbourne D 148-1994; ГМИИ I,1b,1024b [a]-[d] з ієратичним записом глав Книги 
мертвих, Птолемеївський період, походження невідоме20.

7) Бинти мумії WDA-¥w M. Aberdeen ABDUA 84115 + 23581 + 23583 + 23585 + 
23586; Boston MFA o. Nr. [12]; M. Leipzig 7868, Птолемеївський період, Сак-
кара21.

8) Бинти мумії PtH M. London UC 55915; Geneva MAH 22541a; Philadelphia E 429 
C; Vienna Vindob. Aeg. 8332, Птолемеївський період, Саккара22.

9) Бинти мумії ¤TA-irt-bint M. New York Brooklyn Box 19, no. 12 + no. 28 + no. 35; 
Aberdeen ABDUA 84075 + 84104 + 84106 + 84167 + 23543; Berlin P. 23062; Boston 
MFA o. Nr. [13], Птолемеївський період, походження невідоме23.

10) Ієратичний папірус Книги мертвих PA-di pBerlin P. 3150 A-D, Птолемеївський 
період, походження невідоме24.

11) Ієратичний папірус Книги мертвих PA-xAr-n-¢ncw рLondon BM EA 10089 + 
10280, XXX династія – Птолемеївський період, походження невідоме25.

12) Ієратичний папірус Книги мертвих PA-xr-¢ncw рZagreb 602, XXX династія – 
Птолемеївський період, походження невідоме26.

13) Ієратичний папірус Книги мертвих PA-di-Mnw pTurin 1835, Птолемеївський 
період, походження невідоме27.

14) Стела Irw-di=f-nxt Berkeley California 86 (Nr. 6–19880), XXVI династія, Ах-
мім28.

15) Стела Ns-¡r London BM EA 1018, XXVII династія, Ахмім29.
16) Стела KTkT London BM EA 11138, XXVI династія, Ахмім30.

III. Irti-r-w – ім’я родички по материнській лінії
17) Ієратичний папірус Книги мертвих Wsir-wr pBerlin P. 3046, Птолемеївський 

період, Фіви31.
Зрештою зазначимо, що відсутність титулу в Irti-r-w на стамбульському папіру-

сі не дає можливості для надійного зіставлення її з кимось конкретно з наведеного 
нами списку. Будь-які припущення тут можуть бути тільки гіпотетичними. Також 
не виявлено жодних частин цього поховального папірусу в інших музейних зібран-
нях. Але особливо цікавим робить стамбульський сувій те, що він був призначений 
для жінки. Безсумнівно, його власниця мала високий соціальний статус і належала 
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до заможної аристократичної або жрецької родини, якщо могла дозволити собі 
персональний поховальний папірус із гендерною іконографією, оскільки переваж-
на більшість відомих від цього часу сувоїв належали чоловікам. З числа найбільш 
близьких іконографічних і стилістичних паралелей до стамбульського документа 
відзначимо сувої інших жінок: р¦A-Srt-(nt)-Mnw pLondon BM EA 9908 і pMw.t-it-di=s 
pLondon BM EA 9951+9944. У папірусі Istanbul № 10846–10847 і його нечислен-
них аналогіях, таким чином, знаходить своє продовження образотворча традиція 
поховальних папірусів фіванських жриць і співачок Амона Третього перехідного 
періоду32.

1 Практично єдиним виданням, у якому опубліковано частину цієї колекції, залишається 
монографія [Pörtner 1908]. На жаль, у сучасних путівниках по музею відтворення фотогра-
фій єгипетських артефактів не знайшло місця.

2 Totenbuchprojekt Bonn, TM 57713, <totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm57713>.
3 Прорисовка автора (2014 р.).
4 У транслітерації та перекладі вони виділені підкресленням. 
5 Див.: [Lepsius 1842, Taf. V].
6 Тут і далі опис сторони розвороту малюнків подано з точки зору спостерігача.
7 Прорисовка за: http://awktotenbuch.uni-koeln.de:8080/spruch/88
8 Прорисовка за: http://awktotenbuch.uni-koeln.de:8080/spruch/88
9 Прорисовка за: http://awktotenbuch.uni-koeln.de:8080/spruch/87
10 Totenbuchprojekt Bonn, TM 57035, <totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm57035>.
11 Totenbuchprojekt Bonn, TM 57211, <totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm57211>.
12 Totenbuchprojekt Bonn, TM 56609, <totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm56609>.
13 Перед цим написом збереглася також кінцівка попередньої інскрипції: .
14 Totenbuchprojekt Bonn, TM 57492, <totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm57492>.
15 Totenbuchprojekt Bonn, TM 57495, <totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm57495>.
16 Totenbuchprojekt Bonn, TM 57133, <totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm57133> = Description 

de l’Égypte, Pl. 60.
17 Її титул: nb.t-pr – “володарка дому”.
18 Totenbuchprojekt Bonn, TM 58422, <totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm58422>.
19 Totenbuchprojekt Bonn, TM 135211, <totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm135211>.
20 Totenbuchprojekt Bonn, TM 114107, <totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm114107>. 
21 Totenbuchprojekt Bonn, TM 114033, <totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm114033>.
22 Totenbuchprojekt Bonn, TM 114072, <totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm114072>.
23 Totenbuchprojekt Bonn, TM 114139, <totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm114139>.
24 Totenbuchprojekt Bonn, TM 57104, <totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm57104>.
25 Totenbuchprojekt Bonn, TM 57232, <totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm57232>.
26 Totenbuchprojekt Bonn, TM 112517, <totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm112517>.
27 Totenbuchprojekt Bonn, TM 57579, <totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm57579>.
28 Totenbuchprojekt Bonn, TM 135129, <totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm135129>.
29 Totenbuchprojekt Bonn, TM 58877, <totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm58877>.
30 Totenbuchprojekt Bonn, TM 58879, <totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm58879>.
31 Totenbuchprojekt Bonn, TM 57097, <totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm57097>.
32 Докладніше див.: [Naguib 1990].

СКОРОЧЕННЯ
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SAT – Studien zum altägyptischen Totenbuch. Wiesbaden.
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Напівлегендарне й гучне ім’я Касандри Костан добре відоме всім дослідникам 
народної творчості надазовських греків. Між тим, про її наукову діяльність, 

надто особисте життя ми знаємо небагато. Причини цього здебільшого цілком 
об’єктивні і пов’язані з трагічними подіями вітчизняної історії, що часто обтяжува-
ли наших науковців упродовж усього життя і не сприяли збереженню творчого 
спадку після смерті. 

Касандра Костан, або, точніше, Олександра Костянтинівна Гаргала1, народилася 
20 травня 1897 р. в грецькому селі Македонівка (гр. Македонія) поблизу м. Маріу-
поля, котрий на той час залишався потужним культурним центром надазовських 
греків. Село не належить до перших поселень, заснованих греками навесні 1780 р. 
в Надазов’ї. Македонівка є, властиво, “висілками” 1883–1888 рр. із Сартани, одного 
з найвідоміших грецьких сіл, де оселилася грекомовна частина кримських пересе-
ленців – “румеїв”. Сартанська говірка – одна з п’яти новогрецьких говірок Надазов’я, 
але, здається, найбільш “популяризована” в наші часи завдяки діяльності низки ру-
мейських літераторів ХІХ–ХХ ст. Вірогідно, що умови, в яких пройшли роки ди-
тинства Касандри, а тим більше її юність, не сприяли збереженню документальних 
свідчень про ті часи. Більш-менш відомим є для нас уже “харківський” період. Так, 
1922 р. вона вступає до Харківського педагогічного технікуму ім. Г. С. Сковороди, 
але невдовзі вона вже в Харківському інституті народної освіти, де викладачами 
були визначні науковці “старої школи”, зокрема Д. І. Багалій (1857–1932). Очолю-
вана ним кафедра (згодом також Інститут історії української культури) в період 
1925–1931 рр. організовує власні етнографічні дослідження або бере активну участь 
в експедиціях інших інституцій з метою вивчення різних нацменшин України, в 
тому числі надазовських, або “маріупольских”, греків2. Усі ці експедиції до Надчор-
номорських регіонів здійснюються на тлі політики “коренізації”3, що її провадила 
влада. Найвідомішими за своїми наслідками є, звичайно, експедиції російських 
учених, у яких брали участь І. І. Соколов (1865–1939)4, М. В. Сергієвський (1892–
1946), Д. С. Спірідонов (1871–1938)5 та ін. 

Робота на кафедрі Д. І. Багалія та участь у надазовських експедиціях вирішили 
особисту й наукову долю Касандри Костан і зробили її ім’я відомим для наступних 
поколінь. Будучи носієм одного з новогрецьких діалектів Маріупольщини, вона за-
хопилася насамперед фольклорним аспектом досліджень. У її доробку – значна 
кількість власноручних записів пісень, казок, приказок тощо, зроблених від різних 
респондентів і казкарів. 1926 р. їй пощастило натрапити в Маріуполі на архів Лео-
на Хонагбея (1853–1918) – одного з найвидатніших румейських рапсодів другої по-
ловини ХІХ ст. – початку ХХ6. Касандра Костан власноручно переписала більшу 
частину його пісень і віршів, прозові твори, а також так звану “Грецьку п’єсу”. 
Саме творчість Леона Хонагбея, його біографія стали стрижнем перших публікацій 
Касандри Костан у харківських виданнях кінця 1920-х – початку 1930-х років7. Ці 
публікації врятували для нас низку взірців народної творчості надазовських греків, 
познайомили з найвідомішими виконавцями і знавцями фольклору. 

Є. К. Чернухін

НЕВІДОМИЙ АВТОГРАФ КАСАНДРИ КОСТАН
У ФОНДАХ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ

НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
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На кафедрі Д. І. Багалія Олександра Гаргала познайомилася з майбутнім видат-
ним сходознавцем Андрієм Петровичем Ковалівським (1895–1969)8. Разом вони 
працювали в етнографічних експедиціях, а пізніше одружилися. 1931 р. в них наро-
дилася донька Зоя. Репресії проти українських учених і знищення харківських нау-
кових шкіл, зокрема Всеукраїнської асоціації сходознавців9, змушують А. П. Кова-
лівського шукати роботи де-інде. Деякий час він навіть працює бібліографом у 
Харківський державній бібліотеці ім. В. Короленка, хоча паралельно веде перемови-
ни з відомим російським арабістом І. Ю. Крачковським (1883–1951). Нарешті, у ве-
ресні 1934 р. А. П. Ковалівський з родиною виїжджає до Ленінграда, де плідно пра-
цює в Арабському кабінеті Інституту сходознавства АН СРСР. Однак у ніч із 8-го на 
9 жовтня 1938 р. А. П. Ковалівського заарештовують і засуджують за “терористичну 
діяльність” на п’ять років таборів. Це доволі “м’яке” покарання було пов’язане з ви-
нятковим об’єктом і міжнародною кон’юктурою результатів його наукової діяльнос-
ті, а саме – першістю видання текстів з описом північної подорожі Агмеда ібн Фад-
лана10. Між тим за відсутності чоловіка й лікарів тяжка хвороба Касандри Костан 
загострюється і невдовзі, 19 липня 1939 р., в Ленінграді вона помирає на руках у 
сестри Таїсії, не здійснивши своїх наукових планів. 

А. П. Ковалівський, на щастя, вижив і 1943 р. одержав дозвіл на проживання в 
Саранську, де навіть почав викладати в місцевому педінституті історію колоніаль-
них країн і німецьку мову. Незважаючи на доволі “зіпсуту” біографію, 1944 р. 
А. П. Ковалівський вступає до докторантури Інституту сходознавства АН СРСР у 
Москві. Відсутність житла й роботи змушує його невдовзі повернутися до Харкова. 
Проте за кілька років він знову в Ленінграді, де нарешті завершує докторську дис-
ертацію в тому ж Інституті сходознавства і, поміж іншим, викладає в Ленінградсько-
му університеті. Проблема житла й там залишається невирішеною, і, не маючи 
змоги перевезти до Ленінграда свою нову родину, він знову повертається до Харко-
ва. 1951 р. в Москві А. П. Ковалівський захищає докторську дисертацію. Того ж 
року він обіймає посаду завідувача кафедри новітньої історії в Харківському універ-
ситеті, де й продовжує працювати до кінця життя. Наприкінці 1950-х років А. П. Ко-
валівський готує до видання “Антологію літератур Сходу” – розлоге зібрання 
найрізноманітніших перекладів творів зі східних мов, виконаних у Харківському 
університеті11. Між ними науковець планує помістити переклади “меотійсько-
грецьких” текстів, оприлюднені свого часу його дружиною. 

Майже одночасно з цими планами А. П. Ковалівського призабуте в повоєнні роки 
ім’я Касандри Костан з’являється в науковому контексті завдяки діяльності іншого 
видатного подружжя – Андрія Олександровича Білецького (1911–1995) і Тетяни Ми-
колаївни Чернишової (1928–1993). Як відомо, наукові експедиції до місць проживан-
ня надазовських греків були поновлені влітку 1952 р. з ініціативи А. О. Білецького, 
на той час уже завідуючого кафедрою загального мовознавства і класичної філології 
Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Експедиції до Надазов’я 
упродовж наступних років відбувалися майже щорічно, а пізніше – з перервами до 
1977 р. На матеріалах діалектологічних експедицій була побудована низка публіка-
цій Т. М. Чернишової та її дисертаційне дослідження, присвячене урзуф-ялтинській 
говірці12. І дисертація 1957 р., і монографія, що вийшла друком 1958 р.13, містять на-
риси з історії греків Надазов’я та огляди попередніх досліджень. Саме там серед 
перших науковців-дослідників мови й літератури “маріупільських” греків у ХХ ст. 
зустрічаються імена І. І. Соколова, Д. С. Спірідонова і Касандри Костан. 

Оскільки Т. М. Чернишова у своїх дослідженнях ніколи не задовольнялася дру-
кованими джерелами, вона робила відчайдушні спроби віднайти архівні джерела, 
зокрема наукову спадщину згаданих учених. Однак пощастило дослідниці тільки у 
випадку з документами ХІХ ст. – в Публічній бібліотеці ім. М. Салтикова-Щедрина 
в Ленінграді вона знайшла невеличкий архів Феоктиста Хартахая (1836–1880)14. 
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А от із науковцями та архівами ХХ ст. не щастило. Як відомо, І. І. Соколов і 
Д. С. Спірідонов були репресовані, їхні архіви загинули. Т. М. Чернишова звертала-
ся за інформацією до леніградських колег, знайшла ученицю І. І. Соколова В. А. Ку-
пріянову15, але марно. Там само, у блокадному Ленінграді, ймовірно, загинули й 
матеріали Касандри Костан. Беручи до уваги свідчення Касандри Костан про об-
ставини останніх років життя Леона Хонагбея, Т. М. Чернишова намагається від-
найти в Маріуполі останню його подругу Марію Семишкурову, котра, можливо, 
знала, де шукати його записи. На жаль, за свідченнями рідних і сусідів Марії, вона 
десь загубилася під час подій 1937–1938 рр.16

Не маючи документальних підтверджень, важко сказати, чи були знайомі Ка-
сандра Костан і Андрій Ковалівський з Андрієм Білецьким під час навчання остан-
нього в Харківському інституті народної освіти в 1929–1934 рр. Сприяти такому 
знайомству могли якісь українознавчі та літературознавчі студії названих осіб. А 
от до новогрецької мови, надто говірок “селянської хори” Надазов’я, на той час 
Андрій Білецький навряд чи виявляв цікавість. 

Очевидним є, однак, що в післявоєнний період між двома ученими встановилися 
достатньо дружні зв’язки, щоби з’ясувати питання про наукову спадщину Касандри 
Костан. Принаймні такий висновок можна зробити за результатами дослідження 
архіву А. О. Білецького і Т. М. Чернишової (надійшов до ІР НБУВ 1998 р., нині – 
фонд № 364), де ми знаходимо декілька дуже цікавих документів. 

Так, у листі від 29 січня 1958 р. (ІР НБУВ, ф. 364, № 554) А. П. Ковалівський у 
відповідь на невідомий нам запит стосовно матеріалів К. Костан повідомляє, що 
надсилає А. Білецькому деякі матеріали, а щодо інших уже направив листа до Сибі-
ру, де проживає “владетельница печатной тетради греческих песен”. 

На щастя, всі зазначені в листі матеріали легко ідентифікуються у справах архі-
ву А. О. Білецького і Т. М. Чернишової та почасти у виданнях самого А. П. Кова-
лівського.

Так, насамперед, у листі йдеться про дві пісні Леона Хонагбея “На чужину” та 
“Перше кохання”. Уперше тексти цих двох пісень румейською мовою та їхні пере-
клади були надруковані Касандрою Костан 1927 р. в рідкісному нині “Бюлетені 
ВУНАС”17 – попереднику часопису “Східний світ”. Разом з листом А. П. Ковалів-
ський надіслав машинописні копії тих перекладів та рукописні копії оригінальних 
текстів двох пісень. Саме ці тексти (переклади), а також авторські примітки до них 
використав пізніше А. П. Ковалівський для видання в “Антології літератур Сходу”18. 
Запис оригінального румейського тексту був укладений за системою фонетичної 
транслітерації Касандри Костан, котру, на жаль, неможливо передати в комп’ютер-
ному наборі. Так, для запису румейських приголосних “б, г, д, дж, ж, ч, ч, ш, щ” 
були використані грецькі літери “β, γ, δ, δξ, ξ, σ, τ, χ, χσ” з діакритичними позначка-
ми над ними, а для розрізнення румейських широкого “и” та вузького “і” – грецькі 
голосні “η” та “ι” відповідно (див.: ф. 364, № 1518, 6 арк.). 

Проте цікавішими для нас є відомості про “друкований”, тобто машинописний, 
збірник пісень, що нібито перебував у Сибіру. Поза всякими сумнівами, йдеться 
про сучасну одиницю зберігання ф. 364, № 1519. Про цей збірник народних пісень 
надазовських греків, підготовлений до друку К. Костан, згадав А. Ковалівський у 
передмові до “Антології літератур Сходу”19. 

У рукописі 51 аркуш (І–ІІ захисні, 1-48: 210х175 мм; арк. ІІІ – вкладний: 
50х180 мм). Тексти видрукувані на машинці з фіолетовою стрічкою. Для друку за-
стосована звичайна кирилиця, але пізніше по тексту були штучно дописані (власти-
во, “доправлені”) грецькі літери “δ” та “θ”. Рукопис був переплетений у палітурку з 
картону в характерному для того часу коричневому “мармуровому” виконанні з ко-
рінцем із тканини кольору “бордо”. По тексту пісень олівцем та чорнилом різними 
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особами в різний час були зроблені помітки й виправлення. Ймовірно, ці записи за-
лишили Касандра Костан, Т. М. Чернишова та інші особи. 

Увагу привертає дарчий запис Касандри Костан від 20 червня 1928 р. на арк. 1: 
Γραμενα τραγοιδα αχ τ | Αναστασια Παπους | πις τ Μακεδονια. 
Перед друком зі щирою / подякою дарує їй переписувачка / Κασανδρα Κοσταν. / 

1928 р. 20/VI. 
Греческие / песни / греческие песни / [підпис]
Перший рядок цієї посвяти записаний сартанською говіркою: “Пісні записані 

від Анастасії папуш із Македонії”. На вкладному арк. ІІІ, властиво на клаптику 
сторінки з часопису, зберігся запис Т. М. Чернишової, що стосується її бачення іс-
торії пісень у контексті досліджень румейського фольклору: не надо № 2, 7, 10, 13, 
14, 15, 17, 36, 48. 

Отже, всі записані від Анастасії Папуш із Македонівки пісні були роздруковані 
для майбутнього видання, а один із примірників Касандра Костан 20 червня 1928 р. 
чемно подарувала своїй землячці. 

Очевидно, що питання, порушене в листі до А. О. Білецького стосовно пошуку 
цього зошита з піснями, вирішилося позитивно – його невдовзі надіслали А. П. Кова-
лівському, а той, у свою чергу, переслав зошит до Києва для Т. М. Чернишової, про 
що свідчать її численні помітки на сторінках збірника. Окремі помітки з датою “1959” 
свідчать також, що зошит надійшов до Т. М. Чернишової не раніше цього року.

Т. М. Чернишова на той час уже ознайомилася з усіма доступними їй виданнями 
та архівними збірниками новогрецьких пісень, зокрема з пісенниками Ф. Хартахая 
в Ленінграді, і склала свою власну збірку за результатами експедицій. Остання була 
оформлена як додаток до її дисертації (ІР НБУВ, ф. 364, № 764). Помітки в зошиті 
Касандри Костан у вигляді скорочень, слів або чисел, імовірно, являють собою по-
силання на вже відомі Т. М. Чернишовій варіанти тих самих пісень, а “хрести” та 
деякі інші помітки відзначають наявність або відсутність пісень у зібраних нею 
особисто матеріалах.  

Збірник Касандри Костан, утім краще називати його “збірником Анастасії Папуш 
із Македонівки”, містить 53 пісні. Усі вони надруковані кирилицею за спрощеною 
системою транслітерації: додані (“від руки”) дві грецькі літери “δ, θ”, умовно (і не-
послідовно) розрізнюються широке “и” та вузьке “і”, а також два варіанти “г/ґ”. 
Майже всі пісні пронумеровані, але з трохи помилковою нумерацією, оскільки одна 
пісня залишилася без номера (між піснями № 20 і № 21). П’ять пісень – урумські 
(№ 23, 24, 25, 32, 33), тобто складені тюркським діалектом, решта – новогрецькі, 
місцеві румейські або “закордонні”, занесені з Греції і фонетично спотворені наступ-
ними поколіннями народних співаків. Проте різницю між ними наразі важко визна-
чити без спеціального текстологічного дослідження. Пісні не мають назв, однак у 
кількох випадках проставлені помітки стосовно мови тексту (“туртіко” – “турецька”, 
“румеку” – “румейська”). Одна пісня, остання в збірнику, – авторська. Її автор – Ва-
силь Шабан20, про що нам повідомляє укладачка в заголовку пісні. Оприлюднити 
збірник Касандра Костан не встигла. Проте переклад українською мовою однієї з пі-
сень – “Про початок світової війни 1914 р.” – був уміщений у її праці “З літератури 
маріупольських греків”. Там само, в примітці до перекладу пісні, зазначено, що Ка-
сандра Костан записала від Анастасії Папуш, 75 років, з Македонії, 50 пісень21. 

Таким чином, за наслідками розгляду деяких матеріалів з архіву А. Білецького і 
Т. Чернишової встановлюється безпосередній зв’язок між кількома одиницями збе-
рігання фонду, що стосуються дослідження народної творчості надазовських греків 
Касандрою Костан. Маємо також нагоду оприлюднити опис унікального збірника 
надазовських пісень, що їх співали в Македонівці в першій чверті ХХ ст. 

У додатках пропонуємо текст листа А. П. Ковалівського до А. О. Білецького та 
археографічний опис збірника в дипломатичній редакції текстів пісень і супутніх 
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записів. Автор цієї статті та опису збірника наразі свідомо уникає граматичної ко-
рекції, надто публікації повних текстів пісень, вважаючи, що ця частина роботи має 
бути виконана лише з наданням необхідного критичного апарату і, безумовно, з ура-
хуванням усієї відомої нам сьогодні пісенної спадщини надазовських греків. А це 
насамперед збірники Ф. Хартахая, додатки до дисертації Т. М. Чернишової, додатки 
до дисертації Е. В. Хаджинова (1937–1979), збірник пісень Івана Куркчу22, а також 
низка публікацій окремих пісень надазовських греків, що мали місце з кінця ХІХ ст. 

Додатки
1. Лист Андрія Петровича Ковалівського до Андрія Олександровича Білецько-

го. – ІР НБУВ. – Ф. 364. – № 554. – 2 арк. 
Глубокоуважаемый Андрей Александрович! 
Позвольте прежде всего послать Вам недавно вышедшую мою работу, посвящен-

ную изучению в СССР культуры нового Египта, главным образом литературы23. 
Кроме того, посылаю копию довольно интересного материала, касающегося литера-
туры меотийских греков24. Кассандра Гаргала (К. Костан) нашла когда-то большой 
архив Л. Хонахбея и сделала копии почти всех его произведений, в греческом ори-
гинале, конечно. Все эти копии погибли. Но вот в литографированном “Бюлетені 
Всеукр. асоціації сходознавства, № 4–5, 1927 р.” были напечатаны две наиболее ран-
ние песни греческого поэта25. Одна из них даже датирована 15.VIII. 1870 г. 

Обе песни транскрибированы греческими буквами по системе, которую разрабо-
тала и применяла для меотийско-греческого языка К. Костан. Система эта дана тут 
же в виде небольшой таблички. Валентина Константиновна26 списала обе песни со-
вершенно // точно: кое-где в оригинале не проставлены ударения, относительно 
некоторых слов она выражает сомнение в правильности их написания. Но мы пола-
гаем, что это уж дело дальнейших уточнений. 

Посылаю Вам также и копию перевода, сделанного той же К. Костан. Страницы 
“Бюллетеня” 39, 41 и 43 относятся к переводу. Оригинал напечатан на страницах 
38, 40, 42. Примечания расставлены мною, т. к. я собираюсь напечатать и текст, и 
перевод в своей хрестоматии “харьковских” переводов с восточных языков. 

Примечания:
1. О “Бюллетене”, записях К. Костан и о том, что эти стихи частично входят в 

пьесу Л. Хонахбея. 
2. Биогр. данные о Л. Хонахбее. 
3. Обстоятельства написания песни, – Л. Хонахбей отправляется на Кубань (по 

биографии). 
4. “З золотими лучками” (К. Костан). 
5. Другие песни, имевшиеся в рукописях Л. Хонахбея, обозначенные словом 

“Мария”, пелись на тот же мотив. 
6. Этот Хонахбей – дядя поэта (К. Костан). 
7. “Магазі” зветься невеличка літня хата у дворі, де варять, обідають тощо 

(К. Костан). //
8. Это место указывает на то, что песня была сложена экспромтом, как это часто 

делал Л. Хонахбей. 
9. «В оригиналі “купел”, властиво, “байстря”, але також це слово вживається як 

ласкава назва» (К. Костан)27. 
Вот пока все найденные мною материлы. Запрос в Сибирь владетельнице печат-

ной тетради греческих песен послан. Но пока еще ответа нет. 
Очень интересно, что в этом году Вам удастся побывать в Албании? Было бы хо-

рошо установить с научными работниками этой страны связь по линии литератур-
ной и лингвистической. Но можно ли оттуда попасть в Грецию – довольно 
сомнительно. Думаю, что из Киева до Афин ближе, чем из Тираны. 
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Завтра я выезжаю в Трескавец [так у тексті. – Є. Ч.], в санаторий, где пробуду 
месяц. Возможно, что на обратном пути, т. е. в начале марта, заеду в Киев. Я все же 
подал зявление и документы в Институт истории АН, но никакого решения пока 
нет, так что мой переход в Киев проблематичен28. 

Мой привет Нине Алексеевне29. 
С лучшими пожеланиями 
Ваш /підпис/ 
29. І. 58 г. 
Харьков

2. Анастасія Папуш. Збірник пісень. ІР НБУВ. – Ф. 364. – № 1519. – 51 арк. 
Зміст:
1. Арк. 2–3 зв. (ТЧ, 2, 1959, № 31 – тут і далі в круглих дужках наведені помітки 

Т. Чернишової). Трагоδ 1. Я терманулис архондас, бре мерхандуля. / Я терманулис 
плушус, архонда невини... Мишаком ту бахтилис, арханда невини. / Ас ени агача-
кам, бре мерхандуля. 

2. Арк. 4–5 зв. Трагоδ 2. Я мавра матя хануми, / Я галина пусену... Я на си грапсу 
ле ери / Ті нусму усу вани. 

3. Αρκ. 5 зв.–6 зв. Трагоδ 3. Синдрофя му та δрефяму / Та карδакам та δрефя... Ер 
тяп еши кори сту плуми / Гурга стин бандреви / Я га ягапиму. 

4. Арк. 6 зв.–7 зв. Трагоδ 4. Ілю му евга я на вгу / Я ламбис я на ламбису... Ту 
мусху с’ени харизма / Та флуря с ени аравона. 

5. Арк. 7 зв.–8. Трагоδ 5. Еримун були еримун були / Імун ди шилиδони... Ер ан 
δис на стхун арния ді провата / Стихун та курасейс. 

6. Арк. 8–9. Трагоδ 6. Терманулис манулатис / Ть омурфун биδи тя архондон 
биδи... Ас іδу ті го кайменус / Ті схари карδам. 

7. Арк. 9–9 зв. Трагоδ 7. Вулеву на ксинитивту вулеву на паену / Ер пу еши туркос 
полиму тай δунатіму... Ер руме іниθико іми тай δунатіму / Клапсити мавра матяму. 

8. Арк. 10. Трагоδ 8. Акату сту ялс / Кату сту пирйоли... Мону Мону монахиц / 
Канина δен фунази. 

9. Арк. 10–11. Трагоδ 9. Го іми арфано мбули / Ті еху мана шира... Тян мія ту си 
филиса / Ас ен ас тин руθміям. 

10. Арк. 11–12. Трагоδ 10. То минису /2/ агап агапу / Та си вδумаδис θелу... Τa 
δрефясу /3/ та карδакас / Та δрефяс δен θелу. / Ас ту ксенима. 

11. Арк. 12–13. Трагоδ 11. Трія миру гамброс ітун / Тіθ сту сифери δаин... А ті 
ени ту дуґуни / Пу лазун та щуля. 

12. Арк. 13–14. (ТЧ, 1959, 2, № 34). Трагоδ 12. Янатис δаин сту ниро / Япаті сту 
пигаδи... Ірси, ірси Янаті / Асири пуθи іртис. 

13. Арк. 14–15. Трагоδ 13. Сту янґичериму тин авли / Манаму манаму... Тя ти ту 
прамайц олу, / Маницаму биризмени. 

14. Арк. 15–15 зв. Трагоδ 14. (Ориасская крепость, / Греч. нар. песни, 1957, 
стр. 132–35). Дандамун м баликари / δоδека хурну ... Тун дурко п тун пистен / Пе-
тра с іниси. 

15. Арк. 16–16 зв. Трагоδ 15. Псилис вунис (3) стас уранус / Ті симерон катеву 
(2)...Та туртіка (3) уса като, / Ті та румека транда (2). 

16. Арк. 16 зв.–17. Трагоδ 16. Ер сена манасу іхесе / Кириси ді лалашари... Ер ту 
монопату сирмизин / Стас уранус апану. 

17. Арк. 17–17 зв. Трагоδ 17. Ту ми лали ту Каторгу / Сарюн мбаламизмену... Тя 
ен урстас ах ту θес / Ас перун т’ена ’нд алу. 

18. Арк. 17 зв.–18 зв. Трагоδ 18. Маргаритарин еспира / Карδаму карδаму... Тин 
ґруня агапуту / Лигни муйθасен ду легун. 

19. Арк. 18 зв.–19. (Хартахай, № 17. ДСП). Трагоδ 19. Ола та пуля зига зига / Те 
ула ме ту зивгари... Абре паликари ас мас агапас / Ту прої паени δен рутас. 
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20. Арк. 19–19 зв. Трагоδ 20. Тора та пуля тора та хелиδоня / Тора перδика ксип-
нун... Фриδа тя сан гайтаня / Кори кори куфтири. 

21. Арк. 20. Трагоδ. Стин полин кастру ехтиган / Ті кастру сиδиреню… Ті син 
нда певтис ста мармара / Го ксиро δенδро δен вриско. 

22. Арк. 20 зв.–21. Трагоδ 21. (ДСП Чердакл) Ена хурсиму перистери / Елай 
δосми кана му тери… Валита ті ста спайθату / Шерундан ді т’арматату. 

23. Арк. 21–22. Трагоδ 22. Пеш омурфу итониса / Паригоря ндин еши… На δис 
тун какой θанату / Тун како фуртягмену.  

24. Арк. 22 зв. Трагоδ 23. Юварланди юварболду / Ивичине тара болду… Кучук 
уне яшин хойду / Буюк уне силям верди. 

25. Арк. 23–23 зв. Трагоδ 24. Туртіко. Башиндан алянаім / Ерґун сені анаім... Уч 
пармахин уляси / Каран олуня бахси. 

26. Арк. 23 зв.–24. Трагоδ туртіко 25. Істанболдан озун чарши / Ту шилидер мир-
мир таши... Берурум ґузели седізевдим / Сорду мисминдер Янатіс ґадіс. 

27. Арк. 24 зв.–25. Трагоδ румеко 26. Акусате му тутин енекис / Ту ту тин 
ивδумаδа... О тянді сонун христоδулу / Та скулуритям па валу. 

Туту ту трагоδ ифиранду / ах ту Житомир. 
28. Арк. 25–26. Трагоδ 27. Кату сту м путам’е / Сту микро м путам’е... Ян т 

θимяма на мирис, / Ян т футия на хлуисс. 
29. Арк. 26 зв.–27. Трагоδ 28. Трія δрифича имнас мис / Три па кали андрумени... 

Ту ту ен аδийрфус ира / Ті яниму δен пери. 
30. Арк. 27–28. Трагоδ румеку 29. Марти та δикапенди / Иртимас ена хапер... 

Θеос ен алях псиле, / Васлеяс алях макра. / Соч. Д.В.Б.?
31. Арк. 28–28 зв. Трагоδ 30. Ой кустушкам ой кустушкам / Олмаи олма бени... 

Аст θаласа спруй θаласа / Фурфуризун θаласа. 
32. Арк. 28 зв.–29. Трагоδ 31. Сефер олду чихтем ойла / Астеримис тараф та-

раф... Дездигимиз ялан олду / Я тегемиз чурук олду. 
33. Арк. 29. Трагоδ 32. Догбашиндан нелен олду / Сія зелфе телтел олду... Ах са-

райдик долашайдик / Бен ереме ґорашайдик. 
34. Арк. 29 зв. Трагоδ 33. Ти на каму го кайменус / Пу ими арфанос ті ксенус... 

Аман поюс неос иси си / Пу фуваси ту врохи. 
35. Арк. 30–30 зв. Трагоδ 34. Ас пум атора нді ас харум / От имас паликаря Яра-

ман... Ту фило трем ас ту δенδро / Ті кори стин анґали. Яраман. 
36. Арк. 30 зв.–31 зв. (Харт. № 806, № 2) Трагоδ 35. Симени воа уранос / Симени 

вяси козму... Еδусан легун тун Лаон / С’арматуθи та стерит. / Ай-Софя манастир. / 
Симбанда – айδима?

37. Арк. 31 зв.–32 зв. Трагоδ 36. Ксипна ті мен ді маси / Хрисему канарей... Ма-
ренити ті звінити / Те δен ірізі пля. 

38. Арк. 32 зв.–33. Трагоδ 37. Віглизин шилин котіна / Віглизи мавра матя... Т’ап 
евру кори ащимус / Пернутин ді паену. 

39. Арк. 33 зв.–34 зв. Трагоδ 38. Тармени йос кавкатиндун / Ембрус тун васи-
лея... Т’анда ту куй калицаму / Ас клегни козмус ол. 

40. Арк. 34 зв.–35. Трагоδ 39. Е ос поти ксени криδи / Е ос поти куфос ваварос... 
Те ту спаθи сту хери / Зитуме елевθеря (2). 

41. Арк. 35–35 зв. Трагоδ 40. Анамиса стин полиму / Я ста галата... Ас стекити 
пал ас стекити / Д’аз маренити. 

42. Арк. 35 зв.–36 зв. Трагоδ 41. Астримун д’астрициму / Ді авїн уранон... Галя 
галя тун ерапсан  / Пали понисин. 

43. Арк. 36 зв.–37 зв. (ТЧ, 1959, 2, № 30) Трагоδ 42. Тесирас ті пендис  матяму / 
Ітан адерфя... Маипсин тун Костандину / Алу т’еркити. 

44. Арк. 37 зв.–38 зв. Трагоδ 43. / Хурові. / Ксаθи кори кафкатиндун / Ембрус тун 
василея ... Ас ен ас тин микрису / Асту ксенима. 
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45. Арк. 39–40. Трагоδ 44. На сас трагуδису θелу / θавмастин паликаря... Тун ів-
рискини свагменус / Мес ту ема кулимба. 

46. Арк. 40–41. Трагоδ 45. Ілюму евга я на вгу / Я ламбис я на ламбу... Ту мусху 
с’ени харизма / Та флуря с’ени аравона. 

47. Арк. 41–41 зв. Трагоδ 46. Ста юфиря на ста юфиря / Сти миша тин ґамара... 
Тя збени панаица апесу / Тя сδун ту джугати. (хурови) 

48. Арк. 42–42 зв. Трагоδ 47. Пула схарейсу пига го / Пула схарети ту иδа... Ер 
шиля муря спуро еху / Ти нифи та харизу. (Трапизито). 

49. Арк. 42 зв.–43. Трагоδ 48. Ератя н’іха стун курмам / Мавраму матяму... Ті на 
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1. Introduction
From the onset of the Egyptian revolution of January 25, 2011 a single strand of dis-

course reflecting the rapidly changing political scene has emerged and prevailed in the 
local media through the entire period of political turmoil up until now. This discourse is 
built around a set of key concepts such as, UWĀR (REVOLUTIONARIES), ŠABĀB 
(YOUTH) featuring as the vanguard of the revolution, IRĀDA(t) AŠ-ŠA‘B (PEOPLE’s 
WILL) – as its driving force, reason and justification, and, notably, the subject of the 
present study – FULŪL – enemies of the REVOLUTIONARIES associated with the An-
cien Régime. Participants of this discourse regardless of their specific political affiliation 
have all accepted these concepts as terms of reference in public debate, while arguing for 
their respective views and statuses, however different those may be, and reshaping their 
identities in the context of an emerging new social order. These concepts all fit into or 
make up a mega-frame of the REVOLUTION, just as characters, settings, scenes and plot 
elements would combine into a movie. Not any revolution but a very specific one, whose 
key events happened at sites and settings that are known to all, protagonists could be of-
ten named or classified based on a set of social markers (the youth, the military, the Mus-
lim Brotherhood members, the pillars and clients of the Ancien Régime, etc.) and key 
themes are still debated evoking vivid emotions and hot argument. Unlike a movie, 
however, this show is still going on, events keep adding up, and there is neither a single 
privileged view point nor a single ‘true’ story, the villains are villains and heroes are he-
roes only in as much as one party in the debate could manage to lead the discussion con-
trolling the key sites of discursive deliberation such as media. 

At its inception, the story’s key protagonists were the broadly defined PEOPLE 
(ŠA‘B) against the narrowly defined REGIME (NIẒĀM), as reflected in the most popular 
revolutionary slogan aš-ša‘b yurīd isqāṭ an-niẓām (people want the downfall of the 
regime)2, with JAYŠ (the Egyptian Armed Forces) featuring on the backdrop as a politi-
cally neutral patriotic force. Upon the collapse of the Ancien Régime the military ef-
fectively took power renouncing their ostensible neutrality, which prompted some 
revolutionaries to rephrase their slogan as yasquṭ yasquṭ ḥukm al-‘askar (let the rule of 
the military fall). The military were then succeeded by a democratically elected president, 
a member of the Muslim Brotherhood Muhammad Mursi. That led to the Muslim Broth-
erhood laying claim to the legacy of the revolution and the bearded traditionally dressed 
Muslim types featuring increasingly as the prototypical revolutionaries and sidelining in 
that capacity the young secular (often leftist) activists, who took credit for their role in 
triggering the initial large-scale anti-Mubarak protests. Before the ousting of President 
Mursi on July 3, 2013, the word revolution had only one referent in the media discussion – 
the revolution of January 25, described by media and politicians as ṯawrat al-karāma 
(the revolution of dignity), reflecting a strong moral dimension in the newly revisited 
concept of REVOLUTION3. Later, there were already two such events, as the partici-
pants of anti-Mursi protests started referring to their rallies that led to the overthrow of 
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President Mursi by the Egyptian military, as another revolution, while the Muslim Brother-
hood-led National Alliance to Support Legitimacy called it a coup. The REVOLUTION 
and the status of a (true) REVOLUTIONARY have obviously come to be associated with 
high moral authority and even political power, thus making it an asset worth contesting 
for. This has contributed to a strongly polemical nature of the discourse, which affected 
the semantic structure of concepts from the ‘traditional’ political discourse inventory and 
stimulated the invention of new nominations and concepts with a stronger illocutionary 
force and more specific range of reference.

Our overall methodological approach in this study is grounded in George Lakoff’s 
theory of conceptual metaphor4. For a finer analysis of the semantic contexts featuring 
the concept of FULŪL, we use elements of Charles J. Fillmore’s frame semantics, par-
ticularly, some specific frame descriptions available on the FrameNet5. The FrameNet 
frames have been identified and described on the basis of English language material, yet 
the situations these frames refer to appear to be so basic that their respective descriptions 
seem to be almost universally applicable. At least, the very idea that semantic structures 
of Arabic could be presented and analyzed as frames in the same manner as it is done on 
the FrameNet, if even these frames may differ, appears to present no difficulties. We, 
however, use the FrameNet descriptions with a certain degree of caution, as a kind of 
guidance but also as a comparative case rather than a ready-made model, as differences 
and inconsistencies between our material and the FrameNet descriptions may be ac-
counted for by a mix of different factors, such as the presumable shortcomings of the 
FrameNet or idiosyncrasies of either the Arabic language/culture or the Egyptian revolu-
tionary discourse itself. It is the idiosyncratic part of the frame-sematic structures that we 
are primarily concerned with in this study. Leonard Talmy’s force dynamics6 is another 
theoretical framework that we found particularly useful for the analysis of modal aspects 
of acts that the revolutionaries ascribe to their opponents – FULŪL. As the material for 
this study we use a collection of recent Egyptian media texts available on the web which 
has been pre-selected on the basis of their relevance to the subject of the recent Egyptian 
revolution7.

While the discourse of the Egyptian revolution may be presented as hinging on a com-
plex dynamic semantic structure that we have tentatively described as the mega-frame of 
the REVOLUTION, where concepts such as FULŪL fill in specific slots, at the core of it 
must be some very basic frame, such as the Revolution frame as presented on the 
FrameNet8. For a more adequate representation of our Egyptian media material, however, 
the Revolution frame appears to be insufficient, an extension or supplement in the form 
of at least one more frame appears to be required – the one described as Hostile_encounter 
on the Framenet9. For the purposes of this study we will refer to the combination of at least 
two frames as presented on the Framenet (Revolution and Hostile_encounter) as an (ex-
tended) REVOLUTION frame. In the discourse of the recent Egyptian revolution(s), the 
extended REVOLUTION frame provides a backdrop or a basis for arguing both for and 
against specific political groups, ideas and practices by foregrounding different elements 
of the frame and assigning different values to these elements10. It is in this context that the 
concept of FULŪL, a key discursive tool in (post)revolutionary polemics, has emerged.

In the discourse of the Egyptian revolution the word fulūl (pl. of fallun – break, or 
notch, in the edge of a sword, or of anything)11 has rapidly gained enormous popularity 
and become the key instrument of othering political opponents, initially used mainly in 
reference to the government officials and clients of the Ancien Régime, but later expan-
ding its meaning and the range of reference beyond this rather narrow scope. 

In our previous article12 we focused on the role of the proverb lā yafullu al-ḥadīd illā 
al-ḥadīd (only iron notches the iron) in the semantic evolution of FULŪL. While, the sa-
lience of the proverb in the early revolutionary discourse must have contributed to making 
the word fulūl a preferred nomination in reference to the political opponents of the 
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revolution(s), it is important to point out that before it became an essential part of the cur-
rent political vocabulary, the word had been used in one strictly defined meaning linked 
to a very specific scenario representing an entailment of the same metaphor underlying 
the proverb. In modern standard Arabic the word fulūl has featured mainly if not exclu-
sively in reference to debris of a defeated army, cf.:

fa-taḥawwalat ‘alā aydīhim fulūl al-jayš al-miṣrī al-maksūra al-ġayr qādira ‘alā ḥaml 
silāḥihim min al-ẖawf ilā usūd jā’i‘a ilā naṣr wa šahāda13

… and in their hands (i.e. under their command) the debris of the defeated (lit. broken) 
Egyptian army not capable of carrying their weapons out of fear have transformed into 
lions hungry for victory and martyrdom.

This usage fully corresponds to the meaning of fulūl as given in the classical Arabic 
dictionaries. The late 13th century Lisān al-‘Arab, for instance, gives the meaning ‘defeat’ 
for the verb falla and the ‘defeated people’ for fall (sing.) and fulūl (pl.), while citing 
‘breaking’ and ‘notching of the sword’ as the original meaning (aṣl) of the root14.

Given the context, from which fulūl was borrowed into the discourse of the Egyptian 
revolution, it is clear that the modern concept FULŪL is an instance of the Lakoffian 
POLITICS is WAR conceptual metaphor meant to represent political opponents of the 
REVOLUTION as a defeated enemy.

To be sure, there are other competitive nominations also used in reference to remnants 
of the Ancien Régime – such as baqāyā (pl. remainder, remnant, residue), ḏulūl an-niẓām 
as-sābiq (tails of the Ancien Régime), abnā’ an-niẓām as-sābiq (sons of the Ancien Ré-
gime) and rumūz an-niẓām as-sābiq (symbols of the Ancien Régime). The latter two 
terms are devoid of any negative connotation, while rumūz an-niẓām is simply a standard 
Arabic expression referring to the most important political figures and public officials. It 
is only the first and the second nominations in the list that are linked to the actual sce-
nario of the REVOLUTION – i.e. the withdrawal of their respective referents from the 
position of prominence and it is only the second term that assigns an evaluative (pejora-
tive) connotation to this act. Both terms provide no clue in their semantic structures (the 
frames that they evoke) as regards the manner, in which their referents have been re-
moved from the political scene in contrast to fulūl, which portrays them as those, who 
have been defeated in a battle. Unlike the other nominations, fulūl has provided a basis 
for derivation – cf. a totally new coinage fulūlī, which functions as a relative adjective or 
sometimes as a singular form of fulūl15. Nomination fulūl not only occurs far more fre-
quently compared to other coreferential terms in the verbal discourse of the Egyptian 
revolution, but graphic representations in print media and on political posters of the ene-
mies of revolution, which we discuss in another paper in this series16, are most usually (if 
not exclusively) tagged as fulūl.

Within the extended REVOLUTION frame, FULŪL corresponds to the slot described 
as Current_leadership of the Framenet’s Revolution frame17, but also to Side_2 slot of the 
Hostile_encounter frame. FULŪL appears as an embattled Enemy of the revolutionary 
forces, cf.:

wa aḍāfa mu’nis fī risāla muṣawwara buat al-layla anna al-ma‘raka badat wāḍiḥa ẖilāl 
al-asābī‘ al-māḍiya bayna qiwā aṯ-ṯawra wa fulūl niẓām mubārak allaḏī yas‘ī li-stirdād 
nufūḏihi wa anna al-ma‘raka lā taqtaṣar ‘alā kawnihā ma‘raka intiẖābiya bal hiya ma‘rakat 
ṯawra18

And Munis has added in a video message broadcast tonight that the battle has become clear 
(i.e. it has become clear that it is indeed a battle) over the past weeks between the revolu-
tionary forces and FULŪL of the Mubarak regime, which seeks to recover its influence, 
and that the battle is not limited to its being an electoral battle, but it is a battle for revolu-
tion (lit. battle of revolution).
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While the meaning of FULŪL seems to be self-evident for the speaker, defining the 
other side of the confrontation, the we-group, on the behalf of which the speaker is 
branding his or her opponents as FULŪL, may often present difficulties. Contribution of 
specific social and political groups to the Egyptian revolution of January 25, even more 
so the notion that the events of June 30, 2013, which led to the overthrow of the Muslim 
Brotherhood affiliated President Mursi, constituted another revolution or a completion/
correction of the revolutionary cause, all these highly contested ideas may result in a se-
rious disagreement about the status of a specific speaker as member of the group that 
could be identified as ṯuwār (revolutionaries). All speakers would, nevertheless, agree 
that FULŪL exist and represent a more or less clearly definable group. To identify the 
counterpart of FULŪL, the we-group that in most cases is not clearly named in the text, 
we have, therefore, resorted to using our own term good guys and occasionally simply us, 
marked in italics. 

2. fuLŪL as wrongdoers 
When referring to the pre-revolutionary past, the Egyptian revolutionary discourse 

portrays FULŪL as systematically engaged in wrongdoings, cf.:
al-fulūl hum man ista‘ādū wa tarabbaḥū wa kasabū min ḥarām amwāl hāḏā aš-ša‘b al-miskīn, 
al-fulūl hum man saḥaw min nawmihim wa-ktašafū anna dawlat aẓ-ẓulm qad saqaṭat ilā 
ġayr ruj‘a wa kānū yata‘ayyašūna ‘alā aẓ-ẓulm19

FULŪL are [those] who have sought returns and made profit and gained and robbed the 
forbidden property of this poor people, FULŪL are [those] who woke up from their sleep 
to find that the state of injustice had fallen with no [hope of] return, while they had been 
feeding on injustice…

This description includes almost all the key words used for decades in the criticism of 
the Ancien Régime by all colors of the Egyptian political opposition. Aside from key 
words, the paragraph also cites the most basic underlying relational frame, still widely 
used to explain local politics, i.e. poor people vs. the unjust ruler. While NIẒĀM (re-
gime), with which FULŪL were associated, has disappeared and is now often described 
as bā’id (the one that vanished, perished), essential qualities attributed to it have persisted 
in the form of core meaning components of the newly coined concept. They have been 
projected on or transferred to FULŪL together with the implied binary opposition as de-
scribed above, albeit the modality of the binary relationship and the perceived relative 
strength of its two constituents have changed. 

In the aftermath of the January 25, 2011 revolution, FULŪL are ascribed a tendency 
to ‘return’ or regain ‘centrality’ (ṣadāra) on the [political] scene, which is seen as major 
threat to the REVOLUTION. Cf. aẖšā min ‘awdatihim ilā ṣadārat al-mašhad natījat ḍu‘f 
tanẓīm al-qiwā aṯ-ṯawriya (I fear their return to the centrality of the scene)20. This is a 
clear case of orientational metaphor21 that could be specified as CENTER is POWER. 
The presupposition of such statements is that presently FULŪL are seen as peripheral 
and hence weak. Return to centrality is seen as FULŪL’s essential tendency, a goal they 
strive to achieve through a set of specific actions. They are seen as engaged in buying 
votes (širā’ al-aṣwāt), deception and attempting to re-write the history of January 25 revo-
lution (yuġāliṭūna wa yuḥāwilūna i‘ādat kitābat tārīẖ ṯawrat yanā’īr)22, assembling their 
supporters and dragging the masses to go out against authorities (ḥašd anṣārihim wa 
jarr al-jamāhīr ilā al-ẖurūj ‘alā an-niẓām)23, violent acts against revolutionaries (qāma 
al- fulūl bi-ḍarb an-nā’ib as-sābiq ‘an ḥizb al-hurriya wa al-‘adāla… wa kāda al-fulūl 
an yaftakū bihi – FULŪL have beaten a former deputy from Freedom and Justice Par-
ty (…) almost came down on him24), insulting the president and revolution (isā’a li-r-ra’īs 
wa aṯ-ṯawra)25, penetrating the political life (tawaġġul fī al-ḥayā as-siyāsiya)26, and 
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corrupting or spoiling the political work (ifsād al-‘amal as-siyāsī). Such wrongdoings 
are often cited as reasons that justify specific acts of persecution against FULŪL by 
good guys, cf.:

ahālī al-iskandariya yuṭāridūna al-fulūl li-isā’atihim li-r-ra’īs wa aṯ-ṯawra
Locals of Alexandria are chasing FULŪL for their insulting of the president and revolu-
tion.

The texts that do not explicitly refer to any such counter-FULŪL activities are still de-
signed to leave the reader with an impression that ‘something needs to be done’. 

FULŪL are also attributed symbolic acts of derogatory nature, meaning to humiliate 
them, which may be expressed by idioms, cf.:

iḍrab bi-quwwa yā mursī fa-l-fulūl yataqayya’ūna dam li-nijāḥātika ad-duwaliya wa irjā’ 
amwāl al-arāḍī27

Beat strongly, Mursi, for FULŪL are vomiting blood because of your international success-
es and the return of land money.

The paragraph conveys the message of encouragement to President Mursi by referring 
to demoralizing effect of his success upon his political opponents. Pragmatically, as we 
see from the above examples various acts are attributed to FULŪL not for the sake of 
providing an accurate description of their activities, but rather to stimulate or justify cer-
tain proactive moves on the part of the other party – the good guys, described as ‘Egyp-
tian people’, concerned ‘locals’, the ‘revolutionary’ president, Army etc. 

‘Taking the central position on the scene’ appears to be the key, if not the only, euphe-
mism of power that could be attributed to FULŪL. In the paragraph below, it appears that 
FULŪL although having acquired some sort of ‘centrality’ (i.e. POWER) have done so 
somehow very locally, and the author seems to be referring to this fact in a manner of 
warning rather than asserting that FULŪL have finally fulfilled their goal:

tatawāṣal al-intihākāt al-ẖāṣṣa bi-l-istiftā’ bi-muḥāfaẓat kafr aš-šayẖ min ẖilāl taṣaddur 
fulūl al-ḥizb al-waṭanī al-munḥall li-l-mašhad wa da‘wa li-n-nās li-t-taṣwīt bi-na‘am ‘alā 
ad-dastūr wa ḥašd an-nāẖibīn li-t-taṣwīt bi-na‘am bi-stiẖdām šattā al-wasā’l al-mumkina 
fa-qad qām al-fulūl wa mu’ayyidī al-inqilāb bi-istiẖdām mukabbirāt al-masājid fī ad-da‘wa 
li-n-nuzūl wa at-taṣwīt bi-na‘am ‘alā ad-dastūr kamā ḥadaṯa fī qaryat al-kūm al-aḥmar 
bi-balṭīm28…
There continue violations related to the referendum in the governorate of Kafr el-Shaikh 
through the occupation of the central position (taṣaddur) on the scene on the part of FULŪL 
of the dissolved National [Democratic] Party and the call of the people to vote ‘yes’ on the 
Constitution and assembling the voters for voting ‘yes’ by deploying all possible methods, 
and FULŪL and the supporters of the coup have used loudspeakers of the mosques for 
calling for coming out and voting ‘yes’ on the Constitution as happened in the village of 
Kum al-Ahmar in Baltem…

The manner in which FULŪL intend to achieve their purposes is, however, indi-
rect. Cf.:

wa ayyan kān naw‘ min al-matā‘ib fa-sa-tajid al-kaṯīr min an-nās yakšif ‘an wujūd ‘umalā’ 
qāma al-fulūl bi-taḥrīḍihim li-yuṯbitū anna miṣr bidūna mubārak tusāwī al-fawḍa29

And whatever the type of troubles, you will find a lot of people who expose agents, [who] 
FULŪL have incited in order to prove that Egypt without Mubarak equates disorder. 

They are not seen as going headlong to their aspired ultimate goal of regaining power, 
but do it by trying to weaken their opponents. The subversive actions as listed above 
are meant to contribute to the creation of a state of disorder in the society described as 
FITNA (an intraethnic or intraconfessional strife) or FAWḌA (anarchy, disorder), some-
times specified more technically as ḥarb ahliya (civil war). This list of nominations refers 
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to the same social reality of a profound disaster with FITNA as a native and also a Sha-
ria term appearing as the most self-evident and capturing the very essence of threat 
posed by FULŪL. 

3. It’s either us or them: the force dynamics aspects
Importantly, semantics of FULŪL and their opponents, the good guys, who may be 

described as revolutionaries or simply us30, are paired, particularly, in the evaluative com-
ponent. The mechanism of this pairing is based on an asymmetry of qualities. Any state-
ment regarding relative power of FULŪL will imply weakness of us, the good guys. Same 
asymmetry is observed in the implied moral evaluation of physical acts ascribed to both 
parties. For instance, FULŪL could be attributed openly aggressive behaviors, which 
they may espouse in response to what is presented as a justified rejection of them on the 
part of the people, cf.:

amām rafḍ al-ahālī wujūd al-fulūl amām al-minṭaqa aš-šimāliya qām al-fulūl bi-rašq al-ahālī 
bi-l-ḥijāra wa az-zujājāt al-fāriġa wa al-mulutuf wa al-asliḥa an-nāriya wa al-bayḍā’ mimmā 
iḍṭarra al-‘adīd min aṣḥāb al-maḥāll at-tijāriya bi-šāri‘ būr sa‘īd ilā iġlāq maḥāllihim 
taẖawwufan min ḥudūṯ ayy i‘tidā’ ‘alayhim31

In the face of the rejection of the presence of FULŪL in front of the Northern District, 
FULŪL have showered the [local] residents with stones, empty bottles, Molotov [cock-
tails], fire and cold arms, which forced many owners of trading outlets on Port Said Street 
to close their shops in fear of an assault against them.

Obviously, the local residents must have tried to force FULŪL out of their district, 
which could have provoked a violent reaction on the part of the latter. The text, however, 
does not explicitly attribute any such violent acts to the party that enjoys empathy of the 
author, substituting those with a vague moral concept of rejection, which is presupposed 
to be self-evident and self-justified.

When it comes to FULŪL engagement in acts that could potentially be a game 
changer with regard to power balance, if even at a local level, these are often presented 
as attempts. Cf.:

fī madīnat balqās ijtama‘a 30 min fulūl al-ḥizb al-waṭanī bi-muḥāfaẓat ad-daqahliya 
mu‘ẓamuhum min a‘ḍā’ majlis aš-ša‘b as-sābiq fī muḥāwala minhum lamm aš-šaml ba‘d 
mā aṣāba al-ḥizb min inhiyār wa ḍiyā‘ba‘d ṯawrat 25 yanāyīr allatī aṭāḥat bi-n-niẓām 
al-bā’id al-fāsid allaḏī haymana ‘alā al-ḥayā as-siyāsiya akṯar min rub‘ qarn32

In the city of Belqas, 30 FULŪL of the National [Democratic] Party in the Daqahlia gover-
norate have gathered, most of them members of the former people’s council, in an attempt 
on their part to re-unite after collapse and loss that had afflicted the Party in the aftermath 
of the January 25 revolution, which had brought down the defunct corrupt regime that 
dominated political life for more than quarter century.

The Arabic verb ḥāwal just as its English match try ‘involves focus at the initial phase 
without knowledge of its outcome’33. The act, in which FULŪL features as Agent, 
ijtama‘a (gathered) is, hence, presented as an initial phase of the act of lamm aš-šaml 
(reunion). The latter idiomatic expression is composed of lamm (gather, unite) and šaml 
(entirety, integrity, integral whole), which in this context implies that FULŪL were trying 
to bring all their forces together again. The paragraph, however, implies that for some 
reasons this purpose has not been fully achieved. 

Here is one more example:
wa aḍāfa al-‘ādlī annahu yatawaqqa‘ qiyām ṯawra ša‘biya lā taqill ‘an ṯawrat yūnyū iḏā mā 
ḥāwala fulūl al-waṭanī al-munḥall aw baqāyā jamā‘at al-iẖwān al-muslimīn al-maḥẓūra 
al-wusūl ilā majlis aš-ša‘b34
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And el-Adli35 added that [he] is expecting the rise of popular revolution no less [strong] than 
June Revolution if FULŪL of the dissolved National [Democratic] Party or the leftovers of 
the prohibited Society of the Muslim Brothers would try to enter the People’s Assembly…

Here the act, where FULŪL features as the Agent, is part of a conditional clause, 
which implies that the act has not actually occurred, but has a degree of probability, 
FULŪL are ascribed a tendency to perform the act and may engage on its initial phase 
(try to enter the Parliament), but will hardly succeed as they stand to face resistance on 
the part of a stronger counter-force (the rise of the popular revolution).

In the example below the REVOLUTION is represented as an ongoing purposeful 
movement, while FULŪL are portrayed as those who are trying to impede it: 

al-fulūl tuṭlaq ‘alā man yuḥāwil i‘āqat aṯ-ṯawra ‘an taḥqīq ahdāfihā li-l-qaḍā’ ‘alā aẓ-ẓulm 
wa aṭ-ṭuġyān. al-fulūl hum man yarfaḍūna ši‘ārāt aṯ-ṯawra allatī rafaḍat (sic., probably, the 
author meant to say rufi‘at) wa tuṭālib bi-l-ḥurriya wa al-karāma wa al-‘adāla al-ijtimā‘iya36

[the term] FULŪL applies to whoever is trying to obstruct the revolution from the fulfill-
ment of its goals of eliminating injustice and tyranny. FULŪL are [those] who reject the 
slogans of the revolution that were raised and demand freedom, dignity and social justice.

The three above examples reflect a force-dynamic pattern, where FULŪL is a relative-
ly weak Antagonist, and REVOLUTION (or any sentient entity representing it, such as 
REVOLUTIONARIES, PEOPLE’s WILL or simply us) is an Agonist37. All the above re-
viewed acts that FULŪL perform on the public scene (buying votes, forging elections, 
trying to penetrate public offices, instigating public disorder etc.) also fall into the same 
pattern as they affectively substantiate their presumed natural tendency to obstruct the 
REVOLUTION. 

To complete our brief analysis of the phase aspects of acts ascribed to FULŪL we will 
now review examples containing another phase verb najaḥ (succeed) – a pair to ḥāwal 
(try). While the verb ḥāwal (try) ‘involves focus at the initial phase without knowledge of 
its outcome’, the verb najaḥ (succeed) shifts the focus ‘on a known occurrent or non-oc-
current outcome’38. Examples containing the collocations of FULŪL and najaḥ in their 
various forms – najaḥ (perf.), yanjаḥ (imperf.), al-fulūl (def.), fulūl + genitive attribute 
(e.g. fulūl an-niẓām as-sābiq – FULŪL of former regime) – feature persistent pragmatic 
patterns of threat or warning. Syntactic patterns include emphatic negation (lan yanjaḥ 
al-fulūl – FULŪL will never succeed), negative part. lam + imperfect (lam yanjaḥ al-fulūl – 
FULŪL have not succeeded), question (hal yanjaḥ al-fulūl – will FULŪL succeed?). Suc-
cess of FULŪL is also often described as a hypothetical situation, syntactically expressed 
either as unreal conditional clause (law najaḥ fulūl – were FULŪL to succeed) or, which 
seems to be less frequent, a simple conditional clause (iḏā najaḥ fulūl – if FULŪL suc-
ceeded). Cf.: 

a) lan yanjaḥ fulūl an-niẓām al-bāid fī ayy šay wa ‘alayhim an yanḥāzū ilā al-ḥaqq wa 
yaltaffū ḥawla aṯ-ṯawra wa yatūbū ‘ammā iqtarafat aydīhim39

FULŪL of the defunct regime will never succeed in anything and they have to align with 
truth and rally around the revolution and repent for what their hands have committed 
b) hal yanjaḥ fulūl al-munḥall fī iṯārat al-fitan wa al-azamāt li-iḥrāj ar-ra’īs?40

Will FULŪL of the dissolved [National Democratic Party] succeed in exciting FITAN (pl. 
of FITNA – intraethnic strives) and crises [in order] to discomfit the president?
c) wa law najaḥa al-fulūl la-‘āda aš-šarr wa ‘āda al-fasād li-yulqī bi-misra fī ṣirā‘āt wa 
mahālik lā ya‘limuhā illā aḷḷāh41

And if FULŪL were to succeed, the evil would come back and corruption would come 
back [in order] to throw Egypt into conflicts and perils that only Allah knows.

We have, however, encountered utterances, where collocations of FULŪL & deriva-
tives of najaḥ (succeed) could be interpreted as indicating successful completion of various 
acts by FULŪL. As these cases appear to be quite few, and contradicting the previously 
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reviewed abundant material that tends to ascribe to FULŪL mainly incomplete acts or 
those of limited affect, they merit a closer look. Here are two typical contexts: 

d) wa qāla muḥammad as-sattār amīn ‘ām an-niqāba al-‘āmma al-mustaqilla li-l-‘āmilīn 
bi-hay’at an-naql al-‘ām: ‘inqsamat al-garājāt ‘alā qirār faḍḍ al-iḍrāb wa ḏālika ba‘d an 
najaḥ fulūl an-niẓām as-sābiq min ẖilāl al-asālib al-multawiya fī at-ta’ṯīr ‘alā ba‘ḍ ‘ummāl 
al-hay’a allaḏīna qarrarū ta‘līq al-iḍrāb42

And Muhammad as-Sattar, Secretary General of the independent General Trade Union of 
the workers of the Department of General Transport, said: ‘the garages have divided over 
the decision to call off the strike, which [happened] after FULŪL of the former regime have 
succeeded by way of devious methods in influencing some workers of the Department who 
decided to suspend the strike.
e) iḏan fa-qad najaḥ al-fulūl fī-ṣṭyād aṯ-ṯawra wa tarwīḍ al-kutla aṯ-ṯawriya min ḥayṯ arādat 
hāḏihi al-kutla insti’nās al-fulūl wa damjahum fīhā wa an-natīja: ġāba aṯ-ṯuwār wa ḥaḍar 
al-fulūl… ṣa‘adat aṯ-ṯawra al-muḍādda wa habaṭat aṯ-ṯawra al-ḥaqīqiya ilā ad-darak allaḏī 
alqat fīhi ṣuwar aš-šuhadā’ ‘alā al-arḍ wa rafa‘at ṣuwaran li-šuhadā’ muzayyafīn wa majja-
dat allaḏīna ahdarū ḥuqūqahum bi-l-la‘b fī al-awrāq wa al-adilla wa ṣana‘at minhum 
rumūzan li-l-istiqlāl wa an-nidāl43

So FULŪL have succeeded in hunting [down] the revolution and taming the revolutionary 
block as this block wished to domesticate FULŪL and integrate them with itself, the result 
[was that] the revolutionaries have disappeared and FULŪL appeared [instead]… the coun-
ter-revolution has risen and the true revolution has subsided to the extent that it threw down 
images (lit. pictures) of martyrs on the ground and raised images of fake martyrs and glori-
fied those [who] have wasted their rights by playing with cards and evidence and made out 
of them symbols of independence and struggle. 

In both (d) and (e) FULŪL are ascribed acts from the familiar list of wrongdoings (de-
ception). Paragraph (d) refers to a situation where FULŪL have achieved some low level 
success – a merely tactical one in fact. Paragraph (e) represents quite an opposite situa-
tion, where FULŪL have produced a complete disaster, have almost defeated the ‘true 
revolution’44. These two contexts are very typical: it is either a low scale tactical victory 
or a political apocalypse with hardly any middle ground in between. In the arsenal of 
successfully accomplished acts ascribed to FULŪL, we have not been able to locate any 
medium level, ‘ordinary’, acts or events that characterize normal everyday human expe-
rience. 

Seemingly defeatist messages such as (e) can usually be traced back to peaks of politi-
cal crises in Egypt. Their illocutionary point is to rally support for the ‘true revolutionar-
ies’ in the face of an imminent threat that they describe. Paragraph (e) claims that FULŪL 
have afflicted major losses on the revolutionaries, which, notably, appear to be mainly of 
moral and symbolic nature (martyrs have been humiliated by their images being thrown 
down on the ground). The Hunting metaphor portrays REVOLUTION as a prey and 
FULŪL as a beast of prey or a human hunter. Such account of FULŪL’s acts as provided 
in (e), or even more so in (c), is far removed from the language of everyday human ac-
tivity, it is almost an epic, considering, particularly, the reference to the superhuman 
forces – the eternal Evil and God’s wisdom. 

4. who is behind it? conspiracy theories and the moral judgment 
While FULŪL mostly do not appear as an active Agent, one specific construction fea-

turing FULŪL in association with events and actions merits a special analysis. The illo-
cutionary point of utterances based on this construction in most cases is to accuse FULŪL 
of being somehow instrumental in causing a certain event, while still, as we shall see 
downplaying their active role in it. The construction may be schematically represented as 
X is warā’ (behind) E, where X stands for a sentient entity responsible for E, an event of 
mostly negative nature, cf.: 



A. Bogomolov

102                                                                                                          Східний світ, 2014, № 3

a) al-fulūl warā’ tarākum mašākil al-ḥayy – FULŪL [are] behind the accumulation of the 
neighborhood’s problems45;
b) al-fulūl warā’ aḥdāṯ masbīrū – FULŪL [are] behind the events of Maspero46;
c) al-fulūl warā’ ḥarq al-mujamma‘ al-‘ilmī – FULŪL [are] behind the burning of the scien-
tific complex47;
d) al-fulūl warā’ aḥdāṯ al-‘abbasiya li-ta’jīl al-intiẖābāt ar-ri’āsiya – FULŪL [are] behind 
the events of al-Abbasiya (official spelling el-Abaseya) [in order] to delay the presidential 
elections48;
e) al-fulūl warā’ ‘uzūf aš-šabāb ‘an il-mušāraka fī-l-intiẖābāt – FULŪL [are] behind the 
reluctance of the youth to participate in the elections49;
f) al-fulūl warā’ rafḍ al-badawī al-inḍimām li-taḥāluf mūsā – FULŪL [are] behind the re-
fusal of el-Badawi to join [Amr] Musa’s Alliance50; 
h) al-fulūl warā’ insiḥābī min ijtimā‘ as-silmī – FULŪL [are] behind my withdrawal from 
the meeting [organized by] Silmi51; 
g) fulūl warā’ fitnat al-islāmiyīna wa al-libraliyīn – FULŪL [are] behind the FITNA (a Sha-
ria concept describing a conflict within the Muslim community) of Islamists and Liberals52. 

While the use of warā’ in a causative sense is not limited to the description of events 
with negative evaluation, the elliptic phrases such as the above ones clearly sound accu-
satory. The construction implies a type of causative relationship between X and E, while 
rendering this relationship totally opaque as regards to the manner in which such causa-
tion could have occurred. Phrase (c) contains a substantivated form (maṣdar) of a transi-
tive verb ḥaraqa (burn), which implies an Agent, but the warā’ construction instead of 
saying that FULŪL have actually burned the place transforms their role to that of Cause 
of the event of burning, which may not necessarily be a direct one. But the segment cer-
tainly presents FULŪL as an entity that has provided the necessary conditions for the 
negative event to happen, and should, therefore, take the blame. Case (b) demonstrates 
an even weaker implication of Agency, while (a) simply excludes it: the FULŪL could 
hardly be seen as consciously accumulating problems, rather they have probably let them 
accumulate. Case (d) appears to be somewhat peculiar: it features a Purpose of the event. 
It all but reconstitutes the Agency back from implicature, as the phrase could easily be 
reformulated as FULŪL have organized the events of al-Abaseya [in order] to delay the 
presidential elections53. Case (g) appears to imply an agency only in translation, indeed 
Conflict must have at least two sides involved in it, but the Islamic concept of FITNA 
describes social conflict in a manner that does not foreground any ‘us’ vs. ‘them’, but 
rather a split ‘us’, which refers to the entire community, that experiences a state of divi-
sion. Cases (e, f, h) feature an explicitly expressed Agent, but completely distinct from 
FULŪL. Let us review the text that follows phrase (h) in order to establish the type 
of relationship binding FULŪL and the Agent of the act featuring in the segment 
(withdrawal) together: 

barrara al-muhandis abū al-‘alā māḍī ra’īs ḥizb al-wasaṭ sabab insiḥābihi min al-ijtimā‘ 
allaḏī da‘ā ilayhi d. ‘alī as-silmī nā’ib ra’īs al-wuzarā’ li-š-šu’ūn as-siyāsiya wa at-taḥawwul 
ad-dīmuqrāṭī bi-anna ḏālika jā’a iḥtijājan ‘alā wujūd al-‘adīd min fulūl al-ḥizb al-waṭanī 
as-sābiq wa kaḏālika wujūd al-kaṯīr min al-aḥzāb al-kartūniya allatī ṣuni‘at ‘alā aydī 
an-niẓām as-sābiq54

The Engineer Abu-l-Ala Madi, chairman of the Wasat Party, justified the reason for his 
withdrawal from the meeting that Dr. Ali as-Silmi, Deputy Prime Minister for political 
affairs and democratic transition, called for, by that it occurred in protest to the presence of 
a number of FULŪL of the former National Democratic Party and also the presence of 
puppet (lit. cardboard) parties created by the former regime.

The paragraph reveals a sociosemiotic pattern proscribing someone, who is not 
FULŪL, from attending an event where FULŪL are present to avoid being associated 
with them. FULŪL have thus affected a certain symbolic act on the part of the Agent 
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(declining to attend a meeting in protest) without taking any action at all, merely by pro-
viding grounds for a certain reading of a social setting. 

The key concept that the warā’ construction evokes is Responsibility. The Framenet55 
provides the following definition of the Responsibility frame: ‘[a]n Agent is responsible 
for having intentionally performed an Act or for being a primary instigator behind the 
Act’. The material that we have reviewed in this section falls rather under the second part 
of this definition as it mostly excludes or obscures any direct engagement of FULŪL in 
the Act. English illustrative material on the Framenet for the lexical unit behind, on the 
contrary, mainly refers to ‘intentionally performed acts’ such as ‘attacks’, ‘bombing’, and 
‘killing’, evoking frames56 with clearly definable agents and patients in contrast to events 
like ‘reluctance to participate in elections’, ‘withdrawal from a meeting’, ‘accumulation 
of problems’, or FITNA (intragroup strife).

5. conclusions
Acts ascribed to FULŪL represent a narrow set of politically subversive, unjust, im-

moral and illegal activities that we have tentatively summarized as wrongdoings. Even 
the mere presence of FULŪL on the scene of whatever scale may cause a negative out-
come. FULŪL’s acts represent a manifestation of their natural tendency to obstruct the 
REVOLUTION, while the latter is conceptualized as a positive purposeful movement of 
people toward a better future. Actions of FULŪL are directional – they are opposite to 
those of the REVOLUTION and directed toward occupying the central part of the scene, 
metaphorically associated with POWER. In discussing real life events associated with 
FULŪL the discourse of the Egyptian revolution gives preference to lexical items and 
constructions that either preclude FULŪL from assuming the sematic role of an Agent or 
limit FULŪL’s role of an Agent to the initial phase of the acts57, or an initial act in a pre-
supposed series. 

Acts of FULŪL are part of a larger frame of REVOLUTION and their relative strength 
and effectiveness cannot be independently assessed outside of a single force-dynamics 
pattern embedded in this larger frame. If a particular speaker sees the REVOLUTION as 
making progress, which is the main tendency in the revolutionary discourse, FULŪL will 
be presented as trying to perform wrongdoings, or even accomplishing single acts in a 
presumed series ultimately intended to bring FULŪL to the aspired central position and 
prevent the REVOLUTION from going forward, but never actually reaching these goals. 
Yet if things go wrong to whatever extent, it is FULŪL who will be held responsible as 
someone who was behind such a negative outcome. On the contrary, should the speaker 
for whatever reason, including a merely rhetorical one, hypothesize the defeat of the 
Revolution, or assert that it is already actually happening, the FULŪL will be ascribed 
accomplished socially harmful acts of larger, almost, an epic scale, albeit fundamentally 
very similar in their nature – it will be basically the same type of wrongdoings that they 
have been engaged in so far anyway. 

At the face of it, the ideas that FULŪL are (a) almost denied the capacity to act or at 
least act effectively and that (b) they still represent a threat – may appear logically incon-
sistent, but they are not incoherent58. Both fit into the idea that FULŪL should not be oc-
cupying the central position or rather should not be present on the scene at all. They only 
are safe when they are out, their mere presence may trigger off a negative course of events, 
anyone who shares the space with them is either in danger of morally compromised. The 
denial of agency to FULŪL represents an act of their symbolic removal from central posi-
tion associated with POWER through the CENTER is POWER orientational metaphor.

One way of downplaying an active role of FULŪL is by expressing the relationship be-
tween FULŪL and the events at the focus of discussion with the help of non-core elements 
of the respective semantic frames, substituting the semantic role of Agent by a more 
general one of Cause, which downplays or hides a potentially more active engagement of 
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FULŪL in producing the event in question. It the paired relationship between FULŪL 
and us, the good guys that appears to motivate such preferences: to assign an active role 
to FULŪL would imply presenting the revolutionaries as a weaker party. Such discur-
sive strategies may, hence, be seen as a verbal expression of otherwise material political 
struggle. 

As a grammatical construction foregrounding the Cause, while precluding explicit 
representation of the type of agency involved, X behind E is not merely an economical 
grammatical device. Neither is it uniquely Arabic, as parallel constructions exist in other 
languages, including English59. In both cases, such constructions represent a convenient 
way of expressing specific ideological beliefs. The implied question ‘who stands behind 
it?’, to which this construction answers, appears to be a universal mantra of conspiracy 
theorists. To be behind something implies being removed from the field of vision, while 
being still present on the scene. X effectively may represent an invisible malevolent force, 
the ultimate cause of every disaster, whose identity the idiom claims to reveal. From the 
conspiracy theory perspective, it is not relevant to know exactly how a particular event 
could have come to pass. Moreover, the assumption that details regarding how the Agent 
of a conspiracy is manipulating other parties may never be known is an essential part of 
this worldview. It is, therefore, sufficient to reveal the name of the wrongdoer, whose in-
terests the negative event in question supposedly serves and who, therefore, stands to be 
accused. 

There are several reasons, why a new nomination fulūl had to come to the fore and re-
shaped the archetypical ideas of ENEMY/OPPONENT and (political and social) OTHER 
in the context of the Egyptian Arab Spring. Unlike generic nominations such as enemy, 
fulūl is an asymmetrical term that projects an unequal relationship of power and moral 
superiority, while, if A and B are described as enemies, both A and B may call each other 
an enemy on equal terms. It is also linked to a certain scenario frame describing the ene-
my as the one that has been of should be defeated. We will discuss pragmatic aspects of 
the concept of FULŪL in some more detail in the next article of this series60.

1 This is the 2nd article in a series on the construction of social and political other in the discourse 
of the Arab Spring in Egypt; the two others include: A. Bogomolov. Got a problem – destroy it! A 
frame-semantic analysis of the proverb lā yafullu al-ḥadīd illā al-ḥadīd in the Egyptian revolutionary 
discourse. The World of the Orient (Skhidnyi Svit), 2014, № 2, pp. 101–110 and A. Bogomolov. 
FULŪL and REVOLUTIONARIES: Negotiating social boundaries in the discourse of the Egyptian 
Arab Spring, Skhodoznavstvo, 2014, № 65–66, pp. 15–31.

2 On the significance of this revolutionary slogan and its derivative concept IRĀDA(t) AŠ-ŠA‘B 
see ours Kontsept IRĀDA(t) AŠ-ŠA‘B (volya naroda) v diskurse ‘arabskoi vesny’. Skhodoznavstvo, 
2013, № 64, pp. 15–27.

3 No such descriptive extension could probably have been attached to what for most Egyptians had 
just recently served as the prototype of the REVOLUTION – the Nasserite July 23, 1952; while the 
latter would be habitually described as glorious (al-magīda), the recent one probably needed an epithet 
explicating the meaning of the event as opposed to its status, outlook or externally appreciated value. 

4 Cf. George Lakoff, Mark Johnson. Metaphors we live by. London: The university of Chicago 
press. 2003.

5 FrameNet is a web-based corpus that contains description of the internal structure of various se-
mantic frames that refer to situations, actions, events such as Revolution, Hostile encounter, Fight 
etc. – cf. https://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal/home 

6 Cf. Leonard Talmy, Force Dynamics in Language and Cognition, Cognitive Science, 12, 49–
100 (1968).

7 With very few exceptions google search for the word fulūl in Arabic will return an enormous 
amount of texts related to the recent Egyptian revolution(s) or Arab Spring countries; we see it as a 
compelling evidence of both the salience and the newness of the concept. 
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8 Cf. Revolution on Frame Index at https://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal/index.php?q=fra-
meIndex.

9 Cf. Hostile_encounter on the Frame Index – ibid. 
10 For instance, some texts argue or even presuppose that Muslim Brotherhood is a major revolu-

tionary force, while others claim that they are an element of the pre-January 25 Ancien Régime; the 
military may feature as protectors of the revolution or the main counter-revolutionary force, part of the 
Ancien Régime, that struggles for the restoration of the old ways, which will affect the manner, in 
which these text use the basic concepts such as FULŪL.

11 Arabic-English Lexicon by Edward William Lane (London: Willams & Norgate, 1863).
12 Cf. A. Bogomolov. Got a problem – destroy it! A frame-semantic analysis of the proverb lā ya-

fullu al-ḥadīd illā al-ḥadīd in the Egyptian revolutionary discourse. The World of the Orient, 2014, 
№ 2, pp. 101–110.

13 From an anonymous war memoir published on the web on 7 October 2009. – http://www.hmselk-
lob.com/vb/archive/index.php/t-9289.html 

14 Cf. wa al-fallu: al-munhazimūna. wa falla al-qawma yafulluhum fallan: hazamahum fa-infallū. 
wa hum qawmun fallun: muhazimūna, wa al-jam‘u fulūlun … wa al-fallu: al-qawmu al-munhazimūna 
wa aṣluhu min al-kasr, wa infalla sinnuhu (…) al-fallu aṯ-ṯalmy fī as-sayf – Ibn Manẓūr, Muḥammad b. 
Mukarram b. ‘Alī b. Aḥmad al-Anṣārī al-Ifrīqī al-Miṣrī Jamāl al-Dīn Abū l-Faḍl. Lisān al-‘arab. Bei-
rut: Dār Ṣādir, 1955–1956, 15 vols. 

15 In the same manner as the word ‘arabī means both ‘an Arab’ and ‘Arabic’; by contrast classical 
Arabic dictionaries describe fulūl as the plural form of fall (a notch), which is out of use in modern 
language (cf. Arabic-English Lexicon by Edward William Lane. London: Willams & Norgate 1863), 
attesting to the opaqueness of the grammatical structure of fulūl for the modern speakers of Arabic. 

16 See A. Bogomolov. FULŪL and REVOLUTIONARIES: Negotiating social boundaries in the 
discourse of the Egyptian Arab Spring, Skhodoznavstvo, 2014, № 65–66, рр. 15–31.

17 The term ‘current’, however, appears to be not quite appropriate as FULŪL rather refers to ele-
ments of what used ‘current leadership’.

18 The text is part of news article dated 14 April 2014, the time when the candidate nomination for 
extraordinary presidential elections of 26-28 May 2014. – http://goo.gl/s8PTIs 

19 http://www.masress.com/almessa/29168 
20 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/233400.aspx 
21 Cf. George Lakoff, Mark Johnson. Metaphors we live by. London: The university of Chicago 

press, 2003, p. 15.
22 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/233400.aspx
23 http://www.masress.com/almashhad/22247
24 http://www.vetogate.com/169654 Freedom and Justice Party is a political wing of Muslim 

Brotherhood.
25 http://www.ikhwanonline.com/new/v3/Article.aspx?ArtID=117949&SecID=470
26 http://ikhwanonline.net/new/print.aspx?ArtID=95570&SecID=0 
27 It is a news article title dated 23 Nov., 2012 – i.e. the hey day of Mohammad Mursi’s presidency: 

http://www.masrawy.com/ketabat/ArticlesDetails.aspx?AID=190146
28 The paragraph contains a list of a few more villages which we have omitted for sake of space. – 

http://www.shbabalnil.com/?p=38588
29 http://www.horytna.net/Articles/Printdetails.aspx?AID=79647&ZID=
30 Texts foregrounding FULŪL quite often have no explicit reference to the other party, its presence 

is however an essential part of the presupposed background. 
31 http://www.ikhwanonline.com/new/v3/Article.aspx?ArtID=117949&SecID=470 
32 http://www.masress.com/alzaman/1492
33 Cf. Talmy’s description of the semantics of the verb ‘try’ in Leonard Talmy, Force Dynamics in 

Language and Cognition, Cognitive Science, 12, 49–100 (1968), p. 74.
34 http://www.el-balad.com/638921
35 Sayyid el-Adli, Egyptian journalist, founder of the Egyptian Independence Party.
36 http://www.masress.com/almessa/29168 
37 On the semantic roles of Agonist and Antagonist and the notions of their relative strength and the 

resultant produced by their force-dynamic interaction cf. Leonard Talmy, Force Dynamics in Language 
and Cognition, Cognitive Science, 12, 49–100 (1968), pp. 53–54.
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38 Cf. Leonard Talmy. Force Dynamics in Language and Cognition. Cognitive Science, 12, 49–100 
(1968), p. 74.

39 http://goo.gl/434KlL
40 http://www.rassd.com/7-21602.htm
41 http://goo.gl/UkHsu3
42 http://www.almasryalyoum.com/news/details/114167
43 http://goo.gl/M0owhH
44 The article, from which the cited paragraph was borrowed, carries a characteristic title ‘Taṯwīr 

al-fulūl am taflīl aṯ-ṯawra (turning FULŪL into revolutionaries or FULŪL-izing the revolution), and is 
dated 17 April 2013, the time of deepening political crisis, when a mass protest movement broke out 
against Muslim Brotherhood affiliated president Muhammad Mursi, who was then overthrown by the 
military in less then three months. 

45 http://new.elfagr.org/Detail.aspx?secid=0&vid=0&nwsId=234446 
46 http://www.masress.com/shabab/7193 
47 http://goo.gl/ox0leU 
48 http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=669295#.U8pttpSSy6I
49 http://www.vetogate.com/1037408 
50 http://goo.gl/Rw71PH
51 http://goo.gl/M3y83H 
52 http://www.dostor.org/164785 
53 Case (d) is a news article title and it does not appear to us as a normally constructed phrase, rather 

it is a shorthand summary of the article that follows enumerating a long series of various negative pub-
lic events, which, according to the author, all represent evidence of FULŪL’s intention to delay the 
elections (niyatuhum fī ta’jīl al-intiẖābāt). 

54 http://goo.gl/M3y83H
55 Cf. https://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal/index.php?q=frameIndex 
56 For the notion of ‘evoking’ frames cf. Jozsef Andor. Discussing the frame semantics: The state of 

the art. An interview with Charles J. Fillmore. Review of Cognitive Semantics, 8:1, 2010, p. 158.
57 As in the case of ḥāwal al-fulūl an… (FULŪL tried to), which ‘involves focus at the initial phase 

without knowledge of its outcome’ – cf. Talmy’s description of the semantics of the verb ‘try’ in Leo-
nard Talmy, Force Dynamics in Language and Cognition, Cognitive Science, 12, 49–100 (1968), p. 74.

58 Cf. Lakoff’s discussion of consistency vs. coherence in the case of the metaphorical representa-
tions of time in George Lakoff, Mark Johnson. Metaphors we live by. London: The university of Chi-
cago press. 2003, pp. 44–45. According to Lakoff, although the two metaphors TIME IS A MOVING 
OBJECT and TIME IS STATIONARY AND WE MOVE THROUGH IT ‘are not consistent (that is, 
they form no single image), they nonetheless “fit together,” by virtue of being subcategories of a major 
category and therefore sharing a major common entailment’, namely, that ‘from our point of view, time 
goes past us from front to back’.

59 The discussion of the source of this obvious parallelism, for instance, whether or not the Arabic 
construction is a syntactic calque from English, French or both, as colonial languages widely spoken 
in the Arab countries, does not seem to be particularly relevant for the purposes of this research.

60 See A. Bogomolov. Got a problem – destroy it! A frame-semantic analysis of the proverb lā 
yafullu al-ḥadīd illā al-ḥadīd in the Egyptian revolutionary discourse. The World of the Orient, 2014, 
№ 2, pp. 101–110.
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В’єтнамська мова, як і будь-яка інша, постійно перебуває в процесі розвитку, 
оновлення. Усі ж зміни в мові, пов’язані з цими процесами, потребують унор-

мування. Отже, модернізація та стандартизація йдуть пліч-о-пліч. Це дослідження 
є постановкою проблеми узгодження нововведень у системі мови, викликаних ча-
сом, та їхнього пристосування до норми в’єтнамської мови. Під модернізацією ро-
зуміємо як природне оновлення мови в ході історичного розвитку, так і штучні 
зміни, що пропонуються мовознавцями. Стандартизація також містить два смисли: 
наукове обґрунтування унормування мови та мовна політика держави.

Інноваційні процеси в розвитку в’єтнамської мови
Динаміка розвитку мови особливо наочно простежується на лексичному рівні. 

Останнім часом, коли посилилися процеси глобалізації, інтеграції, коли технічні за-
соби дозволяють обмінюватися великими масивами інформації миттєво, лексика 
будь-якої мови, залучена до цих процесів, може поповнюватися новоутвореннями 
практично щодня. Безумовно, не всі нові слова приживаються в мові і входять до 
активного словника, проте число неологізмів зростає з кожним днем, що актуально, 
зокрема, і для в’єтнамської мови. Можемо навести дані з дослідження Ву Дик Нгієу, 
який порівняв словники в’єтнамської мови 1895–1896 та 1994 рр. з приблизно од-
наковою кількістю слів (близько 37 тис.) та виявив, що у словнику кінця ХХ ст. є 
більше 26 тис. нових слів у порівнянні із зіставлюваним словником кінця ХІХ ст. 
[Vũ Đức Nghiệu 2011, 446]. Можна здогадуватися, що у словниках ХХІ ст. буде ще 
на порядок більше нових слів та значень.

Оновлення словникового складу мови пов’язане з людською діяльністю, з істо-
ричними змінами в суспільстві. Номінативна функція лексики забезпечує відобра-
ження всіх нових реалій, процесів, дій і явищ у мові. Таким чином, процес мовних 
новоутворень нерозривно пов’язаний із суспільним прогресом. Творення неологіз-
мів питомими засобами мови – нелегкий та іноді тривалий процес. Значно швидше 
до мови потрапляють запозичення, які в надмірній кількості стають неприйнятни-
ми. Боротьба за чистоту мови, яка офіційно почалася у В’єтнамі з 1966 р., часто 
призводить до заперечення запозичень. Послідовники таких ідей наводять прикла-
ди, коли фонетичні запозичення успішно замінювалися в’єтнамськими аналогами 
(fri-gi-de –  tủ  lạnh / холодильник). Справді, за часів французької залежності у в’єт-
намську мову увійшло дуже багато французьких слів. Враховуючи значні відмін-
ності у фонетичній та морфологічній системах двох мов, ці запозичення піддавали-
ся різним способам асиміляції, багато були замінені в’єтнамськими новоутвореними 
еквівалентами. Однак вони не зникли повністю, значний пласт французької лекси-
ки досі існує у в’єтнамській мові.

Щоб прижитися в мові, нове слово має відповідати вимогам розвитку суспіль-
ства, чітко відображати внутрішній зміст поняття, мати номінативну функцію, за 
можливості відповідати фонетиці та орфографії в’єтнамської мови. Однак, незва-
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жаючи на ці логічні тези, деякі сучасні фонетичні запозичення, що здаються не 
зовсім відповідними, все ж приймаються суспільством і активно функціонують. 
Хоча більшість нових фонетичних запозичень мають в’єтнамські аналоги, які також 
широко використовуються, все ж не відбувається відмови від фонетичних запози-
чень: hắc-kơ  (tin  tặc) /  хакер, file  (tệp) / файл, môđem (bộ điều giải)  / модем, e-mail 
(thư điện tử) / електронна пошта, viza (thị thực) / віза, đôping (chất kích thích) / до-
пінг, cacvidit (danh thiếp) / візитна картка. Усі вищенаведені фонетичні запозичен-
ня та власне в’єтнамські аналоги нарівні функціонують у в’єтнамській мові як 
синоніми. Повного витіснення фонетичних запозичень не відбувається, якими б 
вони не здавалися нерідними і не пристосованими до в’єтнамської мовної системи. 

Причина такого “виживання” фонетичних запозичень криється почасти в їхньо-
му стилістичному забарвленні. Фонетичні запозичення часто вживаються зі стиліс-
тичною метою, перш за все в публіцистичному стилі мови, для якого характерний 
пошук нових засобів привертання уваги до повідомлення. Тому сучасна в’єтнамська 
преса рясніє іноземними словами. Причому якщо раніше вони писалися на 
в’єтнамський манер, то тепер спостерігається тенденція до оригінального написан-
ня. Наприклад, бачимо такі заголовки статей у в’єтнамській пресі: Biển cảnh báo ăn 
cắp  trong  shop Nhật  khiến  người  Việt  xấu  hổ  /  Застережні таблички  про  злодіїв  у 
японських магазинах викликають почуття сорому у в’єтнамців [Biển cảnh báo...]; 
World Cup – con dao hai lưỡi với kinh tế Brazil / Кубок світу – ніж із двома лезами 
для бразильської економіки [World Cup...]; 10 đại gia fastfood trên thế giới / 10 світо-
вих гігантів фастфуду [10 đại gia...]. У всіх трьох випадках вжиті іноземні лексеми 
в оригінальному написанні (shop, World Cup, fastfood), хоча існують загальновжива-
ні повноцінні в’єтнамські лексеми (cửa hàng, giải bóng đá thế giới, đồ ăn nhanh).

У сучасній в’єтнамській мові багато запозичених абревіатур (назв міжнародних 
організацій, торгово-економічних і науково-технічних скорочених термінів): WTO, 
ASEAN, UNICEF, FAO, CPI, L/C. Їхнє вживання переважає над в’єтнамськими екві-
валентами, тому що в’єтнамська абревіація довга та незручна для вимови, повна ж 
розшифровка також суперечить тенденції до економії мовних засобів.

Окрім запозичень, активно триває процес творення питомо в’єтнамських неоло-
гізмів. Останнім часом з’явилися такі лексеми, як kích cầu / стимулювати (попит), 
cơ hữu / постійний, невід’ємний, bình giải / критикувати та пояснювати, thực phẩm 
chức năng / біологічно активні харчові добавки. Деякі слова набули нових значень: 
truy vấn (букв. шукати + питати) пошук (комп’ютерний), biến thái / (букв. мета-
морфоза) збочення (статеве), tranh tụng / (букв. суперечка + процес) правовий спір 
[Từ điển tiếng Việt 2014].

Крім того, морфологічна особливість в’єтнамської мови також дозволяє утворю-
вати нові значення шляхом транспозиції. Тобто лексеми, що властиво вживалися в 
ролі однієї частини мови, починають використовуватися також і для позначення 
відповідного значення іншої, отже, можна говорити про лексико-граматичні пере-
творення. Наприклад: băn khoăn / турбуватися – những băn khoăn / турботи; ảnh 
hưởng  /  впливати – những ảnh hưởng /  впливи; suy nghĩ  /  думати – có hai  suy nghĩ 
nghiêm chỉnh / мати дві серйозні думки; con người / людина – rất con người / дуже 
по-людськи.

Інша характерна риса модернізації в’єтнамської мови – це нетипове поєднання 
слів у словосполученнях та реченнях. Наприклад, колись незвично звучали вислови 
tổ chức đám cưới / організувати весілля (раніше вживали làm đám cưới / робити ве-
сілля), xây dựng gia đình / будувати сім’ю (раніше – lấy vợ / одружитися, lấy chồng / 
вийти заміж) [Mai Ngọc Chừ 1997, 230–232].

Зміни відбуваються навіть на рівні синтаксису та пунктуації. Під впливом євро-
пейських мов з’являються нехарактерні для в’єтнамської мови синтаксичні кон-
струкції, зокрема занадто довгі складнопідрядні речення. У сучасних текстах час-
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тіше використовуються такі розділові знаки, як тире та знак оклику, а раніше вони 
зустрічалися надзвичайно рідко.

Усі ці зміни та оновлення мови, безперечно, вимагають унормування, стандар-
тизації.

Мовна політика щодо унормування в’єтнамської мови:
історія питання та сучасні реалії

Мовна політика держави має важливе значення для збереження національної 
ідентичності. В’єтнам – країна багатонаціональна (лише офіційно зареєстровано 
54 національності), з тривалим періодом колоніальної залежності, коли національ-
на мова була занедбана, тож у законодавстві стосовно мовного питання головна 
роль приділяється правовим питанням функціонування мови титульної нації (в’єт-
намської) та мов національних меншин. Щодо стандартизації в’єтнамської мови, то 
ця проблема на законодавчому рівні розроблена слабше.

У питаннях мовної політики, запровадження норми в’єтнамської мови нас ціка-
вить насамперед сучасний стан справ та перспективи вирішення питання. Історич-
ний екскурс необхідний лише для розуміння проблеми. Тому ми зупинимося лише 
на тій частині історії нормування в’єтнамської мови, що пов’язана з сучасною пи-
семністю куокнги (букв. національна мова), побудованою на основі латинської абет-
ки, та не будемо чіпати того часу, коли у В’єтнамі використовували ієрогліфіку. 
Проблема унормування в’єтнамського абеткового письма постала одразу після його 
створення. Неодноразово впроваджувалися зміни написання деяких звуків, що було 
пов’язано з прагненням уніфікувати в’єтнамську абетку, щоб вона була придатна 
для запису всіх діалектів в’єтнамської мови (які на фонологічному рівні різняться 
між собою наявним апаратом фонем та тонів). Також деякі трансформації писемнос-
ті відбулися під впливом історичних змін фонетики. Проте нові виклики сучаснос-
ті ставлять все нові завдання. Із широким впровадженням комп’ютерного набору 
текстів, Інтернету, потребою швидкого або скороченого набору тексту в SМS-
повідомленнях тощо виникає необхідність переосмислити деякі норми письма. 
Крім того, деякі неузгоджені та застарілі правила орфографії (довільність викорис-
тання в деяких складах i/y, використання сполучення літер замість однієї (ph/f, gi/j, 
qu/k), використання кількох літер для позначення одного й того самого звука (c/k/
qu, ng/ngh, g/gh)) є предметом тривалих дискусій серед лінгвістів та простих обива-
телів, однак через недосконалість мовної політики на державному рівні ці питання 
і досі на часі.

Створена європейськими місіонерами писемність спочатку ними самими і вдо-
сконалювалася. Коли ж цю писемність почало використовувати французьке коло-
ніальне керівництво для адміністративних цілей, то подальшим нормуванням 
почали займатись на державному рівні різні міністерства та відомства. Першим до-
кументом щодо норми писемності став циркуляр 1910 р., який визначав, що всі офі-
ційні постанови, рішення, накази мають писатися на куокнги. У документі також 
ішлося про впровадження куокнги в листування між в’єтнамською та французькою 
владою, а також у зверненнях до народу [Nguyen Khanh Toan 1968, 9–40]. 

Крім того, у 1909 р. в Ханої було утворене Товариство французько-в’єтнамської 
дружби, метою якого була, зокрема, популяризація куокнги. За сприяння Товари-
ства перекладалися на куокнги в’єтнамська література, що була раніше написана 
ієрогліфічною писемністю (китайською або в’єтнамською), а також французькі 
наукові твори. Такі переклади, зокрема, сприяли унормуванню в’єтнамської лекси-
ки, а також утворенню багатьох неологізмів (в основному запозичень із французь-
кої нових реалій науки, культури, спорту тощо) [Nguyễn Thiện Giáp].

В’єтнамські прогресивні кола також докладали зусиль до популяризації куокнги, 
бо вважали цю писемність відкритою до відображення нових знань. У 1938 р. було 
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створене Товариство розповсюдження писемності куокнги, яке сприяло поширен-
ню куокнги по всій країні та підвищенню рівня грамотності серед в’єтнамського 
населення.

Таким чином, маючи різні цілі, французька колоніальна влада та в’єтнамські па-
тріоти і борці за незалежність разом внесли лепту в розвиток в’єтнамської писем-
ності куокнги.

Після здобуття незалежності та утворення Демократичної Республіки В’єтнам 
(ДРВ) у 1945 р. в’єтнамська мова стала єдиною офіційною мовою країни, єдиною 
писемністю було обрано куокнги. Хоча такі терміни, як “офіційна мова” або “дер-
жавна мова”, в документах того часу не вживалися, натомість в’єтнамська мова та 
писемність куокнги називалися загальнонародними (на зразок китайського поняття 
путунхуа). Для закріплення такого стану речей голова тимчасового уряду ДРВ того 
ж року видав наказ про обов’язкове безкоштовне навчання читання й письма на 
куокнги всього населення старше 8 років. На виконання програми давався рік, по 
закінченню якого усі неписьменні мали каратися штрафами [Nguyễn Thiện Giáp; 
Nguyen Khanh Toan 1968].

Визначивши роль в’єтнамської мови та писемності куокнги, нова в’єтнамська 
влада також подбала про розвиток мови. Основними напрямами розвитку були ви-
значені демократизація та популяризація. Тривалий час для в’єтнамців дороговка-
зом до збереженням національної самобутності мови були слова першого президен-
та В’єтнаму Хо Ші Міна, який говорив, що не варто запозичувати іноземне, коли є 
своє [Hồ Chí Minh 1971, 60]. Хоча насправді набагато раніше відомі письменники 
(зокрема, Нгуєн Чай у ХV ст. та Нгуєн Зу у ХVІІІ ст.) у своїй творчості вже втілю-
вали цю тезу в життя.

У подальшому розвиткові в’єтнамської держави мовному питанню завжди при-
ділялася увага. Можна виділити три основні напрями, які були започатковані в се-
редині ХХ ст. і продовжують визначати мовну політику В’єтнаму і в наш час.

По-перше, утворився рух за реформу писемності куокнги, який був підтриманий 
державою, в 1960 р. була створена відповідна комісія, однак суперечки з цього при-
воду точаться й донині.

По-друге, пуританський рух за збереження чистоти в’єтнамської мови, що впер-
ше заявив про себе з’їздом у 1966 р., також триває досі, підтримуючись як держав-
ними доктринами, так і науковими дискусіями [Phạm Văn Tình].

По-третє, це рух зі стандартизації в’єтнамської мови, що розділився на дві течії: 
нормування орфографії та уніфікація термінології. На початку 1980-х рр. було ство-
рено дві відповідні ради на чолі з науковцями. Результати їхньої праці знайшли ві-
дображення у Розпорядженні Міносвіти про орфографію та термінологію в’єтнам-
ської мови від 1984 р., що застосовувалися до підручників, газет та документації в 
галузі освіти [Nguyễn Đức Tồn 2011, 1–10].

З розвитком міжнародних відносин, глобальним поширенням англійської мови 
та моди на іноземні назви національні мови потребують захисту для збереження 
своєї самобутності. Це актуально для багатьох мов світу, зокрема й для в’єтнамської. 
З цього приводу у В’єтнамі є чіткі постанови, що регулюють використання інозем-
них назв, зокрема в рекламі (Постанова уряду № 194-CP від 31/12/1994 про реклам-
ну діяльність на території В’єтнаму). Так, наприклад, визначається, що в рекламі 
мають використовуватися лише в’єтнамська мова та в’єтнамська писемність, окрім 
друкованих видань, теле- та радіопередач, що виходять іноземними мовами, а також 
назв компаній іноземною мовою. У випадку одночасного використання в’єтнамської 
та іноземної в’єтнамська має бути написана зверху, більшим шрифтом, виголошена 
першою. Хоча на практиці ці правила часто ігноруються.

Щодо мов нацменшин, яких у сучасному В’єтнамі нараховують 53, то в законо-
давстві визначено, що усі національності, що проживають на території В’єтнаму, 
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мають рівні права та умови для розвитку. А отже, вони мають право навчатися в 
місцевих загальноосвітніх закладах (молодша школа) рідною мовою, а також відпо-
відати нею в суді (це право закріплене в редакціях Конституції В’єтнаму 1946, 1960, 
1980 та 1992 рр.). Крім того, держава постійно підтримує програми зі збереження 
зникаючих мов, дослідження мов нацменшин, створення та вдосконалення писем-
ності для тих мов, що її не мають. У місцях компактного проживання нацменшин 
створюються умови для культурної та інформаційної діяльності мовою нацмен-
шини. З другого боку, усі представники нацменшин мають оволодіти державною 
(в’єтнамською) мовою. 

Увага до мовної норми з боку держави є постійною, в тому числі у вигляді до-
тацій різних наукових програм. Наприклад, Інститут мовознавства В’єтнамської 
академії суспільних наук проводив науково-дослідні роботи (1998–2000 та 2009–
2010 рр.), присвячені проблемам мовної політики і стандартизації в’єтнамської 
мови. 

У наукових, педагогічних колах та у ЗМІ постійно тривають дискусії щодо необ-
хідності прийняття закону про мову, який би регулював нормативний правопис, фо-
нетику, лексику та граматику в’єтнамської мови. Наразі існує безліч форм “власної” 
уніфікації, тобто, наприклад, певне газетне видання, видавництво чи канал націо-
нального телебачення запроваджують свою систему уніфікованого правопису, свої 
стандарти вимови та слововживання. Власне, таку ж ситуацію можемо спостерігати 
і в Україні.

Модернізація та стандартизація: проблеми та завдання
Модернізація лексичного складу мови відбувається надзвичайно швидко в наш 

час, а тому потребує паралельного процесу стандартизації, який часто занадто від-
стає. Деякі слова та фрази, що вже стали звичними, базуються на хибному викорис-
танні нових слів, неадекватному вживанні нових понять, розширенню змісту слів 
через неправильне їхнє тлумачення. На такі випадки, наприклад, звертає увагу Дінь 
Као. Здавалося б, не зовсім правильно вживати такі слова, як trang / сторінка, báo / 
газета, tạp chí / журнал що до телебачення та радіо, адже ці слова пов’язані з дру-
кованими засобами інформації. Однак автор доводить доцільність таких перетво-
рень значення економією мовних засобів, тому поняття báo hình / телегазета, báo 
nói / радіогазета, báo điện tử / інтернет-газета (і відповідні журнали та сторінки) 
є цілком виправданими. Так само як колись слово đồng  hồ  /  водяний  годинник  з 
бронзи тепер означає не лише усі види сучасних годинників, а й đồng hồ điện / лі-
чильник електроенергії, đồng hồ xăng / лічильник пального, đồng hồ tốc độ / спідо-
метр, đồng  hồ  áp  suất / манометр, đồng  hồ  sinh  học / біологічний  годинник тощо 
[Đình Cao 2011, 80–81].

Спробу зафіксувати оновлення в’єтнамської лексики було зроблено у “Словнику 
неологізмів в’єтнамської мови” [Từ điển từ mới tiếng Việt 2008], що є першою пра-
цею такого типу щодо в’єтнамської мови. За словами його укладачів, у словнику зі-
брані лексичні одиниці (близько 2500 неологізмів), що увійшли до загальновживаної 
лексики в’єтнамської мови приблизно в період 1985–2000 рр. Насправді у вказаний 
період у в’єтнамській мові з’явилася більша кількість нових слів, адже в зазначено-
му словнику не враховані професійні та термінологічні неологізми, сленг, розмовна 
мова (про недоліки цього словника неодноразово вказували в’єтнамські лінгвісти, 
див., напр.: [Phạm Anh Tú 2010]). 

До словника потрапили такі типи неологізмів:
– лексеми, що позначають нові поняття і явища, які недавно почали широко вжи-

ватися у В’єтнамі. Наприклад: con chíp / чіп, siêu thị / супермаркет, tin tặc / хакер; 
– лексеми, що точніше виражають певні поняття: hòa nhập / асиміляція, hội nhập / 

інтеграція; 
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– синоніми для вже існуючих слів (діалектизми та архаїзми, які стали загально-
вживаними, синоніми з додатковими смисловими відтінками): ngừa (phòng, tránh) / 
перешкоджати, bầu (bụng chửa) / вагітна, cử nhân / бакалавр, tú tài / випускник за-
гальноосвітньої школи, khiếm thính / інвалід по слуху, thiểu trí / розумово відсталий, 
thu gom / збирати; 

– семантичні переосмислення, утворені шляхом розширення значення слів засо-
бами метафоризації, метонімії, персоніфікації та ін.: chợ  cóc  /  стихійний  ринок, 
hàng  chợ  /  ходовий  низькосортний товар,  xe  bãi  /  стоянка  для транспорту,  cơm 
bụi / простонародна їжа. 

Серед пропозицій з модернізації графіки в’єтнамської мови є пропозиції 
об’єднувати на письмі склади, що належать до одного слова, за допомогою дефіса 
чи серединної крапки або просто писати разом, що насправді є поверненням до ста-
рого написання, від якого в’єтнамці відмовилися в 1960-х рр. Написання через де-
фіс було запроваджене ще в XVII ст., щойно була створена в’єтнамська латиниця. 
Зараз чимало лінгвістів підкреслюють той факт, що більшість слів в’єтнамської 
мови є двоскладовими і це необхідно позначати на письмі. Наприклад, пропо-
нуються такі варіанти написання текстів: “chúng·ta xây·dựng căn·nhà kiểu Việt·Nam 
(quốc-ngữ)  bằng  cách  sử·dụng  chất·liệu  như  đá” [Đặng Hải Nguyên 2010]; “cáchviết 
táchrời từng âmtiết là một cáchviết không phảnảnh đúng mộtcách khoahọc bảnthân của 
tiếngnói nướcnhà nữa” [Sửa đổi cách viết...]. 

Пропонується слова та короткі словосполучення писати разом, а фрази більше 
7 складів – через дефіс: NướcViệtnam / країна В’єтнам, NhàmáythuỷđiệnHoàbình / 
гідроелектростанція  Хоабінь,  Nước-CộnghoànhândânTrunghoa  /  країна  Китай-
ська  Народна  Республіка,  Ngânhàng-Nôngnghiệp-và-pháttriển-nôngthôn-Việtnam  / 
Банк  в’єтнамського  сільського  господарства  та  розвитку  села [Hà Thiên Vạn 
2012, 190].

Чимало людей давно пропонують вдосконалити в’єтнамську абетку. Пояснюєть-
ся це й потребою модернізувати мову, щоб вона стала ближчою до мови міжнарод-
ного спілкування – англійської, а також для зручності записування іноземних назв. 
Крім того, це спростить правила орфографії та сприятиме легшому комп’ютерному 
набору. На багатьох в’єтнамських форумах, у листуванні електронною поштою та в 
SМS-повідомленнях такі спрощення вже давно використовуються, однак вони не 
уніфіковані. Зокрема, є пропозиції заміни: d замість наявного đ, z замість d, f замість 
ph, j замість gi, k використовувати для k та c, ng для обох варантів ng та ngh [Đặng 
Hải Nguyên 2012; Đào Tiến Thi 2012; Lê-Bá-Kông 1997; Nguyễn Minh Thuyết].

В орфографії, крім заміни традиційних буквосполучень на відповідні одинарні 
літери латинського алфавіту (ph – f, gi – j, gh – g), деякі дослідники також пропо-
нують використовувати для заміни літери кирилиці, причому береться до уваги не 
схожість звуків, а приблизна схожість написання: ch – ж, kh – б, nh – ц, th – я, tr – 
г, а також використовувати міжнародні фонетичні символи: ng, ngh – ŋ [Hà Thiên 
Vạn 2012, 207].

Таким чином, проблеми модернізації та стандартизації в’єтнамської мови мають 
ще багато невирішених завдань, які потребують як наукової, так і державної під-
тримки. Сучасний В’єтнам є відкритою країною, що залучена до світових інтегра-
ційних процесів, а тому тут, як і в будь-якій іншій державі, гостро стоїть питання 
про компроміс між інтеграцією і збереженням культурної ідентичності. І розвиток 
в’єтнамської мови залучений до цих сучасних процесів та відповідних проблем. 
Оновлення лексики та граматики, удосконалення графіки одночасно залежать як від 
світових тенденцій, так і від внутрішніх пуристичних течій. А отже, модернізація 
та стандартизація в’єтнамської мови потребує масштабнішого дослідження, яке 
дасть нові шляхи подолання проблеми. 
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Д. В. Цолін
 

ДО ПИТАННЯ ПРО СИНТАКСИС ЧАСТОК
У СЕРЕДНЬОАРАМЕЙСЬКІЙ МОВІ

Синтаксичні функції часток (у семітських мовах до часток належать прийменни-
ки, сполучники, прислівники та вигуки) залишаються малодослідженою галуз-

зю арамейської філології. Перш за все це стосується багатофункціональних 
часток – архаїчних прийменників -ְל ,-  і вживання маркера прямого ְּד- частки ,ְכ-ּ і ְבּ
додатка (так званої nota accusativi). Переважна більшість граматик як західноара-
мейських, так і східноарамейських мов обмежуються лише описом основних функ-
цій цих часток, оминаючи їхні численні додаткові значення, що виявляються в 
давніх арамейських текстах. При перекладі більшість цих ситуативних значень 
з’ясовуються перекладачами безпосередньо з контексту, без аналізу семантичної 
природи цих синтаксичних явищ і без належної їхньої систематизації.

Більшість граматик, присвячених різним західноарамейським діалектам, по-
дають лише основні значення часток, майже не розглядаючи “нестандартних” 
випадків. Це стосується як граматик давньоарамейської (IX–VI ст. до н. е.) та ім-
перської арамейської мов (VI ст. до н. е. – III ст. н. е.), так і середньоарамейської 
(III–VII ст.)1. У випадку з давньоарамейським періодом автори граматик були обме-
жені доступним письмовим матеріалом, що містив далеко не всі випадки вживання 
часток [Muraoka 1998, 85–87]. Спроба більш детального контекстуального аналізу 
вживання часток зустрічається в граматиках біблійної арамейської мови Ф. Розен-
таля [Rosenthal 1961, 34–41], Е. Кауча [Kautsch 1884, 126–129], та Г. Бауера [Bauer 
and Leander 1927, 256–262], проте цей аналіз обмежений невеликим обсягом ара-
мейських текстів у Старому Заповіті. 

Що ж стосується середньоарамейської мови, то вона представлена більш чис-
ленними текстами різного характеру – прозовими, поетичними, магічними, юри-
дичними та господарськими; значну частку цих текстів складають юдейські па-
м’ятки арамейською мовою. Проте, незважаючи на велику кількість текстів, 
синтаксис часток виявляється недостатньо дослідженим саме в цьому корпусі: гра-
матики арамейської мови Єрусалимського Талмуду, мідрашів та Палестинських 
Таргумів [         1986, 66–82; Stevenson 1924, 25; Winer 1845, 106–108; Margolis 1910, 
34–35] описують, головним чином, лише основні функції часток, не вдаючись до 
аналізу особливих випадків. Цікаво відзначити, що в згаданій вище граматиці єги-
петської арамейської мови Т. Мураоки сказано, що “опис значення прийменників є 
завданням лексикографії” [Muraoka 1998, 85]. 

Тож, що стосується власне лексикографії, словники арамейської мови подають 
досить обмежену інформацію про варіанти вживання часток, зокрема прийменни-
ків [Jastrow 1903; Dalman 1901; Sokoloff 1992]. Запропонований аналітичний мате-
ріал має на меті розширити знання про вживання часток у середньоарамейській 
мові на основі поетичних текстів – саме поетичні твори містять найбільшу кіль-
кість “нестандартних” випадків. Таким чином, результати нашого дослідження мо-
жуть бути використані для поглиблення лексикографічних статей, присвячених 
часткам.

 לויאס
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Матеріалом для дослідження було обрано арамеомовну юдейську поезію IV–
VIII ст., що міститься в Таргумах Каїрської Ґенизи. Ці поетичні тексти не були пе-
рекладені з давньоєврейської мови, а є самостійними поетичними творами (так 
звані пію тім – פיוטים), що були додані до перекладу арамейською мовою 12–15-го 
та 20-го розділів біблійної Книги Виходу. Вочевидь, вони були призначені для де-
кламування спеціальним читцем-метургеманом (מתורגמן) на свята Песах та Шавуот. 
Проаналізовано тридцять поетичних творів як докласичного типу віршування (лі-
нійні вірші без рими або з нерегулярною примітивною римою), так і класичного 
(римовані вірші строфічної будови).

Мова поезії – західноарамейська, подекуди зі слідами впливу східноарамейських 
діалектів [          1966, 7–27]2; у лексиці докласичної поезії – чимало запозичень з ін-
ших мов, зокрема з грецької, латини та перської3. Зустрічаються синтаксичні оказії, 
що, ймовірно, свідчить про вплив живої розмовної арамейської мови. Твори кла-
сичної поезії більш “очищені” від іншомовних слів, проте теж виявляють “відхи-
лення” від граматичних і синтаксичних норм, значна частина яких пов’язана із 
прагненням штучної підтримки рими: в словосполученнях немає узгодження між 
підметом і присудком у роді та числі, словосполучення іменник + прикметник та 
іменник + іменник теж не узгоджені [137–118 ,45–44 ,37 ,1974 יהלום]. Слова повсяк-
денної лексики не вживаються, часто використовуються двоконсонантні дієслова 
(як і в біблійній поезії), абстрактні дієслова вживаються із займенниковими суфік-
сами для надання їм більш “високого” звучання [97 ,67 ,57 ,47 ,41 ,1985 יהלום]. 

Саме тому ці поетичні тексти викликають особливий інтерес з точки зору син-
таксису: вони містять деякі особливості та “нестандартні” синтаксичні конструкції, 
які не зустрічаються в інших непоетичних писемних пам’ятках. 

Ми використовуємо скорочене позначення рукописів: жирним шрифтом виділе-
на назва біблійної книги латиницею, номера розділу і латинської букви, що позначає 
конкретний рукопис; після коми йде арамейська буква, що вказує на відповідний 
куплет акровірша; цифра через дефіс – номер рядка. Наприклад, Ex 12a, 2-ב: номер 
рукопису (Ex 12a, див. список у посиланні № 4), куплет ב, рядок другий. Арамей-
ські тексти наводяться за виданнями М. Кляйна [Klein 1980; Klein 1986]. Список 
рукописів подається нижче у посиланні4.

Синтаксис прийменників у нашому корпусі здебільшого відображає стандартне 
їхнє вживання, відоме в інших арамейських пам’ятках цього періоду. Однак при 
цьому виявляється і змішання функцій деяких прийменників і часток, що було при-
таманне розмовній арамейській мові. Так, у ролі nota accusativi, окрім частки יָת та 
прийменника -ְּל, іноді вживається прийменник -ְּב та частка -ִּד. Подібним чином для 
позначення перетворення, переходу в новий стан вживається не лише прийменник 
-вживається в значенні “серед”, “поміж” (функція прийменни ְּל- ,і навпаки ;ְּב- а й ,ְּל-
ка -ְּב). Хоча такі випадки нечисленні, вони свідчать про вплив живої розмовної 
мови, в якій могли відбуватися подібні трансформації синтаксичних функцій дея-
ких прийменників. 

Виявляються і деякі діалектні особливості використання прийменників, за допо-
могою яких дієслова керують додатком: дієслово רחץ (порода G) – покладатися на 
когось/щось керує додатком за допомогою прийменника ַעל, хоча може вживатися і 
з -ְּב, що є характерною рисою палестинських діалектів. Подібним чином приймен-
ник -ְּב іноді заміняє ַעל або -ְּל у керуванні додатком після дієслів נחת та תוב. Хоча діа-
лектний характер цієї взаємозаміни не підтверджено, сама її наявність засвідчує 
вплив розмовної мови на синтаксис арамейської мови літургійної поезії.

Можна відзначити й інші “нестандартні” функції часток: підрядний сполучник 
 .може вводити пряму мову ְּד- коли може вживатися в значенні порівняння; частка ַּכד
Чи мала ця варіативність діалектний характер, чи це був лише вплив просторіччя, 
на цьому етапі дослідження визначити складно. Однак наші дослідження вказують 

רוזנטל
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на необхідність подальшого аналізу синтаксису часток, оскільки опис їхніх значень 
у відомих словниках арамейської мови не є задовільним.

У нашій статті ми обмежили аналіз лише найбільш “варіативними” прийменни-
ками -ְּב- ,ְּל, і -ְּכ. Ці прийменники найбільш архаїчні, тому спектр їхнього вживання є 
дуже широким. Також ми включили до статті аналіз часток, що вживаються у функ-
ції nota accusativi, оскільки в досліджуваних нами поетичних текстах є деякі осо-
бливості їхнього використання.

1. Прийменники -ְּב- ,ְּל і -ְּכ та семантично споріднені з ними частки.
 основне значення: в, по (locative), однак може вживатися для вказівки на рух – ְּב-

у напрямку чогось, як nota instrumentalis та nota accusativi після деяких дієслів. 
 :locative вказує на місцеперебування предмета у просторі і часі – ְּב-
 ,в [терновому] кущі (Ex 12b – באסנא ;(5-כ ,Ex 12c) в Трансйорданії – בעברא דירד?נא

 יתהון בארונא у ковчег, у реченні – בארונא ;(2-מ ,Ex 12c) у кожному домі – בכל ביתא ;(2-ו
 в – במדברא ;(2-ח ,Ex 12f) у світі – הָמְלָעְב ;(4-ו ,Ex 12d) Він покладе їх у ковчег – ישוי
пустелі (Ex 14b, מ); ואנהרית בהון כוכבין במילא – і Я запалив в них [небесах] зірки (Ex 20a, 
 ,на шостий [рік] (Ex 14e – בשיתא ;(ג ,ב Ex 20c) у колісницях огняних – ברתיכי אישתא ;(3-ג
 …того вечора – באורתא ...בצפרין ;(ד ,ב Ex 20c) у третьому місяці – בירחא תליתאה ;(3-ו
того ранку (Ex 20c 2-ט ,ג); בעיליא – на узвишшях (Ex 20c 4-א ,ה).

Прийменник -ְּב іноді вживається для позначення напрямку руху (у функції, ана-
логічній -הורמני ...בכורסוון :(ְּל – я був піднесений… до престолів [небесних] (Ex 20c ב, 
 .(ק ,ב Ex 20c) як води, що течуть у землю суху – כמיא אזליא בנגוין ;(ה

У значенні серед, поміж когось/чогось: ְביֵַלכֹון ִדיַָמה – серед тих, що ходять у море 
[= мореплавців] (Ex 12f, 2-ס).

-у поєднанні з іменником, дієприкметником, інфінітивом в адвербіальних вира ְּב-
зах: בשלום – мирно (Ex 12e, 6-א); ברבותיה – у своїй величі (Ex 14a, 1-א); בגבורה – могут-
ньо (Ex 20c 2-ח ,ה); בקיימי – у моєму обов’язку [= виконуючи свій обов’язок] (Ex 20c 
 в земному поросі й попелі (Ex 20c – באפרי אפריא ;(1-ג ,ג Ex 20c) милостиво – בחנא ;(ב ,ב
.(3-ה ,י Ex 20c) при народженні – במולדה ;(1-ח ,ג Ex 20c) у видінні – בחזוון ;(2-ו ,ג

-сказав у пророцтві [= через проро – אמר בנבואתא? :у функції nota instrumentalis ְּב-
цтво] (Ex 12c, 1-מ); הָּגְלַתְב – засипаний снігом (Ex 12f, 2-ש); רפסה ברגלא – та, що но-
гою топче (Ex 14a, 11-ו); דעתן יתירה  засмучений їхній розум великою – טריף בחכמה 
мудрістю (Ex 14a, 21-ט); בדרעא מרממא – рукою простягнутою (Ex 14a, 22-ז); 
.(1-ב ,Ex 20a) словом – ְבַמַאַמר ;(1-ב ,ג Ex 20c) перстом своїм – באצבעתיה

Із займенниковими суфіксами: בי – в мені (Ex 12c, 2-ל); וֵביּה ִסיָמנִין – і в ньому [мі-
сяці] знамена (Ex 12f, 1-ב); בהון – у них (Ex 20c 3-ר ,ד).

Із займенниковими суфіксами в плеонастичних конструкціях: שעתה  в той – בה 
час (Ex 12e, пролог); בה ביומא – в той день (Ex 20c 3-ד, ש).

У значенні nota accusativi. Така незвичайна функція прийменника -ְּב цілком оче-
видна в деяких поетичних текстах. Так, наприклад, у наступному реченні вираз 
“їсти хліб” вживається двічі – в першому випадку дієслово אכל керує додатком לחמא 
за допомогою прийменника -ְּב, у другому – безпосередньо: כדאכיל בלחמוי/  דאכיל   כל 
 ב, Кожен, хто їсть свій хліб [тепер], його як хліб смутку їсть (Ex 20c – לחמא דחיון
 Це дієслово керує додатком без прийменника у більшості випадків5; вживання ж .(כ
прийменника -ְּב як nota accusativi засвідчено ще двічі в Єрусалимському Талмуді в 
ідіомі בשרבית אוכלת בו – коли промовляють [повчання], пережовуй [= засвоюй] його 
(ТЙ Шавуот VII, 38а,б).

 у відомих нам випадках вживання ;(1-ס ,י Ex 20c) Вона пограбує тебе – סקרא בך
дієслова סרק прямий додаток вводиться без прийменника    6.

Прямий додаток дієслова לבש вдягати несподівано вводиться прийменником     
 Зазвичай додаток при цьому .(ס ,ב Ex 20c) вдягнуться в діаманти – ילבשון ... בשבזיז
дієслові прямий, що не вимагає прийменника взагалі7.

Подібним чином і дієслово יהב давати, яке, як правило, не вимагає прийменника 
взагалі: במוהבא איך יהבון – викуп як вони дадуть? (Ex 20c 3-ע ,י)8.

ְּב-
:ְּב-
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Таким чином, прийменник -ְּב вживається в незвичній для нього функції nota 
accusativi.

Після дієслова כפר відрікатися, відмовлятися вводить додаток: כפרין לא   – וביה 
Його не зречемося (Ex 20c ב3 ,ד). Таке керування засвідчене й у класичній сирій-
ській мові9. 

Прийменник -ְּב вживається для керування додатком після деяких дієслів, що за-
звичай вживаються з прийменниками ַעל або -ְּל:

Після дієслова רחץ – покладатися, сподіватися, надіятися: באבונן דלעיל ביה רחצינן – 
на Отця нашого, що в небесах, на Нього покладаємося (Ex 20c ב1 ,ד). Таке вживан-
ня прийменника -ְּב характерне для палестинських діалектів10.

Після дієслова תוב – повертати, винагороджувати: ותבת בהון נביותיה – і здійснить-
ся над ними пророцтво Його (Ex 14a, 2  -2)11.

Після дієслова נחת – спускати: בהון  Він спустив на них [десять кар] (Ex – יחיֵת 
12b, 12(י.

Зустрічається й інший випадок нестандартного керування: дієслово הלך у зна-
ченні йти за кимось керує додатком за допомогою прийменника ב замість בתר – за, 
слідом за кимось/чимось13, при цьому в наступному рядку дієслово керує додатком 
за допомогою прийменника תהכון באורחתיה ככל ישראל ולא תהכון בתר גיופיא :בתר  – Йдіть 
за Торою разом, о Ізраїлю, і не йдіть за перелюбом! (Ex 20c 1-2-ת ,ט).

У значенні заради, через: ביה אנו יקדין – Заради Нього ми будемо спалені (Ex 20c ד, 
.(3-ו ,י Ex 20c) !Горе, бо через неї він втратив розум – ויי דבה אסתכל ;(ב3

Перебувати в певному стані: אינדעת ברומא – вона обізнана з пихою (Ex 20c 2-ה ,י).
Один раз у словосполученні з прикметником דמי “подібний” прийменник -ְּב вка-

зує на об’єкт порівняння: מדמיין בהאי – подібні до птаха (Ex 14a, 1-ז). Як правило, в 
такій функції вживається прийменник -14ְּל.

Також зустрічається особливий випадок дублювання прийменників -ְּב та ְּבגֹו – 
всередині чогось: בגו ביה גנוניה דקיריס – всередині шлюбних покоїв Господа [метафора 
Храмової гори] (Ex 20c 3-א ,ד).

Прийменник -  перед іменником після дієслова позначає набуття нової якості ְבּ
або стану (подібно до прийменника ְל-): ורימתא בעפרא  דמותא  דשנית   горе тій, що – ווי 
змінила свій образ на порох і попіл (Ex 20c 3-4-ב ,ט).

 .напрям руху, до когось/чогось – ְּל-
-і він увійде до ков – ואיעל לתבותה ;(2-ו ,Ex 12d) він підніметься догори – יקום לטורא

чега (Ex 12e, 6-א); זְִקיף לַצּפּונָה – схилений на північ (Ex 12f, 1-ז); ּוְפנָה לָתָמר – і звернувся 
до Тамари (Ex 12h, 2-י); אעלת לארוסתיה – Вона піднялася до Його святкового балдахі-
на (Ex 20c ג,); ותיזיל לביתא – і підеш додому (Ex 20c 2-ה ,ז); דאנא עלתא לאלהא חייא – адже 
сходжу я до Бога Живого (Ex 20c 2-ט ,ז); תקחד היא לחייא חשיכת למיתיא – вона спонукала 
до життя, але затьмарила до смерті (Ex 20c 1-2-ד ,י); תלת אפא לרומא – повернула облич-
чя до пихи (Ex 20c 3-ה ,י); ואסיקת יתהון לעילא – і я підніс їх на висоту (Ex 20a, 2-ג).

Звертання до когось: בריה ליואל  צווח   почав волати до Йоеля, сина свого – שרי 
(Ex 20c 2-כ ,ז); ִכיוֵן ִלְבֵביה ִבְשַבַחא לַמְלַכא תדירא – він спрямував своє серце у хвалі до Царя 
Вічного (Ex 20b, כ).

Рух до певної точки у часі: ְמַבָדַּרא ְמַכנֵש  ְדיֵיִתי  ן   до часу, коли прийде збирач – לִעיַדּ
розсіяних (Ex 20b, ל). 

У значенні серед, поміж: שתא לרחי  קדָמי   Він – перший серед місяців року – הוא 
(Ex 12c, 4-מ). Зазвичай у цій функції вживається прийменник -ְּב або ֵּבין.

Nota dativi: אנא הוא בחירה לעמא קדיָשא – я обраний для народу святого (Ex 12d, 1-ג); 
 – לִקידּוֹש יְַרִחין ;(1-ד ,Ex 12d) я поверну землі веселощі і радість – אתיב לארעא לדיץ וביָָעא
для освячення місяців (Ex 12f, 1-א); אמר יצחק לאברהם – сказав Іцхак Аврааму (Ex 20c ז, 
 אעביד לתפקידתיה דאבא ;(1-ה ,ז Ex 20c) і скажеш Сарі, матері моїй – ותימור לשרה אמי ;(1-א
 מא
горе тій, що для всіх поколінь спричинила [болі і терни] (Ex 20c 3-ג ,י); ןןי לכל מאן 

א

– що я зроблю для [виконання] наказу батька (Ex 20c 2-ת ,ח); ווי דגמרא לכל דרין – 
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-відкрилася свобо – ווי דגלא שריא ל?פומהון ;(3-מ ,י Ex 20c) горе кожному, хто п’є – דשתי
да їхнім устам (Ex 20c 3-ר ,י). 

Nota dativi із займенниковим суфіксом: ויפרש להון – І він пояснить їм вчення Тори 
(Ex 12c, 4-כ); דבנית לי אבא – …що ти збудував для мене, тату (Ex 20c 2-א ,ז); ַלך יֶֶהיֵבי 
 щоб була [манна] для них – אָנֹזוָמ להון למהוי ;(1-ו ,Ex 12f) і дасться тобі знак – וִסיָמן
їжею (Ex 20a, 2-ו); הלא לי תסגדון – Чи не Мені ви вклонитесь? (Ex 20a, 4-ל); למה להון 
 він відповідав і сказав – עני ואמר להון ;(4-מ ,Ex 20a) ?Чому ви їм вклоняєтеся – תסגדון
їм (Ex 20c 2-ט ,ח); ענא ליה מלכא שלמה – відповідав йому цар Соломон (Ex 20c 1-ע ,ח); 
ַלח ְלכֹון ;(2-ע ,ח Ex 20c) нехай згадається тобі – ידכר לך  .(ק ,Ex 20b) він послав вам – ְשׁ

Nota accusativi вводить прямий додаток (як альтернатива ית); у більшості таких 
випадків додаток невизначений (окрім двох – Ex 20c ג-3 ,י и     ): נַָצח ְלַחְבֵריּה – пере-
може товариша свого (Ex 12f,     ); אריס קיריס לברתיה דיעקוב – Господь заручив доньку 
Якова (Ex 20c   ); חמית לכורסייה – Я бачив Його престол                          ונשק יצחק לאברהם 
-вона від – גרשת לגיברין І поцілував Іцхак Авраама, батька свого (Ex 20c        ) – אבוי
правила мужів (Ex 20c 3-ג ,י) ולגברין קטלא – і мужів вона вбиває (Ex 20c 4-ב ,י); ללוט 
 Лота вона вигнала, || і – טלטל֗ת || ולזמרי קטל֗ת || ווי דלשמשון קלקל֗ת || ולאבשלום בשעריה תלת
Зімрі вбила, || горе тій, яка Самсона згубила || й Авшалома за волосся його повісила 
(Ex 20c 1-4-ל ,י)

Nota accusativi із займенниковим суфіксом: רגז אפיש ורגימו ליה – Гнів запалав, і вони 
каменували його (Ex 20c ר ,ו); ונשקו ליה – і поцілували його (Ex 20c ט,); צפיין הוו ליה – 
вони спостерігали за ним (Ex 20c 1-צ ,ט).

Особливий випадок з дієсловом פיס в інтенсивній породі (D) у значенні благати, 
переконувати когось: зазвичай це дієслово керує додатком за допомогою приймен-
ника ְּב-  , однак зустрічається і -מפייסא אנא לכון :ְל – благаю я вас (Ex 20c 1-מ ,ט). Цей 
випадок підтверджує наші попередні спостереження за почерговим вживанням 
прийменників -ְּב та -ְל у досліджуваних нами текстах. 

Вказує на зміну стану: ליומא טבא ומאיבלא   журбу на [Перетворити] – ִמדוונא לחדוָא 
радість, і печаль – на день святковий (Ex 12d, 4-5-ל); גזרית ימא במלין לתרי עשר שבילין – 
Я розділив море словами на дванадцять стежок (Ex 20a, 1-2-ד).

Nota genitivi (аналог частки -ִּד):                          – карбована робота (букв.: робо-
та карбування) (Ex 20c 2-מ ,ב).

З прийменником דמי подібний: ִלְתאֹומים  (1-ה ,Ex 12h) подібний до близнюків – ָּדֵמי 
-див. аналогічну конструкцію з приймен ;(1-ט ,Ex 12h) подібний до лева – ?ָדֵמי ְלַאְריֵה
ником -ְּב. 

З предикативними словами у значенні наявності чогось у когось: שותף לי   לית 
 .(1-ל ,Ex 20a) Не було у Мене співучасника у діяннях Моїх – במעבדי

-порівняння, зіставлення, відповідність: як, згідно з чимось, подібно до чо – ְּכ-
гось/когось.

Згідно з кимось/чимось: כרעותיה – згідно з його волею (Ex 14a, 21-א).
Подібно до когось/чогось: כמלקדמין – як напочатку (Ex 14a, 4-ב; Ex 14b, 3-ת).
У порівняльних зворотах у реченнях з дієслівним предикатом: ַמנַא נַַחיִת ְּכִמטרא – 

Я звів манну [з небес] як дощ (Ex 20a, 2-ז); כמיא אזליא בנגוין – як води, що в землю 
суху течуть (Ex 20c       ); ככמכא דחלבא – як молочний соус (Ex 20c 2-ע ,ג); כמזדהר – як 
вартовий (Ex 20c 4-ת ,י); כדאכיל לחמא דחיון – так, як їдять хліб смутку (Ex 20c ב ,ב).

У порівняльних зворотах у функції іменного предиката: כמית – як той, хто вби-
ває (Ex 20c 2-ה ,ה); קמתה כתמרא כאתכולין תדיה || רישה ככרמלא || קליעתא כארגווני֗א || צוארה שעיע 
דפילי֗א דשן  -Її стан – як пальма, її груди – як кисті винограду, || запах її ніз – כעמוד 
дрів – як аромат яблуні, || її голова – мов молодий ячмінь, || її коса – як одяг пурпу-
ровий, || її шия гладенька, немов колона зі слонової кістки (Ex 20c ר-ק ,ג). Див. також: 
אגנא שוררה   || קשיטי֗ן  דחשבון  בריכן  כתרין  עינהא  תקוף   || מחמטין  ולא  דדרמסיק  כצפיתא  זקוף   ונחירא 
 .(ת-ש ,ג Ex 20c) דסיהרא מעהא כגון ערימת חטין

Прийменники ְלוָת та ְּכוָת утворені з поєднання -ְל і -ְּכ з часткою יָת; відрізняються 
ці прийменники від -ְל та -ְּכ тільки більш вузьким значенням: ְלוָת – до, напрямок 

כ-4
מ-2

,ג (Ex 20c ל-1 ,ה); 
1-ו ,ז

בעיבידתיה למורפק

ק ,ב

15



До питання про синтаксис часток у середньоарамейській мові

The World of the Orient, 2014, № 3                                                                                          119

руху, ְּכוָת – як, у значенні порівняння. У такому ж порівняльному значенні вживаєть-
ся і прийменник ַּכד (див. нижче). Цікавим явищем є використання прислівника ֵהיך 
(як, немов) як аналога прийменника -ְּכ. Очевидно, така варіативність стала можли-
вою завдяки спільній етимології цих часток, що містять компонент [k] зі значенням 
зіставлення. 

Поетичні рядки з прийменником ְלוָת:
 ;(3-כ ,Ex 12d ;3-כ ,Ex 12c) Вони зберуться до Смиренного – יתכנשון לות עינותנא

 וְִאיְשְלִחיּנָך ;(3-ק ,Ex 12b) І вони не наближалися один до одного – ולא אתקרבו דין לות דין
 .(2-ו ,Ex 14f) І Я пошлю тебе до фараона пихатого – ְלוָת ַּפְרעֹה ֵּגיוְָתנָא

Прийменник ְּכוָת зустрічається лише один раз у нашому поетичному корпусі: 
.(1-ג ,ה Ex 20c ;4-כ ,Ex 20a) як я – כוַתי

Один раз вживається й прийменник     כד על גדפי נשרין – немов на крилах орлиних 
(Ex 20c 1-ט ,ג).

Засвідчений також випадок вживання прислівника ֵהיך як (етимологічно пов’я-
заного з ְּכ) у функції порівняльного прийменника: נוהרה היך   сяє як світло – אדיק 
(Ex 12a, כ).

Ці факти свідчать про змішання функцій прийменників, похідних від -ְּכ, у живій 
розмовній мові, що відобразилася в “народній” поезії читців-метургеманів.

Іншим прикладом такого чергування і взаємозаміни функцій прийменників є 
вживання прийменника ַעל – над, на, про, стосовно. У середньоарамейській мові він 
засвідчений у багатьох текстах, включаючи й наш поетичний корпус. У цій статті 
ми не розглядаємо всіх його синтаксичних функцій (основні з них представлені в 
словниках та працях з граматики), а торкнемося лише тих нюансів, що виходять за 
межі описаних раніше синтаксичних явищ.

У певних випадках прийменник ַעל виконує ті ж функції, що й -ְל та -ְּב, вказуючи 
на зміну стану або перетворення: דעל תרי עשר סדריה בכן – …що на дванадцять поряд-
ків він [поділений] (Ex 12d, 1א).

Також уживається перед непрямим додатком як nota dativі (зазвичай у цій ролі 
виступає   ): אתגלי על משה באסנא – Він відкрився Мойсею в кущі [терновому] (Ex 12b, 
  -2)16.

Змішання функцій прийменників ַעל та -ְל, коли мова йде про напрямок руху та 
адресата, були відзначені також Ф. Розенталем [Rosenthal 1961, 34] у біблійній ара-
мейській мові (Езра 7:14; Дан. 6:5, 11; 7:13). 

Однією з особливостей вживання прийменників у поетичному тексті є емфатич-
не дублювання споріднених за значенням та етимологічно близьких прийменників. 
Таке явище засвідчене поки що лише в поетичних текстах.

Так, наприклад, прийменник ְּבגֹו – всередині та ְלגֹו – всередину (напрямок руху), 
утворені шляхом додавання простих прийменників -ְּב та -ְל до іменника ָּגב – спина, 
тил, внутрішність, вживаються з цими ж простими прийменниками або іншими 
для підсилення смислу. Наприклад, дублювання прийменників -ְּב та       בגו ביה גנוניה 
 ,ד всередині весільних покоїв Господа [метафора Храмової гори] (Ex 20c – דקיריס
.”Така комбінація має значення “в самому серці”, “в самій внутрішній частині .(3-א

В іншому випадку ְלגֹו поєднується з аналогічно утвореним прийменником ִמן ּגֹו – 
з середини, із нутра також з емфатичною метою: גנון לגו מן גנון – кімната всередині 
іншої кімнати (Ex 20c 2-פ ,ג), тобто в самій внутрішній частині.

Далі – приклади звичайного вживання прийменників ְּבגֹו та ְלגֹו.
ֵאלּול :в середині, посеред – ְלגֹו יְַרָחה  ַלגֹו   як сніг в середині місяця Елула – ַכַתְלָּגה 

(Ex 12f, 1-ש); ֶאן ַהוָוה ַכַאָדם שִפיך לגֹו יְַרָחה ַשַבט – якщо буде [світло місяця] як кров про-
лита в середині місяця Елула (Ex 12f, 21-נ); למעברה לגווך בנוי דרחימה – щоб провести 
крізь тебе синів Своїх улюблених (Ex 114c, 2-מ).

У бік чогось: ואיתהפיכו אפיי מגוון לגוון – і міняли своє обличчя від одного до іншого 
[поетичний зворот: міняли свої кольори] (Ex 20c ז ,ב); זריק אנא יתכון לגו אתון נורא – 

ְל-
ו

:ְּבגֹו

:ַּכד
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Я вкину вас всередину вогняної печі (Ex 20c ז1 ,ד); רמיו לגו אתון נורא – Вони були вкину-
ті всередину вогняної печі (Ex 20c ד2 ,ד).

 і вони почули заповідь зсередини вогню – וישמעון דבירא מן גו נורא :зсередини – ִמן ּגֹו
(Ex 12d, 3-ג); ֶאְתַּגִלי ֶאָלּה ַקּנֶה ִמן ּגֹו ְמעֹונָה – відкрився Бог-Ревнитель із помешкання [Сво-
го] (Ex 12d, пролог); דהות ממ[ללא] עם משה מגו נורא – що говорив з Мойсеєм зсередини 
вогню (Ex 12d, 2-ש; Ex 14e, 2-ש); ַחיָי חֵלץ  ְמצּוָלה   Визвольте життя моє з надр – ִמּגֹו 
[морських]! (Ex 15a, ח).

Іноді ּגֹו לן/ :без додаткових конотацій ִמן вживається паралельно з ִמן  יתיב   רחמנא 
 Милість дана нам від смутків та журби і від греків (Ex 20c – מעלוון וזעוון< ומ[ג]ו יון
.(ד ,ב

2. Особливі випадки nota accusativi.
Деякі особливості виявляються в нашому поетичному корпусі й у вживанні мар-

кера прямого додатка – nota accusativi. У цій функції вживаються здебільшого част-
ка יָת та прийменник -ְל (див. попередній параграф); однак у деяких випадках можуть 
вживатися прийменник -ְּב (див. вище) і частка -ְּד. У досліджуваних нами поетичних 
текстах виявляється непослідовність у вживанні nota accusativi, що може стояти як 
перед визначеним іменником, так і перед невизначеним. Імовірно, це явище було 
спричинене впливом розмовної мови також. 

Визначений прямий додаток без nota accusativi. Майже всі наведені нижче при-
клади мають аналоги з часткою ית в таргумах17.

 Заради того, щоб примножилися чудеса Мої серед них – בדיל לאסגאה מפתי ביניהון
(Ex 12b, 3-ט); прямий додаток – מפתי чудеса Мої (визначено займенниковим су-
фіксом י-).

-Все слова свої [місяць] Шват упорядкував, відпові – כל מילוֵל[י]ה שבט סדר בענינה
даючи (Ex 12c, 1-כ; Ex 12d, 1-כ); прямий додаток, розташований на початку пое-
тичного рядка, – כל מילוֵל[י]ה всі слова свої (визначено займенниковим суфіксом יה-).

 прямий ;(4-כ ,Ex 12c) А він пояснить для них вчення Тори – ויפרש להון אולפן אוריתה
додаток – אולפן אוריתה вчення Тори (визначено артиклем при nomen rectum).

תניאנא זמנא  לוחיא  -прямий дода ,(3-ו ,Ex 12d) і принесе скрижалі вдруге… – ויחות 
ток – לוחיא скрижалі (визначено артиклем).

 ;(4-ח ,Ex 12d) і збудує дім Свій, і досконалим зробить його… – ויבני ביתיה וישכלליה
прямий додаток – ביתיה дім Свій (визначено займенниковим суфіксом יה-).

Див. також: מכבד אנה  בנייה (ל ,Ex 12k) לביה  אתקטל (ה ,Ex 12k) למשלחה  בכורוי   כל 
(Ex 12k, כ). 

Визначений прямий додаток, що вводиться за допомогою nota accusativi    18.
.(2-ג ,Ex 12b ;2-ג ,Ex 12f) і нагадав їм заповіт… – וְִאיְּדַכר ְלהֹון יָת ְקיָָמא
 В мені Піднесений відкриється, щоб відкупити народ – בי יתגלי רמא למפרק ית עמיה

Свій (Ex 12d, 2-י).
.(2-ג ,Ex 12i) за те, що вони рабами зробили народ… – חולף דשעבידו ית עמא
 ,і промовив Господь всі ці славні слова (Ex 20a… – ומליל יי ית כל שבח פתגמיא האיליין

пролог).
 ,Чи не Господь вимагатиме звіту від мене на суді? (Ex 20c – הלא יי΄ יבדוק ית דינאי

.(פ2 ,ד
Nota accusativi -ְל також вводить визначений прямий додаток (див. попередній 

параграф), однак є випадки, коли ця частка стоїть перед невизначеним іменником у 
ролі прямого додатка: 

;(3-ג ,י Ex 20c) вона відправила мужів – גרשת לגיברין
;(4-כ ,י Ex 20c) і мужів вона вбиває – ולגברין קטלא
.(1-ד ,Ex 12d) Я поверну землі веселощі й радість – אתיב לארעא לדיץ וביָָעא
В усіх трьох випадках прямі додатки невизначені: גיברין – мужі (в загальному 

значенні), דיץ – радощі та ביָָעא – радість (перше без артикля, друге – з артиклем, що 
не має значення визначеності).

ית
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Nota accusativi ית перед невизначеними іменниками не засвідчена в нашому пое-
тичному корпусі. 

Частка -ְּד у функції nota accusativi. В одному випадку -ְּד використана в ролі мар-
кера прямого додатка:

.(1-ש ,Ex 12h) Шват благ[ословив] Йосипа праведного – [ש]ָבט בָר\\\ ְּדיוֵסף ַחִסיָדה
Зазвичай визначений прямий додаток після дієслова ברך вводиться за допомогою 

частки ית: благословити когось (див.: TgOnq Бут. יוי יָתְהוֱן   ;Бут. 1:28; 2:3; 9:1 ,וָֻבֵריך 
48:15 та інші). 

В іншому випадку та ж частка стоїть перед додатком після дієслова קרא кликати: 
як правило, в цій функції вживається -ְל.

.(ק-1 ,ד Ex 20c) Покличте Єремію – קרא דירמיה
Див. приклади з прийменником ְל- для позначення додатка після дієслова קרא: по-

кликати когось (див.: TgJon Іс. Нав. 22:1: ְרֻאוֵבן ְלֵשיַבט  יְהוֱֻשַע  ְקָרא   .і TgJon 1 Цар ְבֵכין 
4:12, 15).

Таким чином, підводячи підсумок нашого аналізу вживання прийменників і час-
ток в арамейській мові юдейської літургійної поезії IV–VIII ст., можемо зробити 
такі висновки:

1. У живій розмовній арамейській мові синтаксичні функції простих (архаїчних) 
прийменників - ,ְבּ - і ְל-   часто змішувалися; відсутність чітких семантичних меж ְכּ
між цими прийменниками виявляється як у керуванні дієслова іменником-додатком 
за допомогою прийменника (одне і те ж дієслово керує додатком за допомогою різ-
них прийменників), так і в деяких значеннєвих відтінках – локації, напрямку руху, 
вказівки на адресата. Така варіативність не була детально досліджена стосовно 
інших діахронічних та діалектних зрізів арамейської мови (за винятком лише біблій-
ної арамейської). Тож наш аналіз, що охоплює лише один сегмент середньоарамей-
ської мови, може стати методологічною основою для подальших лексикографічних 
досліджень. 

2. У поетичному контексті зафіксовані також нечисленні випадки дублювання се-
мантично та етимологічно споріднених прийменників з емфатичною метою (напри-
клад, -ְּב та ְּבגֹו у виразі דקיריס גנוניה  ביה   Це явище поки що засвідчене лише в .(בגו 
поетичних творах, втім наш аналіз обмежений лише кількома випадками і подаль-
ше дослідження цього явища на поетичному матеріалі середньоарамейського періо-
ду могло б принести нові відкриття в галузі синтаксису прийменників.

3. Серед унікальних відкриттів синтаксису часток – поодинокі випадки вживан-
ня прийменника -ְּב та частки -ְּד у функції маркера прямого додатка (так звана nota 
accusativi). Вочевидь, таке незвичайне використання теж є результатом впливу жи-
вої розмовної мови. Пояснення цього явища може бути дане з точки зору семантики 
цих часток та їхніх синтаксичних функцій: прийменник -ְּב вводить непрямий дода-
ток після деяких дієслів, тож у розмовній мові функція маркера непрямого додатка 
могла поширитися і на прямий додаток після дієслів, яким невластиве керування за 
допомогою цього прийменника. Що ж стосується багатозначної частки -ְּד, то вона 
могла випадково вживатися у функції, через те що ця частка часто використовуєть-
ся в ролі підмета підрядного означального додатка (…того, хто…; …того, який…; 
…того, що…).

Всі перелічені вище феномени синтаксису часток були зумовлені інтенсивним 
впливом живої розмовної арамейської мови на літургійну поезію; а також деякими 
діалектними особливостями. Проте, якщо наближеність поетичної мови до роз-
мовної в аналізованих нами піютах є визнаним фактом, то діалектний характер 
цих явищ ще має бути доведений (охоплений нами в дослідженні матеріал ще не 
дає нам достатніх підстав для визначення характерних рис синтаксису окремих 
діалектів). 
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1 Ми вживаємо класифікацію арамейських мов К. Байєра, згідно з якою староарамейські 
мови охоплюють період давньоарамейської (IX–VI ст. до н. е.) та імперської арамейської 
мов (VI ст. до н. е. – III ст. н. е.), а середньоарамейський період – від ІІІ до VII ст. н. е. 
[Bеyer 1966, 116].

2 Однією з найбільш помітних східноарамейських рис є, наприклад, закінчення י- [-ē] 
для множини іменників і дієприкметників як альтернатива ין- [-īn].

3 Приклади іншомовних запозичень у нашому поетичному корпусі:          13 разів (> πα-
τρων = Заступник, стосовно Бога); קולמוס (> лат. calamus = очерет, паличка для письма);
       2 рази (> πανθηρ = пантера, барс); מטרונא (> лат. matrona = матрона, пані); אנדרטי 
(ανδριας – αντος, = скульптура, образ, ідол); סנקליטין (συγκλητος = сенатор, радник); פרוסטגמא 
(προσταγμα = постанова, декрет); סרבלא (перське: штани; грецьке: σαραβαρα); הוגניס (ευγενης = 
шляхетний); גינסין (> γενεσια = святкування дня народження або відзначення дня смерті); 
 = κοσμος) קוזמוס ;(ηλιαστος = ароматизоване вино) הליסטון ;(лат. quaestionarius = кат <) קוסטינר
світ); סגמוטין (> σιγμα, мн. σιγματα = напівкруглий диван); פלטין (> лат. palatium, Gr. παλατιον = 
палац); גנמוס (> грецьке γνωμη = думка, ідея).

4 Ex 12a Exodus 12:1, Oxford Bodleian Ms. Heb. e73, folio 29v; MS KK, Plate 174; Ex 12b 
Exod. 12:1 Cambridge University Library MS T-S NS 186, folio 21v; MS GG, Plate 164; Ex 12c 
Exod. 12:1 Cambridge University Library MS T-S NS 186, folio 21v; MS GG, Plate 164 (upside 
down); Ex 12d Exod. 12:2 Cambridge University Library MS T-S NS 186, folio 21r; MS GG, 
Plate 163; Ex 12e Exodus 12:2 Oxford Bodleian Ms. Heb. e73, folio 29v; MS KK, Plate 174 
(down); Ex 12f Exod. 12:2 Cambridge University Library MS T-S H11.51; MS HH, Plates 166, 
167; Ex 12g Cambridge University Library MS T-S H11.51; MS HH, Plates 169, folio 4r – 169 
5v; Ex 12h Exod. 12:2 Cambridge University Library MS T-S H11.51; MS HH, Plates 169 folio 
5v – 171 folio 6v; Ex 12j Exod. 12:2 Cambridge University Library MS T-S H; MS MM, Plate 
176; folio 1; Ex 12i Exod. 12:2 Cambridge University Library MS T-S H 12.11; MS JJ, Plate 172, 
folio 6v; Ex 12k Exod 12:2 Oxford Bodleian Ms. Heb. e73; MS KK, Plate 173, folio 29r; Ex 14a 
Exodus 14:29 Jerusalem Jewish National & University Library MS 40 577.49; MS PP, Plate 178, 
folio 3 (2r); Ex 14b Exod. 14:29-31 Jerusalem Jewish National & University Library MS 
40 577.49; MS PP, Plate 180-181, folio 5 (3r); Ex 14c Exod. 14:30 Oxford Bodleian Ms. Heb. e25; 
MS T Plates 113, 114, folio 64v; Ex 14d Exod. 14:30 Oxford Bodleian MS Heb. folio c74v, c75r, 
MS X, Plates 119, 120; Ex 14e Exod. 14:29 Fragmentary Targum, Paris – Bibliotheque national 
Hébr. 110, folios 1-16; Ex 14f Exod. 14 Cambridge University Library MS T-S H 10.78; MS MM 
Plate 176, folio 2v; Ex 15a Exod. 15:6 Oxford Bodleian Ms Heb. f33; MS G Plate 96, folio 25; 
Ex 20a Exod. 20:2 Leningrad, Saltykov-Schedrin MS Antonin Ebr. III B 67; MS G, Plate 98, 
folio 2 – Oxford Bodleian Ms Heb. f33; MS G, Plate 99, folio 26; Ex 20b Exodus 20:1 Leningrad, 
Saltykov-Schedrin MS Antonin Ebr. III B 67; MS G, Plate 98, folio 2. Рукопис Ex 20c 
Fragmentary Targum, Paris Hébr. 110 folio 13a (помилково розміщений після Повтор. 7:10) 
містить десять поем, присвячених семи з Десяти Божих Заповідей, для позначення яких до 
Ex 20c додається ще й буква арамейського алфавіту: Ex 20c א і т. д. Ось список поем: 
Ex. 20c    רשות לעשר הדברות; Ex 20c     רשות אחר; Ex 20c   רשות אחר; Ex 20c   לא יהיה לך; Ex 20c 
.אחר י Ex 20c ;לא תנאף ט Ex 20c ; לא תרצח חEx 20c ;כבר ז Ex 20c ;זכור ו Ex 20c ;לא תשא ה

5 У переважній більшості випадків після дієслова אכל прийменник -ְּב не вживається вза-
галі перед невизначеним прямим додатком (Дан. 7:23; A4.1R.6; ВТ Хаґіґа 15б; TgJon 2 Сам. 
9:10; 1 Цар. 21:5; Tg Пр. 27:18); у випадках же визначеності додатка або його заміни займен-
ником використовується частка יָת або        וְֱאוָפא ָאֵכיל יָתֱהון – …і птахи їли їх (ТgOnq Бут. 40:17); 
 .i міль з’їсть його (TgJon Іс. 50:9)… – ְדָבֵלי ְדַעָשא ָאֵכיל ֵליה

6 Див.: Пешитта Бут. 42:35: ܡܣܪܩܝܢ ܣܩܝܗܘܢ; а також Мар Бассус 2:32. 
7 Див., наприклад: TgOnq Лев. 6:3; 16:4; TgJon 1 Цар. 22:30; Єрем. 46:4; Tg Пс. 68:28. 
8 Див.: TgOnq Бут. 4:25; 25:6, 34; з часткою יָת при визначеному іменнику або із займен-

никовим суфіксом: TgOnq Лев. 10:17; Числ. 7:8; Повтор. 3:18; 9:11. 
9 Див.: Дії Пелагія 7.14: ܟܦܝܪ ܒܟ – Я зрікаюся тебе!; 7.17: ܟܦܝܪ ܒܛܘܥܝܝ ܕܥܒܕܬ – Зрікаюся від 

вчиненого мною!
10 З прийменниками -על та -ל: TgJon 2 Сам. 22:3; Вавилонський Талмуд, Сангедрин 7б; 

Бава Батра 91б; Єрусалимський Талмуд, Шаббат II, 5б; з прийменником -ב: TgJon Иер. 49:4; 
Мідраш Шир а-Ширім Рабба VII, 2. Якщо дієслово רחץ використовується в каузативних (S) 
породах, перед прямим додатком стоїть частка ית: TgJon Ис. 36:15; 2 Цар. 18:30; Єрем. 29:31. 

11 Після дієслова תוב додаток, як правило, вводиться прийменником -ל: Дан. 2:14; TgPsJon 
Бут. 23:5; 24:5; в Елефантинських папірусах: התב הב להם (А. 6.15.10). 

א

:ְל-

פטרון

פנטרין

ב ג ד
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13 Див.: TgOnq Повтор. 4:3; 6:14; 8:19; 11:28; TgJon Суд. 2:19; 1 Цар. 11:10. 
14 Див.: TgJon Єзек. 28:12; 29:3; 31:3; Зах. 11:17; Мідраш Бемідбар Рабба 32; Вавилон-

ський Талмуд, Хуллін 55б.
15 Див.: Вавилонський Талмуд, Берахот 28б: אני יכול לפייסו ברברבים; а також Бава Батра 9б. 
16 Прийменник -ְל переважає в таких конструкціях в TgOnq Бут. 22:8; 48:3; Вих. 4:1, 5; 

5:2; 20:7; однак אתגלי עלנא у Вих. 5:3, а також у мідраші Танхума, Вих. 19: נגלה עליו בקולו.
17 Наприклад, дієслово בני з nota accusativi ית перед визначеним додатком (TgNeof, TgOnq, 

TgPsJon Повтор. 29:5; TgJon Зах. 6:13), в обох випадках арамейській частці ית відповідає את 
у давньоєврейському тексті; частка ית вживається перед прямим додатком אוריתא у визначе-
ній позиції в TgJon Іс. Нав. 22:5, як і в масоретському тексті; подібним чином і перед імен-
ником לוחיא (TgNeof, TgOnq, TgPsJon Вих. 32:19; Повтор. 10:5; а також в Tg Пісня Пісень 
1:14); частка ית після дієслова פרש перед додатком אולפן, див.: TgOnq Повтор. 1:5; перед 
іменником פתגמא (TgNeof, TgOnq, TgPsJon Бут. 20:10; 21:26; 22:16; TgOnq Бут. 34:19). 

18 Тут ми розглянемо тільки вживання частки ית перед іменниками. 
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12 У текстах Кумрану: תלגא עליהון   в ;(1QapGen 12.8) לשפולי נחתת ;(4QEnastr b 7:10) ונחת 
таргумах: TgOnq Бут. 7:12; TgPsJ Бут. 12:10; 50:13; Вих. 19:14 (з прийменником לות). Після 
дієслова נחת з’являється в текстах Елефантинських папірусів: למנחת בדרגא (C. 1.2 R6); однак в 
іншому місці: חן אחת אנא למנפי (A 3.8 R11).
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САКРАЛЬНІ ТЕКСТИ СХОДУ

Проблема интерпретации Корана является одной из ключевых для понимания со-
временной эволюции ислама и его аккомодации в условиях модернизирующе-

гося мира. Священный текст является главным источником легитимации всех 
мировоззренческих, религиозно-философских и социальных трансформаций для аб-
солютного большинства мусульман. Соответственно, чтобы быть признанными, но-
вые идеи должны пройти тест на совместимость с базовыми установками Корана. 

В этом контексте первым важным аспектом является то, что возникновение но-
вых веяний в толковании Корана нельзя считать результатом естественной эволю-
ции мусульманской традиции, которая была бы вызвана работой внутренних сил, 
неким имманентным творческим импульсом. Скорее речь идет о вынужденной реак-
ции на множественные социальные, политические и культурные вызовы, которые 
испытал мусульманский мир по мере проникновения западной цивилизации и уста-
новления ее гегемонии в системе международных отношений. 

Что еще более важно, однако, эти новые веяния практически не затронули глав-
ную сферу коранической экзегетики – жанр тафсира, который даже в контексте 
давления новой интеллектуальной культуры не претерпел радикальных изменений 
в течение ХХ столетия. В своих наиболее традиционных формах он по-прежнему 
нацелен более на воспроизводство однажды признанных интерпретаций, нежели на 
перманентный поиск и продуцирование новых. Можно даже сказать, что в какой-то 
мере тафсир стал еще консервативнее, стремясь защититься от угрозы деконструк-
ции традиции, которую несут критические подходы западных научных школ. 

Осознание необходимости новой герменевтики изначально, во второй половине 
ХІХ века, стало уделом лишь отдельных, наиболее прогрессивных представителей 
мусульманской мысли, обладавших достаточной широтой кругозора для понимания 
того, что новые времена требуют нового видения сакральных текстов. Наиболее 
значительными фигурами, с деятельностью которых связывается обоснование аль-
тернативных подходов к толкованию Корана, были такие мусульманские мыслители, 
как Джамал ал-Дин ал-Афгани (ум. 1897), Саййид Ахмад Хан (ум. 1898) и Мухам-
мад Абдо (ум. 1905). 

Отправной точкой в их подходе к переосмыслению религиозной традиции на 
фоне надвигавшегося заката Османской империи была идея о том, что не ислам сам 
по себе, а его неправильные, искаженные интерпретации стали причиной отставания 
и упадка мусульманских обществ. В соответствии с этим предложенное решение со-
стояло в переосмыслении ислама и его репрезентации в качестве гибкого и креатив-
ного учения, которое без ущерба для сути – монотеизма и стремления к социальной 
справедливости – способно включить в орбиту религиозной мысли западную науку 
и рациональность [Ohlander 2009, 622]. Достижение такого результата модернисты 
напрямую связывали с разработкой новой герменевтики Корана, которая должна 
была основываться на отказе от принципа следования традиции (таклид) и расши-
рении возможностей для самостоятельных суждений каждого экзегета (иджтихад). 

Д. В. Шестопалец
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Таким образом, с точки зрения мусульманских реформаторов модернизация ис-
лама была возможна только путем нового прочтения сакральных текстов, освобож-
дения их от векового нагромождения интерпретаций и применения для решения 
современных проблем. Среди значительных работ такого направления можно на-
звать “Тахрир фи усул ал-тафсир” Саййида Ахмада Хана и “Тафсир ал-манар” Му-
хаммада Абду1. Наиболее же завершенное выражение модернистская герменевтика 
нашла в работах Фазлура Рахмана (ум. 1988), в частности “Major Themes of the 
Qur’an” [Rahman 1980] и “Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tra-
dition” [Rahman 1982]. 

Основой неомодернистского подхода Ф. Рахмана стала идея об относительности 
коранического законодательства в вопросах социального устройства. Коран для 
него представлялся как процесс, наметивший траекторию развития человечества, 
но не набор вечных и неизменных установок [Rahman 1980, 32]. Ф. Рахман считал, 
что подобно тому как некоторые нормы Корана претерпевали изменения в процессе 
развития мусульманской общины во времена пророка Мухаммада, точно также и 
современные интерпретаторы священного писания должны обратить внимание не 
на обоснование уже имеющихся конкретных установок, а на морально-этические 
принципы, на которых они основываются. Например, касаемо проблемы рабства 
в Коране были заложены принципы, значительно облегчающие положение не-
вольников, однако, согласно духу этого “жеста”, следующий шаг должен был при-
нести уничтожение рабства как такового [Rahman 1980, 32].

Стоит сразу отметить, что представители модернистской мусульманской мысли 
и их главные идеи оказали огромное влияние на последующие попытки найти но-
вые интерпретации священного текста, включая исламистские, научные и темати-
ческие экзегеические трактаты. Идеи Фазлура Рахмана в особенности повлияли на 
возникновение феминистических и либеральных подходов.

Научный тафсир (al-tafsīr al-‘ilmi). Возникновение такого вида толкования 
Корана напрямую связано с успехами технической модернизации мусульманских 
обществ и проникновением западного образования. Уже авторы ранних модер-
нистских тафсиров обращали особое внимание на важность усвоения западных до-
стижений и соответствие Корана принципам рациональности. Однако системати-
чески подобного рода трактаты появляются в первой половине ХХ века как часть 
увлечения религиозными вопросами со стороны индивидов с секулярным образо-
ванием, прежде всего естественнонаучным, таких как врачи, биологи, химики, ин-
женеры, но без специальной подготовки в теологической сфере. 

Необходимо отметить, что научный тафсир является частью апологетической 
традиции и направлен на доказательство того, что Коран – неповторимое чудо 
(иджаз)2. Основной идеей, которую продвигают авторы научных толкований, ста-
ло то, что мировоззрение Корана отнюдь не мифологическое, а научное. По их мне-
нию, в Коране описывается достаточно точная картина реального мира, а также от-
дельные феномены, которые не могли быть известны арабу VII века на Аравийском 
полуострове. В этом отношении в Коране в зашифрованном виде содержатся наме-
ки на те научные открытия, которые были сделаны западными учеными лишь мно-
гими столетиями позже3. По мнению Р. Виландт, “весь метод состоит в том, чтобы 
вчитывать в текст то, что в обычной ситуации не было бы понятно из него” [Wie-
landt 2002, II, 129].

Одним из первых представителей научного направления в толковании Корана 
считают египетского шейха Тантави Джаухари (ум. 1923). В своем трактате “ал-
Джавагир фи тафсир ал-Куран ал-карим” [Jawhari 1931] он не дает последова-
тельного толкования священной книги, однако в обзоре современных наук 
подробно останавливается на том, как они были предсказаны в Коране. Это, по 
его мнению, должно было поощрить мусульман активнее вовлекаться в процесс 
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обучения западным достижениям без опасения нарушить чистоту своей традиции. 
Среди других представителей научных подходов к интерпретации Корана можно 
назвать Абд ал-Азиза Исмаила [Ismail 1938], Ахмада Ханафи [Hanafi 1954, 1968], 
Абд ал-Раззака Науфала [Nawfal 1959]. Также одним из примеров такого тафсира 
может быть изданный в Турции перевод Корана Али Унала [Ünal 2006], снабжен-
ный обширным комментарием в стиле научной экзегетики. 

Однако научные подходы к толкованию Корана также вызвали определенные 
нарекания и критику не только среди классических муфассиров, но и других пред-
ставителей экзегетического новаторства4. Наиболее частыми претензиями к таким 
трактатам является то, что они необоснованно применяют современные значения 
слов к средневековой лексике, игнорируя контекст аятов. Также, углубляясь в изо-
щренные поиски научных смыслов, авторы научных толкований отказываются от 
принципа понятности Корана его аудитории, которая как в VII веке, так и сегодня 
не способна постигнуть глубинные научные тайны5. 

Тем не менее на сегодня отдельные элементы научных толкований включаются 
во многих общих тафсирах, написанных в классическом русле. В какой-то мере 
научный тафсир отвечает потребности многих современных верующих в более до-
стоверной, “доказуемой” основе веры; именно поэтому научность активно исполь-
зуется и в проповеди ислама для немусульман как первичная попытка привлечь 
человека парадоксальными утверждениями. Впрочем, опора на доказательность ре-
лигии вполне отвечает парадигмальным установкам современного ислама в целом 
[Shalabi 1985, 63–69, 149–164].

Литературный тафсир. Основоположником этого направления считается Амин 
ал-Хули (ум. 1967), профессор арабского языка и литературы в Египетском уни-
верситете. Сам он не оставил работ в жанре тафсир, однако существуют множе-
ственные конспекты его лекций, в которых ал-Хули неоднократно обращался к теме 
толкования Корана [Wielandt 2002, II, 131].

Его подход в своей основе был вдохновлен работами Таха Хусейна, в которых 
высказывалась мысль о том, что толкование Корана не должно быть исключитель-
но прерогативой религиозных специалистов, в частности эту работу могли бы так-
же выполнять светские ученые методами литературной критики в независимости 
от религиозных функций и содержания сакрального текста [Husayn 1974, 216]. 
Согласно воззрениям ал-Хули, Коран является самым великим произведением, на-
писанным на арабском языке [Husayn 1974, 30]. В этом смысле к нему должны при-
меняться те же принципы, что и к другим произведениям литературы, такие как 
исследование социально-политических условий жизни арабов во времена пророка 
Мухаммада, особенности арабского языка в тот период, а также хронология ни-
спослания аятов. Особое внимание, по мнению египетского ученого, стоит уделить 
языку, поскольку он вобрал в себя все традиции и ментальные черты местного на-
селения [Husayn 1974, 30]. Все это должно служить тому, чтобы слово за словом 
восстановить значение текста, как оно первоначально представлялось арабам. Кро-
ме этого, в интерпретации Корана ал-Хули видел важным аспектом рассмотрение 
его риторических приемов, которые должны были оказывать психологическое воз-
действие на слушателей [Wielandt 2002, II, 132]. 

Не будет преувеличением сказать, что наиболее значительным представителем 
литературных подходов к интерпретации Корана следует считать египетского фило-
лога Насра Абу Зайда (ум. 2010)6. В своих многочисленных работах он продолжил 
развивать подход идеи ал-Хули и Таха Хусейна. Однако, как отмечает Р. Виландт, 
если ал-Хули в своем экзегетическом подходе считал Коран своего рода литератур-
ным произведением, то Наср Абу Зайд пошел далее, предлагая понимать его уже 
как текст и соответственно анализировать, используя современную научную мето-
дологию текстологического анализа [Wielandt 2002, II, 136].



Современные интерпретации Корана: к постановке проблемы

The World of the Orient, 2014, № 3                                                                                          127

В целом проблема новой герменевтики Абу Зайда неразрывно связана с поня-
тием кода, использование которого делает послание понятным для получателя. В 
этом аспекте интерпретация Корана напрямую зависит от двух ключевых аспектов. 
Во-первых, речь идет об идентификации элементов кода, который использовался в 
момент ниспослания Корана пророку Мухаммаду и его общине; это, по мнению 
Абу Зайда, должно помочь отделить код как таковой от вечной и неизменной сущ-
ности откровения [Abu Zayd 2004, 37]. Во-вторых, перед современным экзегетом 
стоит задача перевода того кода, который был понятен в Аравии VII века, в код, 
который будет понятен ему самому и соответствует современным социально-
политическим и культурным условиям. Таким образом, современные интерпрета-
торы Корана могут полностью игнорировать классическую традицию или исполь-
зовать ее критически [Abu Zayd 2004, 37]. Очевидно, что схема Абу Зайда имеет 
целью сбросить с “парохода современности” или признать исторически обуслов-
ленными те коранические нормы и концепции, которые не вписываются в совре-
менную ситуацию общественных отношений, сохранив при этом веру в истинность 
и вечность самого священного текста в целом. 

Подобные идеи, развитые с помощью другого методологического подхода, вы-
сказывались также алжирским ученым Мухаммадом Аркуном (ум. 2010 г.) [Campa-
nini 2011, 48–52; Rippin 2001, 243–245; Wielandt 2002, II, 137].

Тематический тафсир (al-tafsīr al-mawdū‘i). Необходимо сразу отметить, что 
данный тип толкования Корана содержит элемент новаторства, прежде всего, в 
своем подходе к структурированию содержания сакрального текста, однако может 
не отражать значительных отклонений от того, что было принято в классической 
традиции. Иными словами, в отличие от хронологического принципа или последо-
вательного тафсира, тематический подход группирует аяты Корана по основным 
темам с целью их дальнейшей интерпретации [Wielandt 2002, II, 138]. Как отме-
чают сторонники такого типа коранической экзегезы [al-Sadr 1980, 18–22], этот под-
ход, с одной стороны, позволяет избегнуть упрежденной избирательности в отборе 
аятов и предоставить наиболее целостное представление по тому или иному во-
просу; с другой же стороны, такой подход увеличивает роль самого экзегета и 
пространство для его творчества, позволяя адаптировать текст Корана к условиям 
модерности.

Среди известных представителей тематического толкования Корана можно на-
звать Мухаммада ал-Газали [Ghazali 1997–1999], Абд ал-Азиза ибн ал-Дардира [Ibn 
al-Dardir 1990], Махмуда Шалтута [Shaltut 1974]. Также одной из значительных фи-
гур этого направления является египетский философ Хасан Ханафи, взгляды кото-
рого, однако, вызвали достаточно неоднозначную реакцию среди традиционных 
мусульманских богословов [Hanafi 1954; Wielandt 2002, II, 140].

Политический тафсир. Трактаты-толкования Корана, которые были написаны 
в парадигме исламского возрождения середины ХХ века, имеют двоякое отношение 
к традиционной сфере тафсира. С одной стороны, многие из классических идей и 
подходов были сохранены и даже получили новые легитимации; в этом аспекте 
речь не идет о тотальном пересмотре коранической теологии. С другой же стороны, 
этот тип толкования определенно был нацелен на то, чтобы побороть таклид, сле-
пое следование традиции. Таким образом, можно говорить о том, что представите-
ли исламского возрождения, скорее, сместили экзегетические акценты, а главное, 
сфокусировали всю работу интерпретации на отдельных, как им казалось, ключе-
вых идеях, которые должны были стать основой идеологии ислама в противостоя-
нии мусульманских обществ западному миру.

В этом контексте, несмотря на отрицание таклида, исламистские герменевты в 
равной мере не приемлют и новых веяний в тафсире, которые направлены на кон-
текстуализацию содержания Корана, его привязку к конкретным историческим 
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условиям и опору на рациональность в западном методологическом смысле 
[Ohlander 2009, 623]. Для них Коран предстает вечным, универсальным и неизмен-
ным по духу и букве проектом социального устройства общества во все времена и 
на всех территориях. Именно такой целиком основанный на Коране проект должен 
стать основой переустройства мусульманских обществ на их пути адаптации к 
условиям модернизирующегося мира.

Не будет преувеличением сказать, что наиболее ярким представителем герменев-
тики исламского возрождения можно считать египетского мыслителя и политичес-
кого активиста Саййида Кутба (ум. 1966), который был казнен в период правления 
Гамаля Абдель Насера (1954–1970). Кутб не был профессиональным богословом и 
не получил соответствующего теологического образования, однако его трактат “Фи 
зилал ал-Кур’ан” (“Под сенью Корана”) [Qutb 2001], без сомнения, стал одним из 
наиболее читаемых текстов в арабских странах и может считаться манифестом ис-
ламского возрождения7. Основная дуальная оппозиция, которая лежит в основе его 
герменевтики, – это фундаментальное деление мира на два взаимоисключающих и 
противоборствующих состояния [Ohlander 2009, 624]. Первое из них – ислам – 
означает полное подчинение себя Аллаху и признание его абсолютной власти над 
всем в мире. Второе – джахилийя – является отрицанием ислама и, как следствие, 
восстанием против власти Бога.

Исходя из этого, вся кораническая экзегетика Кутба представляет собой попытку 
раскрытия некоего идеала ислама и исламского устройства, полностью основанно-
го на Коране. При этом этот идеал не должен быть замутнен ни средневековым об-
скурантизмом, ни модерными западными идеями.

Другой широко известный представитель исламского возрождения, который по-
святил свои труды толкованию Корана, Абу Ала Маудуди (ум. 1979), также напра-
вил свои усилия на обоснование исламского проекта социального устройства. 
Однако в своем тафсире “Мафхум ал-Кур’ан” (“Понимание Корана”)8 он намного 
менее радикально подошел к вопросу о всевластии Аллаха и об использовании 
некоранических источников для толкования священного текста [Ohlander 2009, 
624]. Тем не менее обширное использование иджтихада в противовес таклиду у 
него также направлено на обоснование идеального исламского мироустройства уже 
в близком будущем. 

В целом все другие произведения такого рода политической экзегезы следуют 
пути, намеченному C. Кутбом и А. А. Маудуди. Однако при этом, как отмечает 
Оландер, во многих исламистских тафсирах точность мысли и основательность 
аргументации зачастую приносятся в жертву единственной цели – обоснованию 
джихада против современных обществ, погрязших в состоянии джахилиййи 
[Ohlander 2009, 623]. Также на этом основании отрицаются все попытки пересмотра 
классической методологии интерпретации Корана, в частности концепции насх.

Феминистические интерпретации Корана. Толкование Корана с точки зрения 
гендерных отношений стало одним из наиболее контроверсионных и противоречи-
вых направлений современной герменевтики. Как и в случае с научным тафсиром, 
этот подход напрямую связан с эволюцией мусульманских обществ и формирова-
нием в них новых, западных паттернов структурирования социальных отношений. 

На сегодня “женская перспектива” в интерпретации Корана еще не получила 
массового распространения. Однако на основании имеющихся работ можно отме-
тить, что представительницы этого тренда предлагают наиболее радикальные под-
ходы к пересмотру коранических норм и критике традиционной мусульманской 
герменевтики. Одной из первых в такой парадигме начала работать жена египетско-
го профессора Амина ал-Хули, Аиша Абд ал-Рахман (ум. 1998), писавшая под псев-
донимом Бинт ал-Шати’ [Bint al-Shati’ 1977–1982; Boullata 1974]. Другими яркими 
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авторами феминистического тафсира на сегодня можно назвать Амину Уадуд 
[Wadud-Muhsin 1992; Wadud 2006] и Асму Барлас [Barlas 2006]. 

Общей идеей, которая объединяет достаточно разнородные подходы этого на-
правления экзегетики, можно назвать то, что все они видят историческую тради-
цию толкования Корана ориентированной на утверждение мужского доминирования 
в социальных системах. Иными словами, то, что толкование писались мужчинами, 
напрямую определило их подход к интерпретации различных социальных аятов 
Корана, а также обсуждению его парадигмы в целом. Феминистки стремятся декон-
струировать традиционное патриархальное прочтение сакрального текста, особен-
но в тех аспектах, где Коран явно отдает предпочтение мужчине перед женщиной 
или же отводит ему больше полномочий. Например, следуя принципам, предло-
женным Фазлуром Рахманом, они утверждают, что разрешение полигамии нужно 
понимать не как юридическую норму, а как этическое установление, которое ни-
спослано, чтобы донести до человечества некую моральную идею [Ohlander 2009, 
631]. Другие представительницы феминистических толкований, такие как Фатима 
Мернисси [Mernissi 1991] и Лейла Ахмед [Ahmed 1992], также считают, что перво-
начальный эгалитаристический импульс Корана был впоследствии заглушен дей-
ствием патриархальной социальной среды, которая наложила соответствующий 
отпечаток на все исламское вероучение. 

В целом этот тип герменевтики Корана направлен на реинтерпретацию текста 
Корана с целью нахождения в нем основы гендерного равенства и пересмотр тра-
диционных шариатских подходов к положению женщин в исламе. 

Дилеммы поиска новых подходов. Формирование нового тафсира представ-
ляется исследователям проблематичным по многим причинам. В частности, одной 
из основных дилемм этого процесса является сложность перманентного балансиро-
вания между признанием непогрешимости Корана, его божественной сущности и 
поиском новых интерпретаций, которые бы, не подрывая авторитет сакрального 
текста, меняли бы его нормативную направленность. 

Другой важный аспект этих сложностей, по мнению Р. Виландт, напрямую ка-
сается исключительного права религиозных специалистов на интерпретацию смыс-
лов священной книги. Как отмечает исследовательница, вековой процесс развития 
тафсира привел к формированию корпуса традиции с вполне оформившимися 
принципами и контентом толкования. Логичным последствием этого является 
распространенная тенденция приравнивать незыблемость классических интер-
претаций в трактатах по тафсиру, которые существенно не менялись в течение не-
скольких столетий, к вечной и неизменной истине, содержащейся в тексте Корана 
[Wielandt 2002, II, 140].

В таком контексте любая попытка отклонения от традиционных толкований рас-
сматривается исламскими учеными как потенциальное богохульство и покушение 
на истинность Корана. Однако в терминах социальной реальности проблема кроет-
ся не в чем ином, как в борьбе за религиозный авторитет самих мусульманских бо-
гословов, которые начиная с середины ХІХ века, по мере нарастания процессов 
секуляризации в мусульманских обществах, постепенно теряли свою социальную 
значимость и роль. Яростное сопротивление секуляризации со стороны мусульман-
ских клириков может быть расценено как оппозиция устанавливаемой ей ситуации 
плюрализма, которая подразумевает признание множественности конкурирующих 
точек зрения и подходов к толкованию смыслов Корана. 

Более того, по мнению Р. Виландт, возможность свободного толкования Корана 
не выгодна ни улама’, которые стремятся удержать монополию на право интерпре-
тации Корана, ни политическим режимам многих мусульманских стран, нуждаю-
щихся в поддержке своей нестабильной легитимности апелляциями к исламу как 
целостной, монолитной идеологии [Wielandt 2002, II, 140]. Такая взаимозависимость 
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теологии и идеологии способствует тому, что новые явления в толковании Корана 
могут быть легко подавлены уже на начальном этапе своего развития с помощью 
системы государственного аппарата. В дополнение к этому задача облегчается еще 
и тем, что новаторские экзегетические идеи зачастую возникают как синтез тради-
ционных мусульманских и западных научных методологий. В таких случаях уче-
ных зачастую обвиняют в отступничестве от ислама, а также пособничестве Западу 
в его стремлении уничтожить идентичность исламского мира.

Эта ситуация во многом объясняет, почему такие экзегеты, как Амин ал-Хули, 
Дауд Рахбар, Наср Абу Зайд и Фазлур Рахман, являются лишь исключением из об-
щего правила.

Подводя итоги этого краткого обзора, можно отметить, что главным мотивом 
новых попыток критического прочтения Корана нужно считать стремление му-
сульманских мыслителей привести идеи и нормы священной книги ислама в соот-
ветствие с реалиями современного им общества. В этом аспекте, однако, общей 
проблемой для экзегетов была и остается прочная укорененность Корана в реалиях 
того социального контекста, в котором он сформировался, а именно племенного 
строя. Очевидно, что, несмотря на появление множества новых способов легити-
мации  патриархальных коранических устоев, все они в той или ной мере вступают 
в конфликт с представлениями о правах человека, гендерном равенстве, личной 
свободе и другими ценностями западных обществ. Статичность значительной ча-
сти традиционного исламского богословия способствовала тому, что новые подхо-
ды к интерпретации Корана появляются в основном благодаря выходу за рамки 
консервативного и негибкого классического тафсира, т. е. в иных герменевтических 
формах. При этом новые экзегетические подходы по-прежнему остаются уделом 
отдельных ученых и общественных деятелей, которые пока не сформировали своей 
устойчивой традиции.

1 Тафсир Мухаммада Абду основывается на его лекциях и правовых решениях, 
обобщенных и изданных учеником Абду, Рашидом Ридой (ум. 1935).

2 См. об этом: [Wielandt 2002, II, 130; Ansari 2001, 93–94; Rippin 2001, 227–228].
3 См. более подробно о научном тафсире Корана: [Campanini 2007, 112–116; Saeed 2005, 

7567; Ansari 2001, 96–102; Jansen 1974, 35–54; Baljon 1961, 88–98].
4 В частности, об этом писал Амин ал-Хули в своей работе “Манахидж ал-тадждид” [al-

Khuli 1961, 287–296], а также Махмуд Шалтут и Саййид Кутб [см. об этом: al-Muhtasib 
1980, 302–313; Abu Hajar 1991, 295–336]. 

5 Другие критики также отмечают, что западные научные знания по определению 
изменчивы, незавершенны и фальсифицируемы, поэтому наложение их на Коран может 
привести к дискредитации его авторитета и сомнениям в вечности его смыслов.

6 Подробнее о личности этого ученого, а также о его судебном преследовании в Египте 
см.: [Najjar 2000; Bälz 1997; Kermani 2004].

7 См. детальный анализ тафсира С. Кутба в нескольких статьях и монографиях: [Haddad 
1983; Carré 2003; Nayed 1992]. 

8 См. о подходе ал-Маудуди более подробно: [Abbott 1958; Mir 1985; Adams 1988].
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СУЧАСНий Схід

Моу Цзунсань (牟宗三, 1909–1995), один із найвпливовіших і найбільш супереч-
ливих конфуціанських філософів ХХ століття, створив всеосяжну філософ-

ську систему, поєднуючи західні та китайські філософські ідеї в рамках сучасної 
китайської культури і на основі китайської суб’єктивності. Як сказано в його книзі 
“Критика розуму, що пізнає”, “Те, що я створюю, є суб’єктивізмом, який включає в 
себе логіку когнітивної суб’єктивності... Є два види суб’єктивності: один – когні-
тивна суб’єктивність, другий – моральна суб’єктивність” [牟宗三 1955, I–VI]. У 
КНР Моу Цзунсань особливо відомий своїми ідеями культурного традиціоналізму і 
розумінням демократії як однієї з традиційних китайських цінностей. У рамках фі-
лософського суб’єктивізму він спробував вирішити проблему культурної кризи ко-
муністичного Китаю, відроджуючи духовні ресурси людської суб’єктивності згідно 
з ідеалістичними системами таких визначних представників конфуціанства, як 
Мен-цзи (372–289), Лу Сяншань (1139–1192) і Ван Янмін (1472–1529), він оновлює 
їх філософським дискурсом німецького ідеалізму у вигляді трансцендентальної фі-
лософії Канта і феноменології духу Гегеля. Крім того, Моу Цзунсань використовує 
компаративний підхід1 і теоретичні ідеї М. Гайдеггера, Б. Рассела, А. Уайтхеда, 
Л. Вітгенштейна для власної реконструкції історії китайської філософії (конфуціан-
ство, даосизм, буддизм), а також логіку, гносеологію, онтологію, метаетику, філосо-
фію історії та політичну філософію з метою створення оригінальної метафізичної 
системи. Моу Цзунсань подібно Ю. Габермасу і Ж.-Ф. Ліотару трансформує філо-
софську систему І. Канта, концентруючи свою увагу на “Критиці чистого розуму”. 
Найважливішими роботами Моу Цзунсаня є “Інтелектуальна інтуїція і китайська 
філософія” [牟宗三 1974] та “Про вище благо” [牟宗三 1985], у яких в основному 
була викладена його філософська система. Спадщина Моу Цзунсаня залишається 
маловідомою і, відповідно, невивченою за межами Китаю, що різко контрастує зі 
зростанням відповідних публікацій китайських і тайванських вчених, у яких, прав-
да, немає єдиної оцінки цієї філософської системи (від твердження, що це найзна-
чиміше явище китайської філософії ХХ століття, і аж до того, що це химерне 
спотворення традиційного конфуціанства). Все це робить вкрай скрутним визна-
чення загальної характеристики сучасного дискурсу досліджень філософії Моу 
Цзунсаня, що до того ж ускладнюється необхідністю деконструкції складного син-
тезу елементів філософії Канта і Гегеля з традиційним конфуціанством.

Компаративний пошук нового конфуціанства. Надзвичайно абстрактні філо-
софські роздуми Моу Цзунсаня в перший період його творчості (1950–1960-ті роки) 
збіглися з бурхливими суспільно-політичними подіями, що спонукало його до сер-
йозних роздумів про китайську культуру і політику. Від західної філософії він пере-
ходить до вивчення інтелектуальної традиції Китаю і визначає необхідність 
встановлення нової конфуціанської традиції шляху (道统, dàotǒng) та відкрити но-
вий шлях правителя. Розмірковуючи про розвиток і місію конфуціанської вченості, 
Моу Цзунсань визначає два попередні періоди в розвитку конфуціанства як періоди 
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розквіту: перший – це династії Цинь і Хань, другий – це династії Сун і Мін. У 
XX столітті Китай постав перед складним викликом, пов’язаним з боротьбою за 
збереження національно-культурної ідентичності, що може вирішити, на думку 
Моу Цзунсаня, перехід до третього періоду конфуціанства та створить підґрунтя 
для майбутнього країни [牟宗三 1959, 1–15]. У цілому сутність всього руху “Нове 
конфуціанство” викладена в цій ідеї третього періоду, нового історичного вираження 
конфуціанства, що має стати відповіддю Заходу, в якого, проте, необхідно навчити-
ся логіко-математичних методів як основи сучасної науки та створення демокра-
тичних політичних систем як універсальної основи суспільного устрою і тим самим 
компенсувати недоліки китайської культури [牟宗三 1959, 4]. З позицій гегелівської 
історії філософії Моу Цзунсань розглядає китайську культуру як вираз етичного на 
основі синтетичних суджень розуму й естетичного на основі синтетичних суджень 
енергії-матерії. Навпаки, західна культура – це перш за все вираз епістемологічного 
на основі аналітичних суджень [牟宗三 1955]. Моу Цзунсань, досліджуючи взає-
модію західної та китайської культур, показує повну автономність останньої і кон-
кретизує предмет китайської філософії, таким чином пропонуючи свій погляд на 
філософію і її відмінність від релігії і науки – це єдність універсального як можли-
вості формулювання загальної теорії та окремого як розуміння культурного форму-
вання людини. Звідси робиться висновок, що китайська філософія – це філософія 
існування як мудрість життя, це втілена суб’єктивність і внутрішньої моралі, в той 
час як західна філософія – це насамперед знання про світ.

Моу Цзунсань описує, пояснює й інтерпретує конфуціанство як найважливішу 
складову інтелектуальної традиції Китаю, а також доводить неминущу історико-
культурну цінність цієї філософської школи для всього сучасного світу. Він був од-
ним з перших китайських вчених, хто ефективно застосував концептуальний аналіз 
для вивчення даосизму [牟宗三 1963], буддизму [牟宗三 1977], доциньських логі-
ків [牟宗三 1979b], конфуціанства [牟宗三 1979a], що дозволило йому створити 
оригінальну концепцію історії китайської філософії, яка надалі мала визначальний 
вплив на відповідні історико-філософські роботи [Liu Shu-hsien 2003, 113–117]. Од-
нак головною метою Моу Цзунсаня була не реконструкція філософського минулого 
Китаю, а вивчення природи розуму, який повинен стати метафізичною основою ки-
тайської культури. Його фундаментальна філософська реконструкція та відроджен-
ня конфуціанства є, по суті, діалогом із західною філософією і богослов’ям у 
пошуках розуміння божественної реальності, що в цілому пов’язується з “пробле-
мою свідомості”, а новий період конфуціанства прямо пов’язується з метафізикою. 
При цьому Моу Цзунсань вважав, що сильні сторони західної цивілізації (наука і 
політика) одночасно є й джерелом саморуйнування, бо вони не дають можливості 
метафізичного осягнення “істинного шляху”, з одного боку, і створюють пастку дуа-
лістичної опозиції деградуючого колективізму та порожнього індивідуалізму – з 
другого [牟宗三 1959, 5]. Моу Цзунсань стверджує, що значення і функція нового 
конфуціанства будуть глобальними і можуть не лише врятувати Захід від само-
знищення, а й направити все людство до нової мети, бо конфуціанство прагне 
трансформувати і наповнити світ “розумом, визначеним людською природою і 
пов’язаним з божественною природою” [牟宗三 1959, 8]. Цей “абсолютний ро-
зум” – це людинолюбство (仁, rén), універсальний принцип управління людським 
суспільством [牟宗三 1959, 11], що можливо при досягненні особистої мудрості в 
поєднанні з конструктивними суспільно-політичними перетвореннями.

Критика західної логіки та епістемології. Моу Цзунсань критикує логічний 
атомізм та теорії формалізму й умовностей Рассела, доводи на користь апріорної 
основи логіки, виступаючи за суб’єктивізм, який інкорпорує логічне в гносеологіч-
не. Моу Цзунсань погоджується з Кантом у тому, що час і простір – це апріорні 
форми інтуїції, але ставиться до них як до форм-схем (格度, gé dù), “встановлених 
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трансцендентним розумовим чином з апперцепції інтуїції” [牟宗三 1956, 89–93, 
292]. Чистий розум у питанні взаєморозуміння має бути знайдений шляхом розкрит-
тя апріорної основи логіки; чисто формальні системи мислення – логіка, математика 
і геометрія – є екстерналізацією, або об’єктивуванням, чистого розуму [牟宗三 1956, 
72–74]. Замість кантівських дванадцяти категорій розуміння Моу Цзунсань вводить 
три форми-схеми: причина-наслідки (因故, yīn gù); частина-ціле / частина-все (曲 全, 
qū quán) і ствердження-заперечення / буття-небуття (二 用, èr yòng), що виявляють-
ся при об’єктивації чистого розуму в процесі пізнання [牟宗三1956, 301–306].

Моу Цзунсань стверджує, що Кант зміг встановити тільки формальну, але не 
фактичну можливість пізнання та існування об’єктивного світу, бо епістемологіч-
ний шлях є метафізично недостатнім через неможливість досягнення метафізично-
го розуму (心体, xīn tǐ), оригінального розуму неоконфуціанства, що необхідний для 
цього завдання [牟宗三 1956, 123–124]. Згідно з Моу Цзунсанем, розуміння в сис-
темі Канта є дискурсивним (屈曲, qūqū) [牟宗三 1971, 191] і, отже, обмеженим, бо 
воно не може відобразити різноманіття. Розуміння обов’язково має бути діалектич-
ним і відповідно включати самозаперечення (坎限, kǎn xiàn). Для розуму, що пізнає 
реальність як вона є, необхідний “стрибок за межі” цього заперечення. Пряме і не-
обмежене пізнання можливе тільки на основі інтуїції і корениться у творчому розу-
мінні, що дозволяє формам-схемам проявлятися в розумінні і не бути спотвореними 
їхньою побічно обмеженою діяльністю. Моу Цзунсань описує розум, що пізнає, 
як такий, що піднявся зі свого заперечення як “безтурботно висвітлюючий розум” 
(寂静之照心, jìjìng zhī zhào xīn) [牟宗三1956, 641–647].

Проте осягнення цим “безтурботно висвітлюючим розумом” всієї повноти світу 
має тільки гносеологічну впевненість, але тут не вистачає онтологічної визначенос-
ті. Це кінець епістемологічного шляху, кінцева точка, межа можливостей не тільки 
для західних науковців, а й для даосів і буддистів. Хоча пізнання меж знання – це 
набуття мудрості, але її досягнення є негативним, бо не в змозі “створити небо і 
землю, наповнені людністю і речами” [牟宗三1956, 655]. На відміну від цього, 
“ортодоксальний великий рід” (Конфуцій і Мен-цзи) заздалегідь дав пошук при-
тулку (安顿, āndùn), гідне місце для космосу і людського життя, щоб направити і 
керувати ними; а потім необхідно шукати розум небес (天心, tiānxīn). Моу Цзунсань 
вважає, що це може бути досягнуто лише в трансцендентній метафізиці, яка 
об’єднує людинолюбство (仁, rén) і мудрість (智, zhì). Розум небес – це також розум 
сутності шляху (道体之心, dào tǐ zhī xīn), досягнення якого – це також реалізація 
(що свідчить про його реальність) первісної субстанції. Це дуже важливо для вста-
новлення етики та виправдання естетичних суджень. На думку Моу Цзунсаня, 
устремління Канта в цих галузях були підірвані методологічними обмеженнями, що 
випливають з обмеженого розуму, що пізнає, логічними конструкціями трансцен-
дентального [牟宗三1956, 661–738].

Моральна метафізика як ноуменальна онтологія. У роботі “Феномен і річ-у-
собі” Моу Цзунсань сформулював положення своєї моральної метафізики, яка є 
синтезом кантіанства і неоконфуціанства у варіанті вчення “школи серця” про ду-
ховне самовдосконалення (心学, xīnxué). Кантіанство Моу Цзунсань сприймає через 
критику Гайдеггером філософії Канта і проблем метафізики. Але при цьому китай-
ський філософ-кантіанец піддав різкій критиці роботу Гайдеггера “Буття і час” за 
ігнорування кантівської ідеї ноуменальної онтології і забуття важливої проблеми 
подолання трансцендентної відмінності між явищем і річчю-в-собі. Так само як 
Аристотель прагне подолати платонівський поділ (χωρισμός) між ідеальною вічною 
сутністю речей (εἶδος) і зовнішнім виглядом (чуттєвим та мінливим у речі), так і 
Моу Цзунсань виступає проти недоліків філософії Канта, приймаючи розуміння 
Гайдеггера кантівської “речі-в-собі” з точки зору абсолютного пізнавання, яке вияв-
ляє для себе суще в його можливості виникнення, завжди утримуючи його “лише” 
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як таке, що виникає в його можливості виникнення, тобто “постання”, виявлення 
наступним (ent-stand). Але в цілому Моу Цзунсань категорично відкидає проект 
фундаментальної онтології Гайдеггера [Хайдеггер 1997], початкові цілі якої повин-
ні бути досягнуті його моральною метафізикою і реалізовані вже як ноуменальна 
онтологія. Такий підхід повинен продемонструвати перевагу китайської філософії і 
над трансцендентальною філософією Канта, і над фундаментальною онтологією 
Гайдеггера.

Як зазначає Томомі Асакура, сьогодні конфуціанська філософія визнається par 
excellence метафізичною системою, яка більш метафізична, ніж кантіанство, бо по-
вністю усвідомлює пріоритети практичного розуму. Сам термін (形而上学, 
xíng’érshàngxué), що використовується для поняття “метафізика”, походить з виразу 
“нереальний, нематеріальний, безтілесний” (形而上者, xíng’érshàng zhě), який міс-
титься в Десяти Крилах “І цзин”, що символічно вказує на принципово конфуціан-
ське походження метафізики в китайській філософії. Конфуціанська моральна 
метафізика є теорією проблеми буття (存在, cúnzài) і є схожою з метафізичною ін-
терпретацією Канта [Asakura 2011, 651]. Моу Цзунсань, визначаючи метафізику, 
стверджує, що конфуціанство і кантіанство в цьому сенсі рівні, і в його аналізі вони 
тісно переплітаються.

Позиція Моу Цзунсаня полягає ось у чому: конфуціанське мислення з давнини 
було стурбоване моральним суб’єктом (道德行为, dаodй xнngwйi) і досягненням до-
брочесності (成德, chéng dé) й, отже, спрямоване на досягнення практичних за-
вдань, чому немає точної відповідності в західній філософії. Центральною тут є 
концепція індивідуальних моральних зусиль, які реалізують моральні цінності в 
людському суб’єкті (工夫, gōngfū), що, на думку С. Шмідта, слід розуміти як дина-
мічну точку контакту між реальним та ідеальним, між існуючим і доцільним, тобто 
між онтологією і теорією моралі в західній філософії [Schmidt 2011, 262]. У конфу-
ціанстві ця точка – це своє власне квазіонтологічне царство, що не порівнюється 
ні з чистою об’єктивністю і фактичною реальністю, ні з простою ідеальністю, а з 
такою дійсністю (实体, shítǐ), яка приходить у буття через людський суб’єкт і ста-
новить людське життя – світ з його внутрішньою моральною якістю. За Моу Цзун-
санем, конфуціанство, по суті, є “вченням про моральне зусилля” (工夫论, gōngfū 
lùn), або “вченням про досягнення доброчесності” (成德之教, chéng dé zhī jiào), яке 
дозволяє ефективно вирішувати проблему морального вибору.

У західній філософії моральний суб’єкт розглядався винятково як теоретична 
проблема, і тому моральна філософія на Заході завжди залишалася абстрактною, 
що стосується і морального вчення Канта. Неоконфуціанство династії Сун і Мін, 
стверджує Моу Цзунсань, вже містить більш зрілу і повну моральну філософію, 
ніж “моральне богослов’я” (道德的神学, dàodé de shénxué), якому він протиставляє 
конфуціанську “моральну метафізику” (道德的形上学, dàodé de xíng shàngxué), 
котра відрізняється від метафізики моральності (道徳底形上学, dàodé dǐ xíng 
shаngxuè), що являє собою не що інше, як метафізичну експозицію моралі. Мораль-
на метафізика – це, навпаки, метафізичне мислення через моральність і моральну 
практику, тобто метафізика, побудована на основі пріоритету практичного розуму. 
Таким чином, його ідея моральної метафізики, на думку Томомі Асакури, в основно-
му не відрізняється від Кантового поняття практико-догматичної метафізики, хоча 
Моу Цзунсань не бачив цього зв’язку у своїй конфуціансько-орієнтованій інтерпре-
тації філософії Канта [Asakura 2011, 650], у якій він розрізняє три смислових рівні 
практичного розуму. Перший стосується апріорної природи моралі, що було пред-
ставлено в роботі Канта “Основи критики смаку” (“Grundlegung zur Kritik des Ge-
schmacks”). Конфуціанці розкривають це ж саме у своєму вченні “про актуалізацію 
людинолюбства (仁, rén) і повну реалізацію природи людини (心, xīn)”. При цьому 
конфуціанське розуміння природи людини необхідно зіставляти з кантівською 
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концепцією автономії людини, що пов’язана тільки з чуттєвим сприйняттям світу і 
гетерономією морального закону. У конфуціанській практиці при прагненні до му-
дрості необхідно прийняти “обов’язковість” морального закону шляхом підвищен-
ня морального розуму і морального почуття до трансцендентного рівня, в той час 
як Кант їх обмежує чуттєвим. Таким чином, неоконфуціанці йдуть далі Канта в реа-
лізації ще двох рівнів практичного розуму. Моральна практика – це “моральне знан-
ня” як приватне свідоцтво вищої реальності, відмінне від знання через одержуване 
за допомогою розуму і почуттів. У конфуціанській моральній практиці синонімами 
автономії є “дух і плоть” (心体, xīntǐ) та “природа, характер” (性体, xìngtǐ), які функ-
ціонують як чиста творчість, творчий принцип космічного процесу. Для неоконфу-
ціанців автономія – це не просто постулат чистого розуму, непізнавані допущення 
якого не гарантовані в реальності, а явлена реальність у моральній практиці. Моу 
Цзунсань стверджує, що Кант упустив ці рівні сенсу, бо помилково прийняв межі 
теоретичних міркувань за межі практичної філософії [牟宗三 1968–9, 119–196].

За Моу Цзунсанем, неоконфуціанці були стурбовані як об’єктивними, так і 
суб’єктивними підставами етичної практики – попереднім існуванням апріорних 
підстав моралі (розум і природа) і більш пізнім методом чи підходом до практики 
(майстерні засоби (功夫, gōngfū)). І якщо перше можна порівняти з кантівською 
“метафізикою моралі”, то друге не має аналогів у його системі, в якій не було ак-
центів на практичній стороні здійснення його чистої філософії. Конфуціанське 
вчення повноти доброчесності (成德之教, chéng dé zhī jiào) включає в себе не тіль-
ки метафізику моралі (акцент власне на моралі), а й моральну метафізику (вихід за 
межі експлікації апріорної природи моралі до онтологічно-космологічного обґрун-
тування всього сущого). Неоконфуціанці підходили до метафізики не теоретично, 
а через особисте свідчення моральної практики в актуалізації людського розуму, 
реалізації “духу і плоті” (心体, xīntǐ) та “природи, характеру” (性体, xìngtǐ), твор-
чої реальності, яка є абсолютно універсальною та поєднує кінцеве з нескінчен-
ним [牟宗三 1956, 43–45].

Інтелектуальна інтуїція в метафізиці суб’єктивності і вище благо. Мо-
ральна метафізика суперечить твердженням Канта, що люди, будучи скінченни-
ми, мають тільки раціональну інтуїцію і дискурсивне розуміння, а не інтелектуаль-
ну інтуїцію або інтуїтивне розуміння. Інтуїтивне розуміння виходить із синтетично 
універсального, яке визначає свої особливості та являє власні об’єкти і як повне, і 
як речі-в-собі. Згідно з Кантом, людське пізнання осягає об’єкти безпосередньо 
шляхом інтуїції, яка є раціональною, оскільки вона залежить від можливостей люд-
ського розуму [Кант 1964, 88]. Дискурсивне розуміння дає тільки аналітично уні-
версальне, що не може визначити дані, які дає різноманіття раціонального спогля-
дання. Чуттєва інтуїція є похідною, оскільки залежить від існуючих об’єктів. 
Навпаки, раціональна інтуїція є первісною і сповненою спонтанності. Така первіс-
на інтуїція належить тільки буттю Бога-творця [Кант 1964, 132]. Трансценденталь-
на естетика визначає поділ об’єктів на феноменальні і ноуменальні, але дає остан-
нім лише негативний зміст: “Якщо під ноуменом ми розуміємо річ, оскільки вона 
не є об’єктом нашого чуттєвого споглядання, бо ми відволікаємося від нашого спо-
собу споглядання її, то такий ноумен має негативний зміст. Якщо ж під ноуменом 
ми розуміємо об’єкт нечуттєвого споглядання, то ми допускаємо особливий спосіб 
споглядання, a саме інтелектуальне споглядання, яке, однак, невластиве нам і на-
віть сама можливість якого не може бути передбачена нами; такий ноумен мав би 
позитивний сенс” [Кант 1964, 308]. Тобто ноумен має позитивне значення тільки як 
об’єкт не раціональної, а саме інтелектуальної інтуїції.

Кант стверджував, що людське розуміння є дискурсивним, обмежуючи чуттєве 
ноуменальними речами-в-собі; це також обмежує себе непізнаваністю речі-в-собі 
будь-якими категоріями [Кант 1964, 311]. Моу Цзунсань вважає, що можна і потрібно 
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подолати це самообмеження або самозаперечення і китайська філософія показує це 
в конфуціанській практиці досягнення мудрості або звільнення (解脱, jiětuō) даось-
ких “святих” і будд [牟宗三 1971]. Моу Цзунсань використовував поняття “інтелек-
туальна інтуїція” (智的直觉, zhì de zhíjué), надаючи прямий доступ до ноуменально-
го для пояснення неоконфуціанського морального знання, яке реалізує первісну 
сутність і первісний розум. Особисте свідчення залученості є інтуїтивно зрозумі-
лим і не-поняттєвим. Моу Цзунсань стверджує, що інтелектуальна інтуїція більш 
обґрунтована герменевтичними переконаннями, а не заснована на доказах. Це лише 
підкреслює те що первісний розум, сутність людинолюбства і навіть автономна 
воля справді можуть бути конкретним проявом. Оскільки це твердження не розши-
рює знання, то Моу Цзунсань вважає, що він, ідучи за Кантом, завершує, а не від-
кидає його недосконалу систему [牟宗三 1971, 257].

Моу Цзунсань стверджує, що Кант зруйнував свою концепцію, заперечуючи ін-
телектуальну інтуїцію, тим самим знижуючи до простих, пустих слів трансцен-
дентну метафізику, яка досліджує Бога, свободу і безсмертя і на якій ґрунтуються 
богослов’я, мораль і релігія [牟宗三 1971, 449]. Кант думав, що це вигідно для ро-
зуміння цих ідей метафізики і, отже, найвищих цілей нашого існування, які зале-
жать тільки від спекулятивної сили нашого розуму і більше ні від чого [Кант 1964, 
384], що обмежує знання і таким чином звільняє місце для віри. Для Моу Цзунса-
ня моральна метафізика забезпечує більш конкретну основу, ніж спекулятивний 
розум, визнаючи інтелектуальну інтуїцію в моральній практиці, реалізуючи в кон-
кретному прояві те, що залишається лише трансцендентними ідеями для Канта. Це 
не пасивне знання про щось дане, а щось краще, творчий початок, чиста спонтан-
ність космосу. Шляхом інтелектуальної інтуїції люди долають їхню скінченність і 
дістають доступ до нескінченного сенсу – в цьому полягає вища мета людського 
існування. Абсолютний, універсальний, нескінченний і творчий оригінальний ро-
зум / людинолюбство – це Бог [牟宗三 1971, 258]. Тобто моральна метафізика – це 
також моральна релігія.

Скінченність людини пояснює необхідність науки, яка не може виробляти мо-
ральне знання та інтелектуальну інтуїцію; наука належить до когнітивного виду 
дискурсивного розуміння і чуттєвого споглядання. Відокремлюючи нескінченного 
Бога від скінченної людини, західна думка робить науку непотрібною для пізнання 
Бога, але необхідною людині. Китайська філософія може визнати необхідність науки 
для скінченної людини. Нескінченний розум мудрості робить науку непотрібною, 
але як людське вона необхідна навіть мудрецям. Первісна самосвідомість мораль-
ного розуму має заперечувати себе через свого роду діалектичний прогрес, щоб 
звільнити місце для дискурсивного розуміння і перейти від несхоплювання (无执, 
wúzhí) до осягнення (执, zhí) [牟宗三 1956, 13; 牟宗三 1961, 63; 牟宗三1975, 125–
129]. Моу Цзунсань запозичив буддійську ідею “один розум відчиняє двоє две-
рей” – просвітлений розум відчиняє двері сутності (तथता, tathatā; 真如, zhēnrú) і 
творіння-знищення – з’ясування скінченно-нескінченного доступу людського розу-
му до феноменального через чуттєве споглядання і ноуменального через інтелекту-
альну інтуїцію [Chan Wing-cheuk 1998, 70–83]. Слід зазначити, що таке розуміння 
інтелектуальної інтуїції призвело до обвинувачень Моу Цзунсаня в ірраціоналізмі.

Скінченність людини також є проблемою для досягнення вищого блага. Згідно з 
Кантом, вище благо – це єдність моральності і щастя, це те, чого хоче, до чого праг-
не розумна істота, це щастя, розподілене в точній пропорційності з моральністю як 
гідністю особистості та її правом бути щасливою [Кант 1965, 462]. Моу Цзунсань 
погоджується з тим, що для можливості досягнення вищого блага необхідний без-
межний розум, але його персоніфікація (人格化, réngéhuà) в християнстві призво-
дить до нерозумної і жалюгідної помилки. Крім того, оскільки Бог створює 
ноуменальне, а не феноменальне, постулювання того, що Бог не дає переконливої 
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впевненості в тому, що переважна феноменальна несумісність доброчесності і щас-
тя буде переборена [牟宗三 1971, 258]. Заперечення Моу Цзунсаня не братиметься 
до уваги тільки в тому разі, якщо Царство Боже є чисто ноуменальним, але Кант 
розумів Царство Боже як поєднання царства досконалості (ноуменальне) з царством 
природи (феноменальне).

За Моу Цзунсанем, проникнення в інтелектуальну інтуїцію і скінченне-нескін-
ченне існування людини китайських філософів пропонує більш раціональний шлях 
поєднання феноменального і ноуменального, а також досягнення вищого блага, ніж 
Бог. “Безмежний інтелект” Канта – це людинолюбство в конфуціанстві, таємнича 
мудрість у даосизмі і  в буддизмі, які досягаються шляхом практики досконалого 
вчення (圆教, yuán jiào). Застосовуючи буддійську концепцію диференціації та ор-
ганізації вчення Будди (判教, pàn jiào) для конфуціанства, Моу Цзунсань оцінює 
вчення Ван Янміна в чотирьох фразах (四句 教, sì jù jiào) як особливе вчення (别教, 
bié jiào). Його учень Ван Лунси стверджував, що “Якщо ми говоримо, що в сутнос-
ті розуму нема різниці між добром і злом, то також не повинно бути такої відмін-
ності у волі, у знанні і в речах”, замикає вчення, визнаючи, що “сутність, функції, 
очевидність і хитромудрий поворот на одну хвилину точки; розум, воля, знання і 
речі є єдиним” [Chan Wing-tsit 1963, 687]. А проте це тільки еквівалентно “доскона-
лому вченню школи розрізнення” (华严, huáyán). Еквівалент “досконалого вчення 
школи єдиного” (天台宗, tiāntáizōng) Моу Цзунсань побачив у “небесних принци-
пах і людських бажаннях, що єдині за суттю, але різні за використанням, ті ж діяння, 
але різні умови” [牟宗三 1985, 314–315]. Поєднання ноуменального і феноменаль-
ного не вимагає третьої сутності, але вимагає цілісного розуміння їхньої взаємодії 
і парадоксальної єдності.

У конфуціанстві нескінченна мудрість виявляється в людських істотах, а її най-
більш повний прояв – у мудреці, який досягає принципу небес через автономію 
(доброчесність) і за допомогою функції створення та користування речами “викли-
кає існування речей, щоб іти за розумом” (щастя), таким чином, об’єднуючи цар-
ство природи з царством досконалості [牟宗三 1985, 323]. Нескінченний інтелект 
може проявлятися в людській практиці в будь-який момент, і тому немає необхід-
ності чекати незбагненного загробного життя або Бога. Однак, як стверджував 
Кант, Бог створив природу як річ-у-собі, а не феномен, тому речі, природа і люди-
нолюбство створюють також зв’язок з ноуменальним. Моу Цзунсань, ідучи за Кан-
том, робить висновок про те, що вище благо міститься поза феноменальним і, отже, 
недосяжне для звичайних людей. Навіть конфуціанці іноді скептично ставилися до 
висловлення Мен-цзи, що будь-хто може стати мудрецем. Для песимістів, які вва-
жають, що мудрість неможливо реалізувати повною мірою, рішення Моу Цзунсаня 
підходить не більше, ніж залежність Канта від християнського віровчення. Звідси 
також походить і незадовільність основи для нового шляху правителя, який пови-
нен успішно діяти у феноменальному, бо ефективність метафізичного підходу Моу 
Цзунсаня залежить від його ідеї самозаперечення справжнього знання, що виклика-
ло значні критичні зауваження в цілому до зазначеної концепції [方克立 1997, 170; 
現代新儒 學… 1991; 280–283; 傅偉勳 1986, 29–32; 鄭家棟 1992, 329].

Конфуціанство як практика морального ідеалізму. Традиційна китайська куль-
тура була спрямована на досягнення мудрості шляхом особистого самовдоскона-
лення, і тому політика була підпорядкована етичним та духовним проблемам, що 
призвело до формування такої вертикалі адміністративного управління (治道, 
zhìdào), в якій не були задіяні громадяни (政道, zhèngdào). У результаті політична 
традиція (政统, zhèngtǒng) трансформувалася з аристократії в автократію, що су-
проводжувалося періодами порядку й хаосу в імперії, і так і не наблизилася до де-
мократії, а принципи управління залишилися такими, що не мають нічого спільного 
з сучасною концепцією політики. І хоча в китайській філософії виникло вивчення 
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природи розуму, це більшою мірою стосувалося інтуїції, а не інтелекту, і тому в ки-
тайській культурі не було академічної традиції (学统, xuétǒng), яка виробляє знання 
у формі логіки і науки, а значить, ці підходи необхідно запозичувати в Заходу. До 
того ж Китай повинен реконструювати свою політичну традицію, що в результаті 
приведе до включення в китайську культуру науки і демократії, не жертвуючи при 
цьому сильними етичними та релігійними аспектами власної традиції [牟宗三 
1959, 195–203].

Актуалізація абсолютного розуму для Моу Цзунсаня означає практику мораль-
ного ідеалізму, в якому конфуціанці як конкретні особи актуалізують універсальний 
принцип людинолюбства (仁, rén) в людині, родині, національній державі та світі. 
Історично склалося так, що актуалізація в особистому духовному досвіді і сімейно-
му житті була більш успішною, ніж на рівні національної держави та світу. Мораль-
ні принципи найбільш конкретно і глибоко виражені в сімейному житті, але мета 
актуалізації людинолюбства вимагає виходу за рамки сімейних зв’язків до норм 
справедливості національної держави. Конфуціанська концепція Піднебесної (天下, 
tiānxià) уявляється Моу Цзунсаню міжнародною організацією національних дер-
жав, що прагнуть до єдності в різноманітті [牟宗三 1959, 81–83]. Крім цього, кон-
фуціанці вважають, що реалізація принципу людинолюбства приводить до того, що 
людство і космос формують одне тіло. Універсальний принцип людинолюбства, 
джерело моральної і духовної творчості, проявляється в різноманітності конкрет-
них національних держав і культур. А моральна філософія конфуціанства походить 
з її суворої і всебічної моральної свідомості (праведності), в якій глибоко вкоріне-
ний сам моральний розум і яка не породжує жодних розбіжностей.

Значення філософської системи Моу Цзунсаня двояке, бо, з одного боку, запро-
понована альтернатива західній духовності у вигляді конфуціанської традиції, а з 
другого боку, створено простір діалогу між китайською і західною філософією 
шляхом поєднання конфуціанської моральної метафізики із західними теоретични-
ми положеннями та поняттями. Такий підхід визнає різноманітність культури і люд-
ського мислення, що в кінцевому підсумку формує розум, відкритий для нових 
світів і нових можливостей для плідного діалогу.

1 Про порівняльну філософію Чжоу Цзунсаня докладно див.: [Tu Xiaofei 2007, 24–35].
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Introduction

The investigation of Central Asia and Siberia is one of the priority areas of the Japanese 
National Museum of Ethnology (Minpaku). As a specialist on these regions, I was given 

the opportunity in 2009–2010 to be a visiting professor at the Museum. I worked in col-
laboration with Professor Yuki Konagaya, who is one of the leading experts on the nomadic 
peoples of Asia. We were working on the project “Tuvans of Russia, Mongolia, and China: 
a comparative study.” One result of our cooperation was the monograph One People: 
Three Fates (in Russian) about Tuvans living in these three countries [Монгуш 2010a]. 

As the next stage of our cooperation, we arranged for an international research expe-
dition to Russia, Mongolia, and China to see with our own eyes how Tuvans there live 
and make an ethnographic film about them. Minpaku was the initiator, organizer, and 
sponsor of this unique international project.

The expedition took place during July and August of 2012. We were 7 persons: the 
Deputy Director of Minpaku, Professor Shiro Sasaki; the former director of the Depart-
ment of Social Studies, Professor Yuki Konagaya; the cameraman Kiyokazu Inomoto; 
sound manager Hazuki Ando; Professor of the Normal University of Nationalities (Bei-
jing), Sarangerel; Professor of the Mongolian National University of Science and Tech-
nology (Ulaanbaatar), Ichinkhorloo Lkhagvasuren, and myself.

In this paper, we will introduce material that was gathered about the reindeer breeders 
in Todja district of the Republic Tuva. Our studies are based on the results of our field-
work and the research of Russian [Сат 1987; Итс 1991; Рассадин 2000; Монгуш 2010b] 
and American [Donahoe 2001, 2008; Wheeler 2000, 2001] scholars.

The Todja reindeer breeders
Тоdja is a unique area where the geographical and climatic conditions are most adap-

ted for practicing reindeer breeding. This 
also is the biggest of the 17 kozhuuns of the 
Tuva Republic. Its territory is 44,8 thousand 
sq. km, that is 26.2 % of the total area of the 
republic. The population density is 1 person 
per 10 sq. km. Additionally the Todja peo-
ple are one of the most interesting and ac-
tively studied ethnographic groups of the 
Tuvan population.

It was the most extreme part of the trip 
for us. We traveled 200 km on horseback to 
reach the reindeer-raising pasture grounds. 
Our guides were local – a reindeer breeder, 
Sergey Kyrganay, and his two sons, Andrey 
and Danil. Implementation of our trip would 
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have been impossible without their help and 
knowledge.

We visited their summer pasture grounds 
which are situated high in the mountains in 
a place called Aaldyg Azhyk. We were im-
pressed by literally everything: the majestic 
and boundless taiga, picturesque landscapes, 
emerald meadows, the simple life of the 
reindeer breeders, their stoical character and 
ability to overcome any difficulties that they 
have to face in their everyday life. 

An old man named Kyrganay explained 
to us why his household consisted only of 
men: “A few years ago I became a widower. 
After the death of my wife, my two daugh-
ters died also, so only the three of us re-
mained. All the female duties were heaped onto our shoulders”. There are fifty head of 
reindeer in their herd; two dogs help to herd them. Deer were grazed along a valley of the 
Oyna River, one of the tributary streams of the Ak Hem River, which flows into the Yeni-
sei. Kyrganay`s family has no horses, the role of transport animals belongs to the rein-
deer. They use saddles like those used for horses. There were also no cows. Instead of 
cow’s milk, reindeer breeders consume deer milk which differs in its high fat content. 
When milked the female deer yields no more than 500 ml of milk at a time. To prove this 
one of Kyrganay’s sons showed us this process. We brewed tea using this milk and tasted 
it. There is difference between cow’s milk tea and that made with the milk of cervines, 
the latter being thicker and more nutritious.

When Kyrganay’s spouse was still alive, she made oil and cheese of the milk. The oil 
was generally consumed by the family, and the surplus cheese was sold. It brought in a 
small income to the family treasury.

According to the elder Kyrganay, in the Soviet period the Todja people had over 
12000 head of reindeer. They had collective farms and farms where these animals were 
raised. The republican government supported channelized farms in every possible way, 
paid a monthly salary to reindeer breeders, organized points of sale for the products of 
reindeer breeding (hides, meat, cheese, oil), and the local population was provided with 
vehicles for transportation of products, etc. Today reindeer breeders do not get paid sala-
ries, nor are they provided with transport or medical care. There is only one thing that the 
government provides, which is a small subsidy for reindeer breeding development. That 
started in 2001. In the beginning it was 350 rubles for one deer, but it was raised to 
500 rubles in 2004. Today Kyrganay receives 2000 rubles per deer annually. This money 
hardly suffices for a living wage. In order to survive, people also have to be involved in 
hunting, fishing, and gathering.

While staying with Kyrganay’s family, we were filming their everyday life and con-
ducting interviews with each family member. Though we spent a short time among them, 
it was enough to get an idea of the modern life of reindeer breeders and the problems 
which they face, about their special status, and many other things.

Status of the Todja people
In 1993 there was an official “separation” of the inhabitants of Todja from the other 

part of the Tuvan population and they received the status of a small indigenous people 
within the Russian Federation. This was prompted by the following circumstances: ac-
cording to many Russian and foreign researchers, the Todja people from historical, cul-
tural, and ethnic points of view are closer to other ethnic groups occupying the East 
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Sayan Mountains, than to the Tuvans living 
in central, western and the southern steppe 
zones of Tuva, though in household con-
sciousness they are perceived as a part of 
the Tuva ethnos.

The existence of favorable conditions 
for reindeer breeding in Todja led to there 
being four closely related groups of rein-
deer breeders and hunters, occupying four 
sectors of the Sayansky intersection. These 
are the Todja people in the southwest sec-
tor, the Tophas in the Irkutsk region in the 
northwest, Dukha or Tsaatans in northwest 
Mongolia in the southeast sector of the in-
tersection, and the Soyots in the Republic of 

Buryatia in the northeast sector. All these people occupy a narrow transitional zone be-
tween the Siberian taiga and the steppes of Inner Asia and represent a kernel of the 
Southern Siberian and Mongolian reindeer-breeding complex [see: Donahoe, Plumley 
2001]. All of them speak very close dialects of the Tuvan language, though it is neces-
sary to note that the Tuva language nevertheless is the first language for all Todja peo-
ple. Their local dialect, which researchers consider to be “the most isolated and 
interesting of all Tuvan dialects” [Сат 1987, 73], gradually has been disappearing and 
giving way to the more standard central dialect which extends through the mass media 
and the education system. 

Besides having the status of a small indigenous people of the Russian Federation, the 
Todja people are also considered to be an ethnographic group of the Tuvan population.

Population numbers
During the Soviet period, official statistics ignored the Todja reindeer breeders and 

they were not considered to be a separate ethnographic group, which is why it was im-
possible to establish their certain number. However, according to the local statistics from 
1997, there were 1,454 in the Azass administrative area, 1,379 in Iy, 228 in Systyg-Hem, 
and 158 in Chazylar. They made up about 5 % of all Tuvans.

At the moment there are 4,442 Todja people; their main concentration live in four settle-
ments located in the northeast part of Tuva. These are the villages of Adyr-Kezhig, with the 
population of 1,127 people; Iy with 1,141; Ham Syra with 156; and Systyg-Hem with 187. 
More than 200 reindeer breeders are registered as living in the taiga, in territories which 
are a part of the Iy and Azass rural administrations. The number of inhabitants of Toora-
Hem, an administrative center of Todja, constitutes 2,727 people [Донахо 2008, 186].

Crisis in reindeer breeding
The traditional reindeer breeding of the Todja people belongs to Sayan type and they 

use a horse saddle with stirrups and three girths for riding deer. Usually the deer are free-
ly grazed without a hunting dog or the continuous supervision of shepherds. The results 
of much research has shown that the Sayan type of reindeer breeding which has deve-
loped in this region arose under the influence of horse breeding among the Turkic-Mon-
golian people [Итс 1991, 110; Рассадин 2000, 17]. 

During the Soviet period, after the end of the 1940s when three collective farms were 
created in Todja, reindeer breeding as a type of economic activity developed and exten-
ded much more widely than it does now. However, in the 1980s reindeer-breeding farms 
made an unsuccessful attempt to generate income by the annual cutting of antlers for sale 
in the markets of East Asia. Unfortunately, this practice appeared to be pernicious for the 
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health of the animals, and it led to a mass 
extinction of the reindeer. This reached a 
maximum in 1996 when 400 head died, 
and after that the cutting of antlers was 
stopped. At that time it appeared that rein-
deer-breeding farms were not capable of 
surviving independently.

Disintegration of the USSR affected 
them in the most adverse way. The reindeer 
breeders who heretofore had been provided 
by the state suddenly lost their most basic 
necessities: snowmobiles, motor boats, can-
vas tents, guns for the protection of herds 
from wolves, cross-country transport equip-
ment for the export of products and the 
organization of the economic activity of 
communities, the equipment for processing 
and storage of products of the taiga trade, 
combustion and lubricating materials, com-
bined forage, etc. The points of sale for tai-
ga products were also liquidated. Veterinary 
help declined as well, and national methods 
of treatment were completely lost. A number of trade enterprises and organizations that 
earlier served areas of accommodation for reindeer breeders’ essentials ceased their acti-
vity. Moreover, reindeer breeders did not receive a salary for a long time. Amid the cir-
cumstances of an economic crisis and runaway inflation, they had to kill deer to survive 
or to receive cash from the sale of venison. In aggregate, all these factors led to a cata-
strophic impoverishment of the Todja people and a sharp reduction in cervine herds, from 
14,000 head in 1982 to 1,100 in 2001 [Донахо 2008, 197–198].

Economic and social situation
According to the Ministry of Health of the Tuva Republic, the birth rate in Todja in 

1995 had decreased in comparison with 1994 by 42.6 %, and mortality increased by 
30 %. In 1995, the natural increase was 25 people, and in 1996 – 23 persons. The inci-
dence of disease in the local population grew sharply. 

Moreover, the transition to a market economy sharply aggravated the employment si-
tuation of the population. This became especially true in small settlements where in con-
nection with the reform of the agrarian sector there was a huge reduction in the number of 
workplaces. The majority of those in the list of employment seekers were young people 
under 30 years old. Unemployment led to the outflow of highly skilled experts and youth 
to the city. According to data from 2002, only 659 Todja people held permanent jobs.

Thus, the Todja people appeared to be on the verge of disaster; the question of their sur-
vival and preservation as original ethnographic group with the features of their economic 
livelihood and culture became ever more acute. Due to this situation, in June, 1995 the 
President of the Tuva Republic issued a decree, “About measures for reindeer breeding de-
velopment in the republic”. This decree meant that the deer that were livestock in agricul-
tural enterprises and communities were their collective property, and their privatization 
was prohibited. The communities were temporarily forbidden for three years from handing 
deer over to the state, killing them for economic needs or for giving out as wages in kind.

Some international organizations have been helping the Todja people. For example, the 
French non-governmental organization “An action against hunger” visited them in 2000–
2001 and delivered food and clothes for the children of reindeer breeders. The American 
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non-governmental organization “Totem Peoples Preservation Project” has worked in the 
region since 2000. This organization tries the help to reindeer breeders to improve the 
health of cervine herds, it delivers to them medicines necessary for veterinary supervision, 
carries out other necessary deliveries, and also organizes the training of veterinarians.

Creation of tribal communities
In 2004, the Parliament of the Tuva Republic passed a law, “On the tribal community 

of the indigenous minority Todja people” which urges solutions to the problem of estab-
lishment and support for the state protection of the primordial habitat of the Todjа inha-
bitants, and also their traditional way of life and livelihood. This law provided to Todja 
people legal protection which they did not have before. According to it, the community 
governs through a general meeting, a council of the community, and a chairman of the 
board; it has the right to develop a charter and hold property; some communities can 
unite into unions (associations) and have the privilege of using natural resources in places 
of accommodation; communities also have the right to observe religious practices, and 
create their own cultural centers. Questions of community land use and its property are 
regulated by the Ground and Civil codes. An association of communities of Todja people 
called “Tos Chadyr” was also created; its president is a local reindeer breeder named 
Svetlana Demkina. The association consists of about 1100 individual members and five 
tribal communities: “Systyg-Hem”, “Ulug-Dag”, “Odugen”, “Kham Sara”, and “Tere-
Hol”. Our informants the Kyrganays are members of the “Odugen” Community. 

For the coordination of activities of reindeer-breeding farms at the federal level, the 
Association of Indigenous Minority Ethnic groups of the North and the Far East of the 
Russian Federation was created; its chairman is Sergey Haryuchi (Yamal). The main ob-
jective of the Association consists in preservation of the number of deer, in carrying out 
selection work, and creation of a breeding herd in regions where the local population tra-
ditionally is engaged in reindeer breeding. There is a special technical training college in 
Toora-Hem for future reindeer-breeders, and this occupation still is considered as hono-
rable and desirable. Some young people can be educated at the prestigious Institute of 
Reindeer in Yakutsk, in the Republic of Sakha-Yakutia.

Poaching problems
It is necessary to note that notable distinctions between the Todja and other ethnic 

groups in their relation to natural resources and especially to hunting for wild animals 
sometimes lead to inter-ethnic friction. For example, Todja people accuse Russians of il-
legal hunting and shooting indiscriminately at all the animals they come across. They 
make the following argument: If a Russian sees five maral (red deer), he will kill all of 
them and take the antlers and the genitals, and leave all to the rest to rot; a Todja person 
will kill just one animal and not touch the others. However, this problem exists not only 
between the Todja people and the Russians, but also between the Todja people and other 
Tuvans, who come to Tozhda from others districts for commercial hunting and fishing 
[Донахо 2008, 196].

According to B. Donahoe, the very important resources for Todja people of wild ani-
mals, which are their main source of animal protein and also provide income from the 
sale of furs, are now being exhausted by poachers with a view towards the illicit trade in 
animal carcasses in the black market. Among other threats are destruction of their dwel-
ling environment by the mining industry connected with gold mining and timber cutting, 
and also the temptation of receiving easy profit from hunting tourism organized for fo-
reign clients. From this researcher`s point of view, in order to resist these threats, it is 
necessary to provide reindeer breeders with guarantees that they can continue to be en-
gaged in hunting for life support, that their lands will be protected by the law from priva-
tization and further use for industrial purposes, and that hunting will be forbidden to 
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those who are not natives of Todja. Otherwise, the disappearance of reindeer breeding 
and the way of life related to it will lead to a reduction of non-recoverable biological di-
versity and loss of the unique cultural heritage.

Chinese expansion
There is another extremely serious problem in the Todja region. In April 2006, an auc-

tion sale of licenses for development of the Kyzyl-Tashtygsky field of polymetallic ores 
in Todja took place. It is known that this field contains large reserves of zinc and lead 
which are in demand in the world market. The Chinese company JSC Lunsin paid Russia 
740 million rubles for the right to develop this field over the next 25 years.

In August of the same year, a meeting of heads of the republic with representatives of 
this company took place in the House of Government in Tuva. Representatives of the 
company reported to the Tuvan authorities on the beginning of design works. The Chi-
nese party assumed obligations to consider the strictest ecological requirements shown 
by the Tuvan party. However, both parties reached a consensus that the activities of JSC 
Lunsin in Todja will bring mutual advantage for both sides. It will help social and eco-
nomic development of the district and workplaces organizations, including training for 
local young people [Монгуш 2010b, 124–125].

When we arrived in Todja, development of the Kyzyl-Tashtygsky field was already 
actively under way. We got acquainted with four Chinese working there. From their 
words we learned the following: Currently about 1000 Chinese experts of many varied 
backgrounds are participating in the project. All of them work under contracts whose 
length depends on the circumstances. Contracts usually last for 2 or 4 years.

Our informants came to Todja because of high salaries. However, they refused to 
specify its amount since their contract requires nondisclosure. They have the following 
living conditions: They live in a hostel with a kitchen, gardens, and hothouses where they 
grow all the vegetables they need. Internet, TV sets, radio and mobile communication are 
available to them. Once a year each worker has 50 days of vacation to visit his relatives 
in China.

A Chinese town with infrastructure will be built in Todja. It will help Chinese workers 
to come here with their families. Their children will go to the kindergarten and study at 
the school. In this sphere they have done much. We actually saw how they were building 
residential and public houses. Many of these are awaiting completion.

According to the local workers in this field, they are constructing a processing factory 
where they will dress ore. In order to do this they will use salts of hydrocyanic acid; all 
this will be dumped together into a settler and be filtered there, and the remaining waste 
from production will be dumped into the local Ak-Hem River, from where it will flow 
into the Yenisei.

Ecologists from Kyzyl, who came to Todja in 2011 to study this question, have rigo-
rously ascertained that when the processing factory starts to operate at full power, it will 
not be possible to avoid an ecological disaster. Todja’s fauna will start to die out, all 
plants will become poisonous, the incidence of disease in the local population will sharp-
ly increase, and the earth will become barren.

Besides this, the Chinese also extract large quantities of gold which they melt into in-
gots and send in containers to China. Local people perceive it as the plunder of natural 
riches by the Chinese who have received permission for this from the Tuvan and Russian 
governments. According to elderly informants, the strong earthquakes which were taking 
place at the end of 2011 have grown out of the barbarous invasion of strangers into the 
subsoil of Tuva. The disappearance of a large mountain, razed to the ground in connec-
tion with mining, which previously had been considered to be a sacred object, was con-
sidered by the old men to be an irreplaceable loss, and the anger of the spirit owner of 
this mountain and other districts seemed quite justified.
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Initial promises by the Chinese to create workplaces for the local population, and 
through that to allegedly promote social and economic development in the district, in rea-
lity turned out to be fiction. What they actually did was to buy two cars for the local ad-
ministration, and then employed some tens of Tuvans and Russians as unskilled workers. 
Later many of them left the project. There were some serious reasons why they did this. 
We listed them in the order in which they were cited by our informants. First, the Russian 
(including Tuvan) workers got small salaries; second, what they were fed was disgusting 
(the remains of the food after the Chinese had eaten); and third, they felt that they them-
selves were traitors participating in the predatory plunder of the natural riches of their 
homeland. According to recent data, no more than 30 Russians remained working with 
the Chinese, they have to continue working for the maintenance of their families.

From the Todja people’s point of view, the activity of the Chinese company in their 
territory is serious threat of not only an ecological, but also of a strategic character. Ac-
cording to them, “disinterested” investments of the Chinese industrialists in Tuva can 
have repercussions in the future. Having obtained a serious advantage in the region, it 
will be simpler for China to undertake development of other fields, and also for geologi-
cal exploration. And when the railway to Kyzyl is constructed, representatives of the 
People’s Republic of China can lobby for stretching it to Mongolia. The distance between 
Mongolia and China is rather short, and it is directly in the path of the Chinese expansion 
in the conditions of increasing globalization.

Conclusion
In any case, the data gathered shows conclusively enough that the modern ethnic 

development of the Todja people is complex and multi-faceted in character. First, 
having lived in a mixed ethnic environment for a long time, the Todja reindeer breeders 
have to mix with other peoples and accept their languages and culture. However, in 
spite of this, they still retain such important components of ethnicity as their ethnic con-
sciousness, and some features of traditional culture, which allows them to be identified 
as Todja people. 

There is also a serious problem of the Chinese expansion in the Todja district. All 
these questions presented here offer promising avenues for future investigation, and 
could serve as an initial foundation for further analysis.
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РЕЦЕНЗІЇ

Творчість великого японського пое-
та Мацуо Басьо (1644–1694) ши-

роко відома в усьому світі. Поруч із 
геніальними хайку значне місце в його 
спадщині посідає й проза, зокрема 
подорожні нотатки. Найбільшою сла-
вою серед них користується щоденник 
мандрівки на північ острова Хонсю, 
яку поет здійснив 1689 р. разом зі сво-
їм учнем на ім’я Сора. Втім, слово 
“щоденник” тут використано доволі 
умовно: Басьо працював над цим тек-
стом цілих чотири роки після повер-
нення, аж до 1694 р. Його назва – 
“Оку-но хосоміці1” (おくのほそ道) – є 
багатозначною, про що свідчать ва-
ріанти перекладів різними мовами – 
англійською “The Narrow Road to the 
Deep North”, “The Narrow Road Through 
the Provinces”, “The Narrow Road to the 
Interior”, “Back Roads to Far Towns”; французькою “Le Chemin étroit vers les contrées 
du Nord”, “Sur le chemin étroit du Nord profond”, “L’Étroit chemin du fond”; німець-
кою “Auf schmalen Pfaden ins Hinterland”; російською “По тропинкам севера” тощо. 
Як зрозуміло з наведеного переліку, знаменитий щоденник перекладений багатьма 
мовами світу – англійською, французькою, німецькою, іспанською, російською, 
чеською, есперанто та іншими, причому деякими мовами – неодноразово (напри-
клад, існує дев’ять англійських та п’ять французьких перекладів). Нещодавно був 
виданий український переклад І. Бондаренка та Т. Комарницької. 

Книжка, про яку йдеться, не просто ще один переклад уславленого твору росій-
ською мовою (раніше його перекладали такі визначні японісти, як Н. Фельдман, 
Т. Соколова-Делюсіна тощо). Це – унікальний документ діалогу культур. І не тільки 
тому, що перекладач – японка. Ямада Мідорі належить до справжньої мистецької та 
інтелектуальної еліти Японії: вона – професор ікебани школи Ікенобо, майстриня 
чайної церемонії школи Омоте сенке, майстриня живопису тушшю – сумі-е. Крім 
того, вона чудово грає на кото (музичному інструменті на кшталт цитри), виконує 
старовинні танці тощо. Отже, у знанні традиційної культури з нею мало хто може 
зрівнятися навіть у Японії. Водночас Ямада Мідорі – кандидат філологічних наук 
(захистила дисертацію в Московському державному університеті в 1997 р.), викла-
дала японську мову у Східному університеті при РАН. Вона є автором посібників з 

1 Японські слова наведено у транслітерації М. Федоришина.

Новий РосІйський пЕРЕклад
славЕтНого щодЕННика Басьо

Рецензія на: Неведомыми тропами: Дневники Басё / Перевод с японского, преди-
словие, примечания Ямада Мидори. – М., 2010. – 72 с., ил.
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японської мови – з перекладу документації та з проведення екскурсій (у співавтор-
стві з С. А. Биковою). Але головна справа життя Ямади Мідорі, її місія – поширю-
вати знання про японську культуру у світі. Для цього вона організувала філії школи 
Ікенобо не лише в Росії, а й в Україні, Молдові тощо, багато років читає лекції і 
проводить майстер-класи з ікебани, чайної церемонії, традиційного живопису туш-
шю – сумі-е. Вона є автором єдиного виданого в Росії підручника з ікебани школи 
Ікенобо. За свою культурницьку діяльність Ямада Мідорі нагороджена імператором 
Японії орденом “Сонця, що сходить, – золоті та срібні промені”. 

Переклад щоденника Басьо також зроблений з метою поглибити знайомство 
іноземців з традиціями японської культури. Як зазначає сама Ямада Мідорі у перед-
мові, до праці над книгою її спонукало те, що вона не могла впізнати в російських 
перекладах з дитинства знайомі їй вірші Басьо. Тому вона вирішила перекласти що-
денник, де хайку включено до певного контексту, що полегшує їхнє розуміння ро-
сійським читачем – адже тут поет розповідає про обставини, в яких народився той 
чи інший вірш. 

Глибше розуміти текст допомагають і численні ілюстрації в стилі сумі-е (книгу 
можна вважати також альбомом, бо в ній 34 кольорові високоякісні репродукції). 
Автори ілюстрацій – сама Ямада Мідорі та її учениці з московської групи “Сакура-
кай” (“Товариства любителів сакури”) – Ольга Фомічова, Ірина Золотая, Тетяна Бло-
хіна тощо; один із малюнків створений тувинською художницею й поетесою Ура-
ною Куулар. Отже, ми маємо справу ще з одним виміром діалогу культур: росіянки 
і тувинка, що оволоділи традиційним японським живописом, ведуть за допомогою 
пензля й туші бесіду з японським поетом і залучають до цієї бесіди читача. 

Суворий, аскетичний живопис сумі-е дуже пасує до прози й віршів Басьо, їх 
об’єднує дух дзен-буддизму. Туманні, прозорі плями блідої туші добре передають 
буддійське відчуття ілюзорності, сновидності довколишнього світу. Малюнки вдало 
доповнюють текст, у багатьох випадках не зображуючи буквально події, про які в 
ньому йдеться, але створюючи відповідну атмосферу. Так, місце, де поет споглядає 
гору Фудзі перед від’їздом, супроводжує зображення двох пташок на гілці плакучої 
сакури, з якої вже облітають пелюстки на дорогу, що йде вдалечінь. На малюнку 
немає Фудзі, але її образ виникає в уяві читача. 

Як бачимо, назву твору Ямада Мідорі переклала не так, як прийнято в Росії, – 
не “По тропинкам севера”, а “Неведомыми тропами”. Вона виходить, вочевидь, з 
таких значень слова оку: “глибокий; той, що лежить у глибині; потаємний”. Такий 
переклад, з одного боку, викликає в читача підсвідомі асоціації з пушкінським 
Лукомор’ям і тим самим створює ауру казковості, загадковості; з другого боку, до-
зволяє уникнути асоціаційного ряду, який супроводжує в російській мові слово “се-
вер” (місця, по яких мандрував Басьо, навіть для японців не північ, а північний 
схід). Вдалим нам видається й переклад хосоміці як “тропы”, а не “тропинки”: “по 
тропинкам” гуляють діти в парку, а “по тропам” ходять дикі звірі в лісі. І Басьо 
мандрував по глухих, покинутих, здичавілих місцях. 

Текст щоденника включає хайку, що створює особливі труднощі для перекладу. 
Ямада Мідорі пішла незвичним шляхом: вона відмовилася від спроб поетичного 
перекладу віршів; натомість вона залишила їх у тексті мовою оригіналу, в кирилич-
ній транслітерації, а у виносці до кожного вірша навела доволі розлоге пояснення 
його змісту – саме пояснення, а не дослівний переклад-підрядник. Звісно, такий 
спосіб може спочатку викликати в читача почуття незручності; проте, з одного боку, 
дозволяє уявити звучання вірша, відчути – наскільки це можливо для неяпонця – 
його мелодію; з другого боку, краще зрозуміти сенс. Адже сприйняття хайку, через 
їхню лаконічність, сильно залежить від культурного контексту – асоціацій, які те чи 
інше слово або вираз викликають у японця, але яких немає у представника іншої 
культури. Тому переклад хайку майже завжди потребує розлогого коментарю.
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Інших коментарів у книзі порівняно з попередніми російськими перекладами 
мало. З одного боку, тому, що Ямада Мідорі уникає, де це можливо, “екзотичних” 
(для росіянина) реалій; з другого боку, тому, що книга призначена все-таки читачеві, 
який знайомий з японською культурою і любить її. Його не відволікають набридли-
вими поясненнями, як називаються латиною квіти унохана чи то які дати народжен-
ня та смерті Мінамото-но Йосіцуне. Його залишають сам на сам з текстом Басьо.

На жаль, переклад у книзі неповний – він містить лише приблизно половину 
тексту щоденника. Причини цього нам невідомі; можна припустити, що це сталося 
через фінансові проблеми, бо ж видати таку книгу на гарному папері з кольорови-
ми ілюстраціями – справа недешева. У такому разі хотілося б сподіватися на появу 
в майбутньому другого тому. Як би там не було, книга “Неведомыми тропами: 
Дневники Басё” є не лише чудовим подарунком усім поціновувачам японської літе-
ратури, а й вагомим внеском до міжцивілізаційного діалогу, бо дозволяє через глиб-
ше розуміння творчості геніального поета наблизитися до розуміння й самого духу 
Японії. 

С. В. Капранов
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ХРОНІКА

11 червня 2014 року ми відзначаємо ювілей іс-
торика науки Елли Григорівни Циганкової.

Елла Григорівна Циганкова народилася в Бєл-
городі. Її перші шкільні роки припали на непрос-
тий воєнний час. Жага до знань компенсувалася 
читанням книг, зокрема з родинної бібліотеки. 
Вищу освіту Е. Циганкова пішла здобувати до 
Харківського державного бібліотечного інституту, 
який 1957 року закінчила з відзнакою. Одеська нау-
кова бібліотека ім. М. Горького – перше місце ро-
боти. Тут сім років Елла Григорівна працювала як 
бібліограф з питань мистецтва. Сферою її зацікав-
лень були дизайн, історія технічної естетики. Тому 
не дивно, що після переходу 1964 року на посаду 

молодшого наукового співробітника сектору історії природознавства і техніки Інсти-
туту історії АН УРСР вона почала готувати кандидатську дисертацію з цієї темати-
ки. Науковий ступінь кандидата історичних наук по спеціальності “історія науки” 
здобула 1971 року за успішно захищену роботу “Історія формотворення машин”.

І надалі Елла Григорівна продовжувала працювати над питаннями історії науки, 
була співавтором деяких розділів великих загальносоюзних видань, як-от чотири-
томна “История отечественной математики” (1968–1970), їй належить розділ “Био-
графический словарь советских математиков”. У виданнях 1975 року “История ма-
тематического образования в СССР” та 1986 року “История механики в России” 
була відповідальним секретарем та співавтором, а у виданні 1983 року “Очерки 
развития математики в СССР” – відповідальним секретарем та співавтором вступ-
ної статті.

1977 року в московському видавництві “Знание” вийшла перша монографія Елли 
Григорівни – “У истоков дизайна (машины и стили)”. Наступного року на всесоюз-
ному конкурсі науково-популярної літератури ця книга була відзначена дипломом.

У ті роки якраз тривала підготовка до святкування чергового ювілею Української 
академії наук. На той час навіть точна дата заснування установи була невідома, 
оскільки визнання того, що закон про заснування академії підписав гетьман Скоро-
падський, було неможливим. Про багатьох репресованих вчених практично не було 
ніякої інформації. Тому Президією АН УРСР було поставлено завдання: виявити та 
повернути науці забуті імена. Старший науковий співробітник Центру досліджень 
науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва АН УРСР Елла 
Григорівна Циганкова багато працювала в київських архівах, де бачила документи, 
в котрих згадувалися українські дослідники, які не були широко відомі, але здобут-
ки яких були значущі. Поступово головною метою її досліджень стало відновлення 
справжніх імен та подій.

ЕЛЛА ГРИГОРІВНА ЦИГАНКОВА – ІСТОРИК НАУКИ
(до ювілею)
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Перші статті Елли Григорівни “Письмо И. А. Малиновского Социально-экономи-
ческому отделению ВУАН”, “Записка С. П. Тимошенко об организации разряда 
прикладного естествознания” (вчений у галузі теорії пружності та опору матеріа-
лів, академік), “Степан Львович Рудницкий” (географ, автор праці “Чому ми хочемо 
самостійної України?”) вийшли протягом 1989 року в “Очерках истории естество-
знания и техники”. Згодом про наукову діяльність видатного правознавця Й. О. Ма-
линовського була ще низка публікацій. У наступні роки з’явилися дослідження про 
енциклопедиста-цукровика М. П. Зуєва, математика І. Я. Штаєрмана, математика 
академіка М. П. Кравчука (висновки комісії з обстеження його судової справи), лі-
тературознавця академіка С. О. Єфремова (одного з фундаторів УАН).

Відновлення історичної правди стало основною темою робіт дослідниці. По-
стать академіка Агатангела Юхимовича Кримського привернула увагу Елли Гри-
горівни в першу чергу як видатного організатора науки. У 1991 році у “Віснику 
АН УРСР” було надруковано її перші розвідки про нього – “Неодмінний секретар 
ВУАН” та “Вірш на звороті фотографії (До 120-річчя з дня народження А. Ю. Крим-
ського)”. Академік Омелян Пріцак, за ініціативи якого в системі АН України було 
створено Інститут сходознавства, надавав великого значення вивченню минулого 
української орієнталістики, вважаючи це необхідною умовою для її відродження. 
Тому, ознайомившись із працями Елли Григорівни, він особисто запросив її на ро-
боту до інституту. 1991 року Елла Григорівна Циганкова стає старшим науковим 
співробітником відділу історіографії та джерелознавства Інституту сходознавства 
ім. А. Ю. Кримського НАН України.

У цей час разом з іншими колегами вона продовжує працювати над справжньою 
історією Української академії наук. Друком виходять публікації “Трагічні сторінки 
(З історії Академії наук Україні)”, “Перше десятиріччя ВУАН (1918–1928)”, “Всеук-
раинская Академия наук. Год 1929” та ін. Це узагальнюючі роботи, які писалися на 
основі архівних матеріалів, що стали доступними та відкритими в перші роки неза-
лежності України та ліквідували багато лакун в історії української науки. Завдяки 
їм було відновлено справедливість стосовно багатьох визначних вчених. Президія 
НАН України поновила членство 34 академіків та членів-кореспондентів, незакон-
но виключених свого часу зі складу академії з політичних міркувань. А Елла Григо-
рівна Циганкова та Леся Василівна Матвєєва були висунуті на здобуття премії 
ім. М. С. Грушевського за цикл робіт “Історія Національної академії наук України”.

Вивчаючи період перших двох десятиліть існування академії, Елла Григорівна 
продовжувала досліджувати біографію та наукові здобутки Агатангела Юхимовича 
Кримського. Друком вийшли її статті – “Академік Агатангел Кримський” у збірці 
нарисів “Члени-засновники Національної академії наук України”, “Сходознавча ко-
лекція Агатангела Кримського у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вер-
надського” у “Бібліотечному віснику”, “А. Ю. Кримський і організація сходознавчих 
досліджень в Українській академії наук” у “Матеріалах ювілейної сесії секції гума-
нітарних наук НАН України”, “А. Ю. Кримський і С. О. Єфремов. Співпраця у роз-
будові Української академії наук (1920–1928)” у “Східному світі”. Академік був не 
тільки одним з фундаторів академії, а й першим неодмінним секретарем установи. 
Документи з його архіву відтворювали дійсний хід історії організації науки в Украї-
ні, створення сходознавчих осередків. У своїх публікаціях Елла Григорівна незмінно 
показувала, що досвід ВУАН у цьому аспекті, як позитивний, так і негативний, може 
бути використаний і на сучасному етапі організації науки, зокрема аналіз подій 
1929–1930 років, коли докорінно змінилися концептуальні основи Української ака-
демії наук. Не втратило свого значення й опубліковане 1997 року вибране листуван-
ня А. Ю. Кримського (здійснено разом з Л. В. Матвєєвою). Статті «“Для багатьох 
він був розрадою”. Спогади про останні дні А. Ю. Кримського» та “Маловідомі сю-
жети з академічного життя. Свідчення-спомини із слідчої справи М. Левченка” по-
казують нам найтрагічніші сторінки життя сходознавця.
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Наступними роками в журналі “Східний світ” одну за одною Елла Григорівна 
публікує статті, які на основі архівних документів розкривають “білі плями”, – “Ге-
браїстична комісія ВУАН”, “Візантологічна комісія ВУАН”, “Комісія для дослідів з 
історії Близького Сходу ВУАН (1930–1933)”, “Вивчення мови й культури ідиш в 
Українській Академії наук (1926–1949)”. Але вона зосереджувала увагу не тільки 
на київських центрах, її публікації “Історико-етнологічний відділ ВУНАС та участь 
у його роботі П. Г. Ріттера і А. П. Ковалівського”, “Всеукраїнська наукова асоціація 
сходознавства”, “Проект секцій східних мов у складі Харківської філії Інституту 
мовознавства”, “До 80-річчя ВУНАС” відтворюють історію харківських сходознав-
чих осередків. Історії української орієнталістики присвячені також “Вивчення Сходу 
у Київській духовній академії”, “Шлях до відродження (сходознавство в Радянській 
Україні у післявоєнні роки)” та ін. Не забувала дослідниця нагадувати нам і про за-
буті імена, так, у 2005 році вона опублікувала статтю про лінгвіста, знавця східних 
мов Б. І. Зданевича “Б. І. Зданевич – орієнталіст”, а також розділ у колективній мо-
нографії про мистецтвознавця В. М. Зуммера.

Узагальнюючи цей накопичений величезний матеріал, Елла Григорівна 2007 року 
видала монографію “Сходознавчі установи в Україні. Радянський період”. За це 
фундаментальне дослідження та наукові здобутки 2009 року вона була нагороджена 
медаллю НАН України “За професіоналізм”, а 2010 року стала лауреатом премії 
ім. А. Кримського НАН України.

Елла Григорівна Циганкова є одним з ініціаторів створення біобібліографічного 
словника “Сходознавство і візантологія в Україні в іменах”, який вийшов 2011 року. 
Завдяки її ентузіазму та наполегливості згуртувався колектив науковців, котрі 
спільними зусиллями підготували видання, в якому під однією обкладинкою зібра-
ні біографії вітчизняних вчених, що своєю працею зробили внесок у розбудову 
українського орієнталістичного простору, починаючи від перших згадок до сього-
дення, коли сходознавство перетворилося на самостійну галузь науки, що динаміч-
но розвивається.

Останніми роками опубліковані статті: “Виктор Федорович Иваницкий (1881–
1955) – историк Древнего Востока, гебраист и библиограф”, “Л. В. Матвєєва – істо-
рик науки”, “Ігор Федорович Черніков – історик Туреччини”, “ВУНАС: тюркологічні 
сюжети”, “Час згадати” (присвячена 140-річчю з дня народження А. Ю. Кримського), 
“Наука древних в творчестве Д. А. Граве”, “Палестиноведение в трудах ученых Киев-
ской духовной академии: паломничество, наука, просветительство”. І в них дослідни-
ця продовжує вивчення українських сходознавців та української орієнталістики.

О. Д. Василюк

Дорога Елло Григорівно!
Від імені співробітників Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН 

України в день Вашого ювілею прийміть найщиріші побажання здоров’я, щастя, 
творчих успіхів та благополуччя Вам та Вашим близьким.

Для всіх нас Ви приклад високоерудованого, принципового вченого-професіо-
нала, який завжди має власну думку. В особистому спілкуванні Ваші щирі поради 
незмінно допомагали в непрості хвилини життя.

Сподіваємося на подальші довгі роки плідного співробітництва.

З глибокою повагою,
колектив Інституту сходознавства
ім. А. Ю. Кримського НАН України
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24 липня 2014 року виповню-
ється 70 років кандидату 

історичних наук Олені Дмитрівні 
Огнєвій – відомому українському 
сходознавцю, тибетологу, автори-
тетному фахівцю в галузі джерело-
знавства, книгознавства, мистецтво-
знавства, музеєзнавства, етнографії 
Східної Азії та України

Народилася Олена Дмитрівна 
Огнєва біля підніжжя Кавказьких 
гір, в абхазькому містечку Ґулріпші 
неподалік від Сухумі. Можливо, 
враження дитинства, проведеного в 
цьому екзотичному для нас краї, і 
стали зернятком, з якого згодом роз-
винувся глибокий інтерес до Сходу, 
до іншої гірської країни – Тибету. 
Цей інтерес і привів її врешті-решт 
на східний факультет Ленінград-
ського державного університету, 
який майбутня дослідниця закінчи-
ла в 1967 році за спеціальністю 
“тибетська філологія”. Практику 
проходила в Монголії. У 1970–
1975 рр. працювала в Тибетському 
фонді відділу рукописів Ленінград-
ського відділення Інституту сходо-

знавства АН СРСР старшим науково-технічним співробітником. Закінчивши в 
1979 р. аспірантуру при Інституті сходознавства АН СРСР у Москві за спеціальніс-
тю “історіографія та джерелознавство”, Олена Дмитрівна Огнєва успішно захисти-
ла кандидатську дисертацію на тему “Тибетський середньовічний трактат з теорії 
образотворчого мистецтва”. Її вчителями були видатні вчені: буддолог і монголіст 
Борис Іванович Панкратов, тибетолог Броніслав Іванович Кузнецов, індолог і буд-
долог Октябрина Федорівна Волкова та ін., а науковим керівником – відомий індо-
лог Григорій Максимович Бонгард-Левін. З 1980-го по 1984 р. Огнєва працювала в 
Інституті сходознавства АН Таджицької РСР у Душанбе. 

З 1984 р. Олена Дмитрівна оселилася в Луцьку – повернулася на свою другу 
малу батьківщину, де її родина жила з 1953 р. Відтоді вона тривалий час працювала 
провідним науковим співробітником у Волинському краєзнавчому музеї (з 1997-го 

 
ЮВІЛЕЙ О. Д. ОГНЄВОЇ
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по 1999 р. очолювала в ньому відділ давньої історії). О. Д. Огнєва не тільки видат-
ний науковець, а й талановитий педагог. За сумісництвом вона працювала на кафедрі 
археології та джерелознавства історичного факультету Волинського національного 
університету імені Лесі Українки: в 1994–1995 рр. – старшим викладачем, у 2006–
2008 рр. – доцентом; читала такі курси, як “Музеєзнавство”, “Вступ до музеєзнав-
ства”, “Книгознавство та історія книг”. З 2008 р. О. Д. Огнєва працює на іншій 
кафедрі – документознавства і музейної справи того ж самого факультету також на 
посаді доцента. Крім того, в 1996–2002 рр. вона обіймала посаду завідувача кафе-
дри Волинського інституту економіки та менеджменту, а з 1992-го й донині працює 
в Інституті сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. Тут у 2003 році Оле-
на Дмитрівна здобула вчене звання старшого наукового співробітника.

Наукові публікації О. Д. Огнєвої (загалом близько 400 українською, російською 
та англійською мовами) здебільшого належать до сходознавчої, переважно тибето-
логічної, тематики. Магістральною темою досліджень Олени Дмитрівни є сакральне 
мистецтво. Зокрема, вона є співавтором колективної монографії “Пять семей Будды. 
Металлическая скульптура северного буддизма IX–XIX вв. из собрания ГМВ” (М., 
2004) та автором збірника статей “Боги снежных гор. Музеи Украины: сакральное 
искусство в традиции тибетского буддизма” (Одеса, 2008). Друга з цих праць відо-
бражає величезну роботу, яку дослідниця проводить уже близько 20 років, вивчаю-
чи твори буддійського мистецтва, що зберігаються в музейних зібраннях України – 
в музеях Києва, Львова, Луганська, Одеси, Сум тощо. У зв’язку з цим О. Д. Огнєва 
організувала дві виставки в Музеї мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків (Київ): 
“Боги країни снігів” (у співавторстві з Г. Біленко, червень – вересень 2001 р.); ви-
ставка мистецтва народів Центральної Азії (травень – червень 2003 р.). 

У творчості О. Д. Огнєвої ще від часів роботи над кандидатською дисертацією 
(темою якої, як уже було вказано, був середньовічний тибетський трактат з теорії 
мистецтва) тісно переплелися аналіз творів мистецтва з аналізом текстів, погляд на 
твори мистецтва крізь призму текстів, і навпаки. Такими є її дослідження похо-
дження образу Будди та його прижиттєвого зображення (наприклад, стаття “З істо-
рії живописних зображень Будди Шак’ямуні” у збірнику “Китайська цивілізація: 
Традиції та сучасність. Збірник статей”, К., 2009) або образу Тари в писемній та об-
разотворчій традиції. Серед усього розмаїття тибетської літератури особливу увагу 
дослідниці привертають житія Будди Шак’ямуні, а також переклади “Діамантової 
сутри” і, звісно, теоретичні трактати з мистецтва. Багато уваги О. Д. Огнєва приді-
лила постаті і творчості тибетського вченого й релігійного діяча Таранатхи Кюнга-
н’інбо (1575–1674), зокрема його твору “Намтхар Шак’ямуні”. Загалом працям 
Олени Дмитрівни притаманне шанобливе ставлення до традиції, яку вона дослі-
джує, звернення до її витоків. Упродовж останніх років дослідниця описує твори 
тибетського образотворчого мистецтва, в тому числі танки, в зібранні Кабінету 
Ю. М. Реріха (Москва, Інститут сходознавства РАН).

Однак праця вченого-сходознавця неодмінно включає переклад досліджуваних 
текстів. О. Д. Огнєвій належать і кілька перекладів пам’яток тибетської літератури, 
зроблених безпосередньо з оригіналу й опублікованих у хрестоматії східних літера-
тур “Джерело перлин” (К., 1998). Це дві глави із “Сутри про мудрість та глупоту”, 
“Коштовна скарбниця легше” або “Красного письменства” Сакйа пандита Кюнга-
г’ялцена Пел-занбо та «Кабаб дюнден, або “Сім наказів”» Таранатхи Кюнга-н’інбо. 
Ще один переклад – «Уславлений життєпис Цан’яна-гйацхо, або “Пісні, що ті-
шать”» – опублікований у збірнику “Дослідження цивілізацій Сходу та Заходу: іс-
торія, філософія, філологія” (К., 2004). Треба зазначити, що переклади тибетської 
літератури європейськими мовами взагалі не дуже численні (особливо в порівнянні 
з перекладами з китайської або японської мов); і завдяки самовідданій праці Олени 
Дмитрівни ми нині маємо такі переклади й українською мовою.
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О. Д. Огнєва – автор численних статей у таких широковідомих енциклопедичних 
і словникових виданнях, як енциклопедія “Мифы народов мира” (М., 1980–1982; 
1988), “Мифологический словарь” (М., 1990), “Буддизм: Словарь” (М., 1992), “Пра-
вославная энциклопедия” (М., 2002 – ...) тощо. Їй також належать статті про звичаї 
тибетців у книгах “Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии: Новый 
год” (М., 1985) та “Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии: Годо-
вой цикл” (М., 1989). 

Проте наукові інтереси О. Д. Огнєвої не обмежуються сходознавством. Значну 
частину сил вона віддає також україністиці, краєзнавству рідної Волині, зокрема 
контактам з культурами Сходу. Не дивно, що на першому місці тут велика землячка 
дослідниці – Леся Українка. Багаторічна копітка праця Олени Дмитрівни над спад-
щиною поетеси знайшла завершення в монографії “Східні стежини Лесі Українки 
(Статті та матеріали)”, перше видання якої (2007 р.) було відзначене дипломом як 
найкраща книга в номінації “Наукова література” за підсумками обласного конкур-
су “Світ Волинської книги – 2007”. Вже наступного року (2008 р.) на замовлення 
Державного комітету телебачення та радіомовлення України за програмою “Україн-
ська книга” вийшло друге, доповнене видання монографії. Чималу увагу дослідниця 
приділяє також іншому земляку – композитору Ігореві Стравінському, зокрема його 
зв’язкам зі Сходом. Вона також організувала в Луцьку виставки “Театр Лесі Україн-
ки” (у співавторстві з Т. Садовник, 1989), “Ігор Стравінський та Схід” (1994). Подія 
відкриття після тривалого ремонту та реконструкції єдиного у світі музею-садиби 
видатного композитора ХХ століття Ігоря Стравінського в місті Устилузі стала од-
ним з переможців у П’ятій обласній рейтинговій акції “Музейна подія року на 
Волині – 2013”, у рамках якої відзначаються найважливіші, найбільш показові та 
резонансні явища в музейній галузі на Волині, що найбільше вплинули на загальне 
сприйняття музеїв у суспільстві. Автором експозиції Устилузького народного му-
зею Ігоря Стравінського є О. Д. Огнєва. У 2013 ж році дослідниця була нагородже-
на премією ім. А. Кримського НАН України за цикл праць під загальною назвою 
“Східний вектор культурного спадку України”.

Окремі публікації дослідниці присвячені іншим видатним синам Волині – Т. Чаць-
кому, А. Кримському, художнику Ф. Стравінському та ін. До кола наукових інтересів 
О. Д. Огнєвої входить також геральдика Волині (вона є членом Українського гераль-
дичного товариства) та книгознавство (зокрема, дослідження бібліотеки Луцького 
Хрестовоздвиженського братства). 

О. Огнєва брала участь у понад 140 наукових конференціях у різних країнах сві-
ту, зокрема таких, як Міжнародний тибетологічний семінар (Блумінгтон, США, 
1998), “Китай: держава та суспільство” (Москва, 2000), Реріхівські читання (Мо-
сква, 1970–2012), семінар “Текст і навколо тексту” (Москва, 2003), Сходознавчі чи-
тання ім. А. Кримського (Київ, 1997–2012), XXXVII Міжнародний конгрес сходо-
знавців (Москва, 2004), міжнародна науково-практична конференція “М. К. Реріх та 
його сучасники. Колекції та колекціонери” (Одеса, 2005–2011), “Сходознавство й 
африканістика в діалозі цивілізацій. XXV Міжнародна конференція. Джерелознав-
ство й історіографія країн Азії та Африки” (Санкт-Петербург, 2009), міжнародна 
науково-практична конференція “Пам’ять світу: історико-документальна спадщина 
буддизму” (Москва, 2010), міжнародна науково-практична конференція “Буддизм 
Ваджраяни в Росії: від контактів до взаємодії” (Москва, 2010; Владивосток, 2012), 
XXXIII Зографські читання “Проблеми інтерпретації традиційного індійського тек-
сту” (Санкт-Петербург, 2012), Перші петербурзькі тибетологічні читання (Санкт-
Петербург, 2012), міжнародна наукова конференція “Китай, Корея, Японія: методо-
логія і практика інтерпретації культур” (Київ, 2009–2013), а також у численних 
симпозіумах, присвячених історії та культурі Волині. О. Огнєва бере також активну 
участь в організації наукових форумів. Під її керівництвом відбувається міжнародна 
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наукова конференція “Цирендоржиєвські читання”, присвячена історії, релігії, фі-
лософії, культурі та мистецтву Центральної Азії (Бурятії, Калмикії, Туви, Монголії 
та Тибету) в контексті взаємодії народів Євразії, а також зв’язкам цих народів з 
Україною та пам’яткам їхньої культури на наших теренах. Станом на сьогодні від-
булися Перші (2000), Другі (2003), Треті (2006), Четверті (2008) та П’яті читання 
(2012), у яких брали участь науковці з різних країн. Збірники матеріалів конфе-
ренції, видані за науковою редакцією О. Д. Огнєвої, становлять значний внесок 
до вітчизняного сходознавства. Вона також організувала науковий семінар “Федір 
Щербатськой (1866–1942) у контексті сходознавства ХХ ст. (до 140-річчя з дня на-
родження)”, що відбувся в Інституті сходознавства ім. А. Ю. Кримського 20 квітня 
2007 р. 

Глибокі фахові знання в поєднанні з рідкісною ерудицією, працьовитість, твор-
чий підхід, здатність до нестандартного бачення проблеми, а також відкритість у 
спілкуванні та оптимізм – ці риси роблять Олену Дмитрівну душею і лідером нау-
кового колективу. До неї завжди тягнуться колеги, й особливо молодь, яка бачить у 
ній взірець для себе. На таких вчених, як Олена Дмитрівна Огнєва, тримається 
наше сходознавство. 

З роси і води Вам, Олено Дмитрівно! Многая літа і нових наукових звершень!

С. В. Капранов
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30 червня 2014 р. на сімдесят першому році передчасно пішов із життя талано-
витий єгипетський поет, журналіст, літературний критик і суспільний діяч Ха-

сан Тауфік. Довгі роки арабський письменник був другом та палким прихильником 
України, її історії, літератури, культурних традицій; декілька разів відвідував Київ. 

Народився Хасан Тауфік у Каїрі 31 серпня 1943 року. У 1965 р. закінчив філоло-
гічний факультет Каїрського університету, діставши ступінь бакалавра, а згодом, у 
1978 р., – диплом магістра. Поетичний дебют Х. Тауфіка припав на 1969 рік, коли 
світ побачила збірка віршів під назвою “Кров у садах”. Перша літературно-кри-
тична стаття, “Основні тенденції у вільному вірші”, була написана невдовзі по за-
кінченню університету, у 1970-му. 

У 1966 р. Хасан Тауфік стає членом Спілки письменників Єгипту, через рік всту-
пає до лав письменницького гуртка в Каїрі, а з 1971 року починає свою діяльність у 
Спілці нової літератури Каїра. Визнання приходить до Х. Тауфіка через 20 років: у 
1990 і 1991 рр. поет здобуває дві почесні літературні нагороди – Державну премію 
Єгипту за найкращу поетичну збірку та Міжнародну премію імені Абдель‘азіза Са-
уда аль-Бабтейна за найкращу касиду.

На сьогодні літературно-критична спадщина Х. Тауфіка представлена понад 
15 поетичними збірками, більш ніж 20 статтями з філології, двома збірками макам – 
традиційних арабських шахрайських новел – та кількома десятками есе в різних 
близькосхідних періодичних виданнях, передусім катарській газеті “Аш-Шарк”, де 
письменник вів окрему колонку, присвячену питанням культури, літератури, мисте-
цтва, суспільній проблематиці.

До поетичних збірок Хасана Тауфіка належать: “Кров у садах” (1969), “Люблю 
казати ні” (1971), “Любовні поеми” (1974), “Коли мрія стає мечем” (1978), “В очі-
куванні прийдешнього” (1989), “Історія потопу: від Ноя до піратів” (1989), “Її об-
личчя – поема, яка не закінчується” (1989), “Те, що побачив Синдбад” (1991), “Лей-
ла кохає Лейлу” (1996), “Вибрані поетичні твори” (1998), “Я кохав двох” (1999), 
“Багдад, що зрадив мені” (2004), “Трояндовий блиск” (2005), “Людино, я люблю 
тебе!” (2008), “Немає місця жертвам революції” (2012). 

З-поміж критичного доробку письменника на особливу увагу заслуговують такі 
статті: “Основні тенденції у вільному вірші” (1970), “Ібрагім Нагі: забуті касиди” 

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ХАСАНА ТАУФІКА
(1943–2014)
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(1978), “Поезія Бадра Шакера ас-Саййаба: змістовий та формальний аспекти” 
(1979), “Зів’ялі квіти: невідомі касиди Саййаба” (1980), “Гамаль Абдель Насер – 
лідер у серцях поетів” (1996), “Ібрагім Нагі. Повне зібрання творів” (1996), “Подо-
рожі закоханого поета” (2001), “Вибрана творчість арабських поетів ХХ ст.: поети 
Катару” (2002), “Нові подорожі на крилах кохання і поезії” (2003).

Тематично віршовану спадщину Х. Тауфіка можна розділити на декілька пластів 
(за хронологією): цикл касид-алюзій на творчість доісламських поетів, передусім 
Імруулькайса (V ст.) та Антари ібн Шаддада (525–608); обігрування сюжетів узрит-
ської лірики – історії кохання Маджнуна і Лейли; апелювання до доробку відомого 
аббасидського поета Мутанаббі (915–965); ремінісценції з “Тисячі й однієї ночі” 
(історія Синдбада); соціально-патріотична риторика, присвячена подіям в історії 
Єгипту та Арабського світу ХХ ст., зокрема Єгипетській революції 1952 р. та 
арабо-ізраїльській війні 1967 р. Окреме місце у творчості поета займає любовна 
лірика: так, літературний псевдонім Х. Тауфіка Маджнун аль-Араб – вказівка на 
популярну і загальновідому на всьому Близькому Сході автобіографічну історію ко-
хання Кайса ібн аль-Мулявваха – поета Омейядської доби (661–750), визнаного 
майстра жанру “газель”.

Доробок Х. Тауфіка високо оцінено не лише в Єгипті, Катарі та інших країнах 
Сходу. В Україні йому присвячено такі дослідження, як: “Літературна генералізація 
у макамах Хасана Тауфіка” (2007), «“Трояндовий блиск” Хасана Тауфіка як кон-
кретно-історичний варіант поетичного слова у новітній арабській літературі» 
(2007), “Актуалізація арабської вільної поезії у творчості Хасана Тауфіка” (2010), 
“Поетичний доробок Хасана Тауфіка у контексті новітньої літератури Єгипту” 
(2012), “Інтертекстуальність у поезії Хасана Тауфіка” (2013). 

Україна для Хасана Тауфіка – це не лише країна, в якій сучасні європейські цін-
ності органічно поєдналися з давніми духовними традиціями Сходу, на чому поет 
завжди наголошував. Після відвідин Києва та спілкування з українськими сходо-
знавцями Х. Тауфік щиро зацікавився розвитком вітчизняної арабістики. В інтерв’ю 
“Душа в українця – східна”1 для тижневика “Персонал Плюс” Хасан Тауфік під-
креслює: “Хочу, щоб між нашими країнами виникла справжня співпраця не тільки 
в галузі мови, а й у галузі міжкультурного обміну. Наприклад, досі видатних україн-
ських письменників не перекладено арабською, тоді як багато російських письмен-
ників уже перекладено, і не раз. І ця проблема мене дуже турбує. Такого великого 
поета, як Тарас Шевченко, й досі не переклали…”; “Ми хочемо, щоб була справжня 
співпраця у цій галузі. Я бажаю студентам-арабістам в Україні, щоб вони, вивчив-
ши мову… подумали над зведенням мостів співпраці між Україною й Арабським 
світом”. 

Нам залишається лише додати, що Тараса Шевченка на арабську все ж перекла-
дали. Згадаємо ліванського письменника і літературного критика Михаїла Нуайме 
(1889–1988), який з 1906-го по 1911 рік навчався в Полтавській духовній семінарії, 
а в 1910 р. переклав Шевченків “Заповіт”. Пам’ятав це і Хасан Тауфік. Саме завдя-
ки своїй обізнаності з українською літературою єгипетський поет як ніхто інший 
розумів, скільки ще потрібно зробити, аби продовжувати діалог культур між Украї-
ною та Сходом.

Хасан Тауфік не лише учасник літературного процесу Єгипту та Катару (останні 
30 років свого життя поет провів між Каїром і Дохою, працюючи в газетах “Ар-
Рая” та “Аш-Шарк”), це передусім соціальний критик, патріот своєї Батьківщини 
та гуманіст. У тому ж інтерв’ю письменник наголошував: “Я сказав, що Україна – 
європейська держава, але в її народу східна душа. Я намагався знайти причину, 
чому під час розмови з українцями здається, ніби спілкуюся з арабами. І це попри 

1 http://www.personal-plus.net/170/685.html – Х. Тауфік: “Душа в українця – східна”.
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незнання мови”. Характерними є судження Хасана Тауфіка про соціальну роль пое-
та і митця: «У суспільствах, які потерпають від внутрішньої тиранії і колонізації, 
поетове перо має бути зброєю. У таких суспільствах поету необхідно бути “озброє-
ним”, щоб привертати увагу народу до насущних проблем». 

Зі смертю Хасана Тауфіка духовий світ втратив не лише талановитого арабсько-
го поета, палкого прихильника України, майстерного літературного критика та до-
свідченого журналіста. Не стало в першу чергу Людини, яка головною своєю метою 
вбачала любов до ближнього, пізнання навколишнього світу за допомогою твор-
чості, а також боротьбу із суспільними вадами. Це знайшло своє відображення і в 
останній статті Х. Тауфіка від 19 червня 2014 року, що з’явилася на сторінках “Аш-
Шарк” незадовго до смерті автора і називалася “Егоїзм – те, що заважає нам досяг-
нути нашої мети”2. Наскрізним мотивом есе можна назвати заклик до єдності, 
необхідність подолати розбрат, який у суспільстві проявляється навіть на рівні од-
нієї професійної групи: “…Нечасто можна знайти лікаря, який схвально відгук-
неться про свого колегу, так само як важко буде натрапити на інженера, який би 
добровільно визнавав першість за своїм товаришем. Разом з тим, щоб досягти на-
ших цілей, нам потрібно побороти розбрат і працювати над вирішенням спільних 
проблем разом, а не наперекір одне одному”. 

Працюючи на ниві публіцистики, Хасан Тауфік до останнього дня свого життя 
залишався Поетом. У цьому ж есе він апелював до як мінімум тисячолітнього до-
свіду арабської нації, проводячи паралелі між підходами до вирішення наболілих 
проблем сьогодення та інструментами, якими послуговувалися славетні попередни-
ки сучасних арабів: “Усі ми знаємо, що поетичні баталії з обов’язковим висміюван-
ням своїх конкурентів та одночасним прославленням власних чеснот були неодмін-
ною складовою арабської класичної поезії. Навіть Мутанаббі відомий нам не в 
останню чергу тому, що він був у цьому найкращий. Але від часів Мутанаббі мину-
ло тисячоліття, і наші сьогоднішні виклики змушують нас переосмислити подібний 
досвід”. Чи не тому Хасан Тауфік так зріднився з Україною і завжди казав, що душа 
в нас – східна? 

Хасан Тауфік був другом українців не лише духовно. Вже понад десять років Ка-
тарський університет у м. Доха залучає наших студентів до програми вивчення 
арабської мови для іноземців. Працюючи в катарській газеті, єгипетський поет до 
останнього часу знаходив можливість для зустрічі з українськими арабістами. 
Письменник допомагав студентам зорієнтуватися в новому для них середовищі, на-
давав всебічну підтримку – від сприяння у знайомстві з видатними катарськими та 
єгипетськими інтелектуалами до вирішення побутових та транспортних проблем, 
ознайомлення з місцевими звичаями та визначними місцями.

Через підтримку прагнення українських сходознавців пізнати Арабський світ 
Хасан Тауфік обстоював і особисті переконання. У передмові до поетичної збірки 
“Історія потопу: від Ноя до піратів” (1998) автор цитує гасло свого видатного спів-
вітчизника Таги Хусейна (1889–1973): “Освіта – це така ж необхідність, як вода і 
повітря”. До кінця життя Хасан Тауфік був апологетом цього гасла, підкреслюючи, 
що одним із найважливіших плодів Єгипетської революції 1952 р. стала можливість 
отримання безкоштовної освіти представниками різних суспільних верств. 

Події останніх кількох років в Арабському світі також не залишали Х. Тауфіка 
байдужим. І якби єгипетський поет мав бодай ще одну змогу відвідати сьогодніш-
ню Україну, він зміг би знайти чимало підтверджень тому, що між арабами та 
українцями насправді набагато більше спільного, ніж прийнято вважати.

С. В. Рибалкін 

2 http://www.al-sharq.com/news/details/248500 – حسن توفيق: األنا وحدها ال تصنع ما نريده لنا
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O. Bubenok
DiSCuSSiON aBOuT “NOmaDiC CiViLiZaTiONS”

(TermiNOLOGiCaL aSPeCT)
The author of this article does not deny that the Nomads of the Old World could create 

the civilizations that are the highest stage in development of humanity. And it proves that 
not only farmers but also breeders-nomads could come to the level of civilization inde-
pendently. However author of this article is categorically against the use of term “noma-
dic civilizations”, because in case of occurring of civilizations of steppe there is a process 
of settling of many former nomads in cities. Exactly it did not allow to them for a year to 
be a nomad and former nomads became the settled population of cities in new conditions. 
Thus, the terms – “civilizations created by nomads”, “steppe civilizations” – are more 
correct. In addition, the nomads constantly were under influence of the great civilizations 
of the Old World and they quickly enough became a component part of these civiliza-
tions. Therefore the author of this article suggests also to use a term “nomadic periphery 
of great civilizations”.

О. Б. Бубенок
ДИСКУСІЯ НАВКОЛО “КОЧОВИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ” 

(ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)
Автор статті не заперечує того, що номади Старого світу могли створювати 

свої цивілізації, які являють собою найвищий ступінь у розвитку людства. А це 
доводить те, що до рівня цивілізації могли дійти самостійно не лише землероби, а 
й скотарі-кочівники. Проте автор статті категорично проти використання терміна 
“кочові цивілізації”, бо при виникненні цивілізацій степу відбувається процес осі-
дання значної кількості колишніх номадів у містах. Саме це не дозволяло їм протя-
гом року кочувати, і в нових умовах колишні кочівники ставали осілим населенням 
міст. Отже, доцільніше було б використовувати терміни: “цивілізації, що були ство-
рені кочівниками”; “степові цивілізації” тощо. Окрім того, кочівники постійно пе-
ребували під впливом великих цивілізацій Старого світу і досить швидко ставали 
складовою частиною цих цивілізацій. Тому автор статті пропонує також використо-
вувати термін “кочова периферія великих цивілізацій”. 

О. Б. Бубенок
ДИСКУССИЯ ВОКРУГ “КОЧЕВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ”

(ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Автор статьи не отрицает того, что номады Старого света могли создавать свои 

цивилизации, которые представляют собой высшую ступень в развитии человече-
ства. А это доказывает то, что к уровню цивилизации могли прийти самостоятельно 
не только земледельцы, но и скотоводы-кочевники. Тем не менее автор статьи ка-
тегорически против использования термина “кочевые цивилизации”, так как при 
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возникновении цивилизаций степи происходит процесс оседания значительного ко-
личества бывших номадов в городах. Именно это не позволяло им на протяжении 
года кочевать, и в новых условиях бывшие кочевники становились оседлым насе-
лением городов. Таким образом, более правильным было бы использование терми-
нов: “созданные кочевниками цивилизации”; “степные цивилизации” и т. п. Кроме 
того, кочевники постоянно находились под влиянием великих цивилизаций Старо-
го света и довольно быстро становились составной частью этих цивилизаций. Поэ-
тому автор статьи предлагает также использовать термин “кочевая периферия 
великих цивилизаций”. 

H. Vertiienko 
GraVeSTONe reLieF FrOm THe TreKHBraTNY BarrOW

(TO SemaNTiCS OF imaGeS)
The semantic analysis of the pictorial program of the stele from the “Senior” Trekh-

bratny barrow (IV–III centuries BC, East Crimea) is given in the paper. Proceeding from 
the features of scenes stratification, the images are interpreted as containing two existen-
tial plans which recreate consecutive phases of an eschatological myth. The forefront rep-
resents a meeting of the goddess (or dead woman identified with her) in naiskos with the 
rider (the heroized dead man). The second shows the young man in a quadriga that is the 
image of the reborn soul of the dead, or recreation of the funeral races motive.

Г. В. Вертієнко 
НАДГРОБНИЙ РЕЛЬЄФ ІЗ ТРЬОХБРАТНЬОГО КУРГАНУ

(ДО СЕМАНТИКИ ОБРАЗІВ)
У статті подано семантичний аналіз образотворчої програми стели зі “Старшо-

го” Трьохбратнього кургану (IV–III ст. до н. е., Східний Крим). Виходячи з особли-
востей напластування сцен, зображення інтерпретуються як такі, що містять два 
просторово-часових плани, які відтворюють послідовні фази есхатологічної міфо-
логеми. Перший план зображає зустріч богині (або ототожненої з нею померлої) в 
наїску з вершником (героїзованим померлим). Другий план показує юнака у ква-
дризі, який або є зображенням переродженої душі померлого, або відтворює мотив 
поминальної скачки.

А. В. Вертиенко 
НАДГРОБНЫЙ РЕЛЬЕФ ИЗ ТРЕХБРАТНЕГО КУРГАНА

(К СЕМАНТИКЕ ОБРАЗОВ)
В статье дан семантический анализ изобразительной программы стелы из “Стар-

шего” Трехбратнего кургана (IV–III вв. до н. э., Восточный Крым). Исходя из осо-
бенностей напластования сцен, изображения интерпретируются как содержащие 
два пространственно-временных плана, которые воссоздают последовательные 
фазы эсхатологической мифологемы. Первый план изображает встречу богини (или 
отождествленной с ней умершей) в наиске с всадником (героизированным умер-
шим). Второй показывает юношу в квадриге, что либо является изображением пе-
рерожденной души умершего, либо воссоздает мотив поминальной скачки.

S. Kapranov
THe TraNSFOrmaTiONS OF THe SPiriTuaL CuLTure

OF JaPaN iN XiX cent. (BY THe eXamPLe OF SHiNTO)
Part I

The article analyses the transformations that took place in Japanese spiritual culture 
during the XIX century. By the notion of the “spiritual culture” the author understands 
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the set of traditional doctrines (Shinto, Buddhism, Confucianism, and – to some extent – 
Taoism) that form a single whole, while retaining their own autonomy. For the analysis, 
one of the subsystems of the traditional spiritual culture – Shinto is selected. The author 
believes that before the westernization that began after 1868 there was no religion in the 
Western sense in Japan. The first part of the article deals with the main ideological inno-
vations that have taken place in the Shinto thought in the first half of the XIX cent.: the 
development of the kokugaku ideas by Hirata Atsutane and his disciples; the emergence 
of a new type of spiritual teachings (like Nyoraykyō, Kurozumikyō etc.) which later de-
veloped into the so-called “new religions”; and the synthesis of Confucianism and Shinto 
by the Mito school (Aizawa Seishisai etc.). Some examples of the practical implementa-
tion of the above-mentioned ideas are given.

С. В. Капранов 
ТРАНСФОРМАЦІЇ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ЯПОНІЇ В ХІХ ст.

(НА ПРИКЛАДІ СІНТО)
Частина I

У статті аналізуються трансформації, які відбулися в японській духовній культурі 
протягом ХІХ ст. Під “духовною культурою” автор тут розуміє комплекс традицій-
них вчень (сінто, буддизм, конфуціанство і певною мірою даосизм), що утворюють 
єдине ціле, зберігаючи водночас власну автономію. Для аналізу обрано одну з під-
систем традиційної духовної культури – сінто. Автор вважає, що до вестернізації, 
яка почалася після 1868 р., в Японії не було релігії в західному розумінні. У першій 
частині статті розглянуто головні ідейні інновації, що відбулися в сінтоській думці 
в першій половині ХІХ ст.: розвиток ідей школи кокуґаку у творчості Хірати Ацу-
тане та його учнів; появу вчень нового типу (Ньорайкьо:, Куродзумікьо: тощо), які 
пізніше розвинулися в так звані “нові релігії”; синтез конфуціанства та сінто у шко-
лі Міто (Аїдзава Сейсісай та ін.). Наведено також приклади практичного втілення 
зазначених ідей. 

С. В. Капранов 
ТРАНСФОРМАЦИИ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ ЯПОНИИ В ХІХ в.

(НА ПРИМЕРЕ СИНТО)
Часть I

В статье анализируются трансформации, которые произошли в японской духов-
ной культуре на протяжении XIX в. Под “духовной культурой” автор здесь понимает 
комплекс традиционных учений (синто, буддизм, конфуцианство и в определенной 
степени даосизм), образующих единое целое, сохраняя при этом свою автономию. 
Для анализа избрана одна из подсистем традиционной культуры – синто. Автор 
считает, что до вестернизации, которая началась после 1868 г., в Японии не было 
религии в западном понимании. В первой части статьи рассмотрены основные 
идейные инновации, произошедшие в синтоистской мысли в первой половине 
XIX в.: развитие идей школы кокугаку в творчестве Хирата Ацутане и его учеников; 
появление учений нового типа (Нёрайкё:, Куродзумикё: и т. п.), которые позже раз-
вились в так называемые “новые религии”; синтез конфуцианства и синто в школе 
Мито (Аидзава Сэйсисай и др.). Приведены также примеры практического вопло-
щения указанных идей.

Ya. Pуlуpchuk
FOrmaTiON OF PaX CumaNiCa FrONTierS

iN eaSTerN eurOPe
This paper deals with research of Dasht-i Kipchak’s military history. Kipchakian ex-

pansion wave began in the 30’s of XI c. and reached Eastern Europe in the 50’s of XI c. 
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Steppe zone of Dnieper left bank was occupied by the Kipchaks in the 50’s of XI c. 
Steppe zone of Dnieper right bank was occupied in the 60’s of XI c. Steppe zone of be-
tween the Danube and Dniester was seized by the Kipchaks near 80–90 years of XI cen-
tury. The resistance of the Hungarians and Byzantines, which Kipchaks encountered in 
the 90’s of XI century, forced Kipchak expansion towards Russia. Wars between the Kip-
chaks and Rus during the 90’s of XI and the beginning of the XII century continued with 
varying success. The victory at Lubny in 1107 and campaigns to the steppe in 1109–1116 
made Kypchaks for a while to refuse active attack to Rus. Kipchakian expansion ended 
in the 20’s of the XII century, when it was finally stopped by the Volga Bulgars.

Я. В. Пилипчук 
ФОРМУВАННЯ КОРДОНІВ PAX CUMANICA

У СХІДНІЙ ЄВРОПІ
Цю студію присвячено дослідженню воєнної історії Дашт-і Кипчак. Кипчацька 

експансія почалась у 30-х рр. ХІ ст. і досягла Східної Європи у 50-х рр. ХІ ст. Дні-
провське степове лівобережжя було зайняте кипчаками у 50-х рр. ХІ ст., а Дніпров-
ське правобережжя – у 60-х рр. ХІ ст. Оволодіння кипчаками межиріччям Дунаю та 
Дністра можна датувати 80–90-ми рр. ХІ ст. Спротив угорців та візантійців, на який 
кипчаки наразилися в 90-х рр. ХІ ст., змусив кипчаків переорієнтувати свою екс-
пансію в бік Русі. У лісостепових володіннях Русі були розселені вороги кипчаків – 
печеніги та огузи. Протягом 90-х рр. ХІ ст. та початку ХІІ ст. точились війни між 
кипчаками та русами з перемінним успіхом. Перемога під Лубнами в 1107 р. та по-
ходи до степів у 1109–1116 рр. змусили кипчаків на деякий час відмовитись від ак-
тивного наступу на Русь. Кипчацька експансія завершилась у 20-х рр. ХІІ ст., коли 
волзькі булгари остаточно їх зупинили.

Я. В. Пилипчук 
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАНИЦ PAX CUMANICA

В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ
Данная статья посвящена исследованию военной истории Дешт-и Кыпчак. 

Кыпчакская экспансия началась в 30-х гг. ХІ в. и достигла Восточной Европы в 50-х гг. 
ХІ в. Днепровское степное левобережье было занято кыпчаками в 50-х гг. ХІ в., а Дне-
провское правобережье – в 60-х гг. ХІ в. Овладение кыпчаками междуречьем Дуная и 
Днестра можно датировать 80–90-ми гг. ХІ в. Сопротивление венгров и византийцев, 
которое кыпчаки ощутили в 90-х гг. ХІ в., вынудило их переориентировать свою 
экспансию в сторону Руси. В лесостепных владениях Руси были расселены враги 
кыпчаков – печенеги и огузы. На протяжении 90-х гг. ХІ в. и начала ХІІ в. продолжа-
лись войны между кыпчаками и русами с переменным успехом. Победа под Лубнами 
в 1107 г. и походы в степи в 1109–1116 гг. вынудили кыпчаков на некоторое время отка-
заться от активного наступления на Русь. Кыпчакская экспансия завершилась в 20-х гг. 
ХІІ в., когда волжские булгары окончательно их остановили.

R. Hautala
THe FraNCiSCaN miSSiONarY rePOrTS

aBOuT NOmaDiC iSLamiZaTiON
iN THe earLY reiGN OF uZBeK KHaN

Despite a large number of academic publications, the process of early Islamization of 
the Golden Horde is still insufficiently studied. Review of contemporary studies, found at 
the beginning of this paper, serves both to present a general view on the causes and na-
ture of Islamization and demonstrate certain drawbacks of this opinion. The following 
brief overview of the sources used by researchers is intended to demonstrate the need to 
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consider content of alternative sources. In this context, the most valuable are those writ-
ten sources that were drawn up in the territory of the Golden Horde during the reign of 
Uzbek Khan. Therefore, I find it perfectly appropriate to present, in the second part of 
this paper, the content of those Latin sources that contain valuable information on the re-
ligious situation in the Golden Horde.

Р. Хаутала
ВІДОМОСТІ ФРАНЦИСКАНСЬКИХ МІСІОНЕРІВ

ПРО ІСЛАМІЗАЦІЮ КОЧІВНИКІВ ЗОЛОТОЇ ОРДИ
НА ПОЧАТКУ ПРАВЛІННЯ ХАНА УЗБЕКА

Незважаючи на велику кількість наукових публікацій, процес початку ісламізації 
кочівників Золотої Орди дотепер недостатньо вивчений. Огляд сучасних дослі-
джень, розміщений у першій частині цієї статті, ставить за мету подати загально-
вживане сприйняття причин і характеру ісламізації улусу Джучі й продемонструвати 
певні недоліки цього міркування. Далі подається стислий огляд джерел, які вико-
ристовують дослідники, що демонструє необхідність залучення альтернативних 
джерел. У цьому контексті найціннішими є ті письмові джерела, що були складені 
на теренах Золотої Орди під час правління хана Узбека. У зв’язку з цим автор вва-
жає за доцільне подати в другій частині статті зміст тих латинських джерел, які міс-
тять цінну інформацію про релігійну ситуацію в Золотій Орді.

Р. Хаутала
СВЕДЕНИЯ ФРАНЦИСКАНСКИХ МИССИОНЕРОВ 

ОБ ИСЛАМИЗАЦИИ КОЧЕВНИКОВ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ 
В НАЧАЛЕ ПРАВЛЕНИЯ ХАНА УЗБЕКА

Несмотря на большое количество научных публикаций, процесс начала ислами-
зации кочевников Золотой Орды до сих пор недостаточно изучен. Обзор современ-
ных исследований, помещенный в первой части настоящей статьи, служит цели 
представить общепринятое восприятие причин и характера исламизации улуса 
Джучи и продемонстрировать определенные недостатки этого мнения. Следующий 
далее краткий обзор источников, используемых исследователями, демонстрирует 
необходимость рассмотрения содержания альтернативных источников. В данном 
контексте наиболее ценными являются те письменные источники, которые были 
составлены на территории Золотой Орды во время правления хана Узбека. В связи 
с этим автор считает вполне уместным представить во второй части статьи содер-
жание тех латинских источников, которые содержат ценную информацию о рели-
гиозной ситуации в Золотой Орде.

K. Masalova
DuamuTeF, KeBeHSeNuF, amSeTi aND HaPi iN eGYPTOLOGY: 

THe STaTe OF THe imaGe’S reSearCH 
In this paper, an overview of the studies on the image of the four interrelated gods is 

presented. These gods, Hapi, Duamutef, Kebehsenuf and Amseti, are called “The Chil-
dren of Horus” in the ancient religious texts. Even among the contemporary Egyptologi-
cal studies, these gods are often accepted mainly as the protectors of the organs of the 
deceased. Nevertheless, some researches point out that this function of the gods was not 
the only, and probably not the main. The ancient Egyptian Book of the Dead is good 
example of the source that could confirm this statement, as it presents the gods in many 
different contexts. In this research, all known works on the role of the Children of Horus 
have been considered, both, on the role of the deities in the Book of the Dead and in 
Egyptian mythology as a whole.
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К. Ю. Масалова
ДУАМУТЕФ, КЕБЕХСЕНУФ, АМСЕТІ ТА ХАПІ В ЄГИПТОЛОГІЇ: 

СТАН РОЗРОБКИ ОБРАЗУ 
У статті пропонується огляд досліджень, присвячених четвірці пов’язаних між 

собою богів. Цих богів: Хапі, Дуамутефа, Кебехсенуфа та Амсеті – узагальнено на-
зивають дітьми Хора, вслід за давньоєгипетськими релігійними текстами. Навіть у 
сучасних єгиптологічних роботах домінує думка, що головною функцією богів була 
охорона органів померлого. А проте окремі дослідження показують, що ця функція 
була далеко не єдиною і, скоріше за все, не головною. Одним із джерел, що 
підтверджують таку позицію, є давньоєгипетська Книга мертвих, в котрій ці боги 
представляються у різноманітних контекстах. У цьому дослідженні розглядаються 
усі відомі праці, що тією чи іншою мірою стосуються теми ролі цих божеств у 
вищезгаданій збірці релігійно-заупокійної літератури, а також у давньоєгипетській 
міфології в цілому.

К. Ю. Масалова 
ДУАМУТЕФ, КЕБЕХСЕНУФ, АМСЕТИ И ХАПИ В ЕГИПТОЛОГИИ: 

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТАННОСТИ ОБРАЗА 
В статье предлагается обзор исследований, посвященных группе из четырех свя-

занных между собой богов. Этих богов: Хапи, Дуамутефа, Кебехсенуфа и Амсети – 
обобщенно называют детьми Хора, вслед за древнеегипетскими религиозными 
текстами. Даже в современных египтологических работах доминирует мнение, что 
главной функцией богов была охрана органов умершего. Тем не менее отдельные 
исследования показывают, что эта функция была далеко не единственной и, скорее 
всего, не главной. Одним из источников, подтверждающих такую позицию, являет-
ся древнеегипетская Книга мертвых, в которой эти боги представляются в разно-
образных контекстах. В данном исследовании рассматриваются все известные 
работы, в той или иной мере касающиеся темы роли этих божеств в вышеупомяну-
том сборнике религиозно-заупокойной литературы, а также в древнеегипетской ми-
фологии в целом.

Moon Hyoungjin, Ho Thi Long An
KOrea’S aDOPTiON OF aND aDaPTaTiON TO CHiNeSe

CuLTure reCOrDeD iN THE JOURNAL OF HENDRICK HAMEL
This study investigates the process of integration of China’s Great Ming Code (大明律), 

Qinyingzhi (親迎制), including its wedding and burial culture, into the culture of Joseon 
(朝鮮) state. Using the comprehensive notes found in The Journal of Hendrick Hamel, 
which cover the period of transition, this project looks at the reasons the Code was used 
in the area for almost 500 years, and how the Confucian value system became reflected 
in legal provisions. This study also clarifies, based on Hamel’s record, that common peo-
ple started to accept Qinyingzhi fully only around the mid-17th century. The same is true 
for funeral customs. The study demonstrates the process by why Joseon’s funeral culture 
was transformed into a Chinese-influenced burial culture.

Мун Хьончін, Хо Тхі Лонг Ан
ПРИЙНЯТТЯ ТА АДАПТАЦІЯ КИТАЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ КОРЕЄЮ 

В ЗАПИСАХ “ЖУРНАЛУ ХЕНДРІКА АМЕЛЯ”
Це дослідження присвячене вивченню процесу інтеграції китайського “Кодексу 

Великої династії Мін” (大明律), “Цін Ін Чжи” (親迎制), в тому числі її обрядів ве-
сілля і поховання, в культуру держави Чосон (朝鮮). Використовуючи детальні 
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нотатки, знайдені в “Журналі Хендріка Амеля”, що охоплюють період перетво-
рення, ця стаття виявляє причини, через які Кодекс використовувався протягом 
майже 500 років, і те, як конфуціанська система цінностей відображалася в пра-
вових нормах. Це дослідження також уточнює, на основі записів Амеля, те, що 
прості люди почали повністю приймати “Цін Ін Чжи” лише близько середини 
XVII століття. Те ж саме стосується і похоронних звичаїв. У роботі показаний 
процес, як похоронна культура Чосон перетворилася на культуру поховання ки-
тайського зразка.

Мун Хëнчин, Хо Тхи Лонг Ан
ПРИНЯТИЕ И АДАПТАЦИЯ КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ КОРЕЕЙ

В ЗАПИСЯХ “ЖУРНАЛА ХЕНДРИКА АМЕЛЯ”
Это исследование посвящено изучению процесса интеграции китайского Кодек-

са Великой династии Мин (大明律), Цин Ин Чжи (親迎制), в том числе ее обрядов 
свадьбы и захоронения, в культуру государства Чосон (朝鮮). Используя детальные 
заметки, найденные в “Журнале Хендрика Амеля”, которые охватывают период 
преобразования, эта статья выявляет причины, по которым Кодекс использовался в 
течение почти 500 лет, и то, как конфуцианская система ценностей отображалась в 
правовых нормах. Это исследование также уточняет, на основе записей Амеля, то, 
что простые люди начали полностью принимать Цин Ин Чжи лишь около середины 
XVII века. То же самое верно и для похоронных обычаев. В работе показан про-
цесс, как похоронная культура Чосон была преобразована в культуру захоронения 
китайского образца.

M. Tarasenko
BOOK OF THe DeaD PaPYruS iSTaNBuL NO. 10846–10847

The paper is devoted to an unpublished scroll of the Book of the Dead from the Is-
tanbul archaeological museum No. 10846–10847 (Ptolemaic Period). The origin of this 
document and circumstances of its acquisition are unknown. The scroll is strongly frag-
mented and consists of two parts. The bottom half is destroyed, only insignificant part of 
the hieroglyphic text remained (spells 1 (?), 15 and 17 can be identified). In the top part 
polychrome vignettes of a number of spells are drawn in detail: 1) 1–15–17; 2) 59–60–
86–81–88–87–163–162. Proceeding from an iconography of vignettes, the woman was 
the owner of a scroll, but her name wasn’t preserved. Over the graphic frieze of the first 
part there is the addition which has kept a name of her mother, Irti-r-w that gives some 
hypothetical opportunities for establishment of her genealogy.

М. О. Тарасенко 
ПАПІРУС КНИГИ МЕРТВИХ ISTANBUL № 10846–10847

Стаття присвячена неопублікованому сувою Книги мертвих із зібрання Стам-
бульського археологічного музею № 10846–10847 (Птолемеївський період). По-
ходження цього документа й обставини його придбання невідомі. Сувій сильно 
фрагментований і складається із двох частин. Нижня половина знищена, збереглася 
лише незначна частина ієрогліфічного тексту (можна ідентифікувати глави 1 (?), 15 
і 17). У верхній частині вимальовані поліхромні віньєтки низки глав: 1) 1–15–17; 
2) 59–60–86–81–88–87–163–162. Виходячи з іконографії віньєток, власником сувою 
була жінка, але її ім’я не збереглося. Над образотворчим фризом першої частини є 
приписка, що зберегла ім’я її матері, Irti-r-w, що дає деякі гіпотетичні можливості 
для встановлення її генеалогічних зв’язків.
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Н. А. Тарасенко 
ПАПИРУС КНИГИ МЕРТВЫХ ISTANBUL № 10846–10847

Статья посвящена неопубликованному свитку Книги мертвых из собрания Стам-
бульского археологического музея № 10846–10847 (Птолемеевский период). Проис-
хождение этого документа и обстоятельства его приобретения неизвестны. Свиток 
сильно фрагментирован и состоит из двух частей. Нижняя половина уничтожена, 
сохранилась лишь незначительная часть иероглифического текста (поддаются иден-
тификации главы 1 (?), 15 и 17). В верхней части вырисованы полихромные виньет-
ки ряда глав: 1) 1–15–17; 2) 59–60–86–81–88–87–163–162. Исходя из иконографии 
виньеток, владельцем свитка была женщина, но ее имя не сбереглось. Над изобра-
зительным фризом первой части имеется приписка, сохранившая имя ее матери, 
Irti-r-w, что дает некоторые гипотетические возможности для установления ее ге-
неалогических связей. 

Ye. Chernukhin
aN uNKNOWN auTOGraPH OF KaSSaNDra KOSTaN
iN DePOSiTOrieS OF THe maNuSCriPT iNSTiTuTe

OF V. i. VerNaDSKY NaTiONaL LiBrarY OF uKraiNe
Description of the typewritten collection of the Rumeiku and Urum folksongs, com-

piled by Kassandra Kostan (Alexandra Gargala) and later presented as a gift to folk per-
former Anastasia Papush from the Greek village Makedonivka in the Azov sea region, is 
presented. The collection was found by Kharkiv orientalist Andriy Kovalivsky and sent 
to Kyiv philologist-hellenist Andriy Biletsky in 1960. 

Є. К. Чернухін
НЕВІДОМИЙ АВТОГРАФ КАСАНДРИ КОСТАН

У ФОНДАХ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ
НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ

ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
Презентовано опис машинописного збірника румейських та урумських народних 

пісень, укладеного Касандрою Костан (Олександрою Гаргалою) і подарованого нею 
виконавиці пісень Анастасії Папуш із грецького села Македонівки в Надазов’ї. 
Збірник віднайшов харківський сходознавець Андрій Ковалівський і передав київ-
ському філологу-елліністу Андрію Білецькому в 1960 р. 

Е. К. Чернухин
НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОГРАФ КАССАНДРЫ КОСТАН

В ФОНДАX ИНСТИТУТА РУКОПИСИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ УКРАИНЫ

ИМЕНИ В. И. ВЕРНАДСКОГО
Представлено описание машинописного сборника румейских и урумских народ-

ных песен, составленного в 1928 г. Кассандрой Костан (Александрой Гаргалой) и 
подаренного ею исполнительнице песен Анастасии Папуш из греческого села Ма-
кедоновки в Приазовье. Сборник разыскал харьковский востоковед Андрей Кова-
ливский и передал киевскому филологу-эллинисту Андрею Белецкому в 1960 г. 

A. Bogomolov
KNOW YOUR ENEMY: THE CONCEPT OF FULŪL

iN THe DiSCOurSe OF THe eGYPTiaN reVOLuTiON
This is the 2nd article in a tripartite series on the construction of social and political 

other in the discourse of the Arab Spring in Egypt. The article provide an analysis of the 
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core semantic structures underlying the concept of FULŪL, a new coinage of the recent 
Egyptian revolutionary discourse used in reference to political social other. The revolu-
tionary discourse describes FULŪL as engaged in a set of negative acts (wrongdoings, 
whose ultimate purpose is to impede the progress of REVOLUTION, which is conceived 
of as purposeful forward going movement of the PEOPLE). The negative acts that 
FULŪL are engaged in or events that they may cause are understood as resulting from 
their inherent characteristics. Uncompromising and indiscriminate as they are, FULŪL-
centered texts represent instances of a polarizing discourse of exclusion that appears to 
be a central theme in the Egyptian revolutionary discourse.

О. В. Богомолов
ЗНАЙ СВОГО ВОРОГА: КОНЦЕПТ FULŪL
У ДИСКУРСІ ЄГИПЕТСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Це 2-га стаття з трьох статей на тему конструювання соціально-політичного ін-
шого у дискурсі Арабської весни в Єгипті. У статті представлений аналіз основних 
семантичних структур, що лежать в основі концепту FULŪL, новоутворення сучас-
ного єгипетського революційного дискурсу, яке вживається на позначення соціаль-
но-політичного іншого. Революційний дискурс описує FULŪL як тих, хто чинить 
негативні дії, спрямовані на те, щоб зашкодити подальшому поступу революції, яка 
розуміється як цілеспрямований рух НАРОДУ вперед. Негативні вчинки, які при-
писуються FULŪL, або події, до яких вони можуть спричинитися, подаються як 
такі, що випливають з їхніх питомих властивостей. FULŪL-центричні тексти ста-
новлять приклад поляризованого дискурсу ексклюзії, що є однією з центральних 
тем єгипетського революційного дискурсу.

А. В. Богомолов
ЗНАЙ СВОЕГО ВРАГА: КОНЦЕПТ FULŪL

В ДИСКУРСЕ ЕГИПЕТСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Это 2-я из трех статей на тему конструирования социально-политического дру-

гого в дискурсе Арабской Весны в Египте. В статье представлен анализ основных 
семантических структур, лежащих в основе концепта FULŪL, новообразования со-
временного египетского революционного дискурса, которое употребляется по отно-
шению к социально-политическому другому. Революционный дискурс описывает 
FULŪL как тех, кто совершает негативные действия, направленные на то, чтобы 
воспрепятствовать дальнейшему продвижению революции, представленной как це-
ленаправленное движение НАРОДА вперед. Негативные действия, которыми зани-
маются FULŪL, или события, причиной которых они могут стать, понимаются как 
следствие их сущностных свойств. FULŪL-центричные тексты представляют собой 
пример поляризующего дискурса эксклюзии, одной из центральных тем египетско-
го революционного дискурса.

V. Musiychuk 
mODerNiZaTiON aND STaNDarDiZaTiON

OF VieTNameSe LaNGuaGe
The main purpose of this paper is to formulate the problem of development and mo-

dernization of the Vietnamese language at present and the need for appropriate norma-
lization of all the new realities of language. The basic innovation processes of Vietnamese 
language, such as updating of lexical level, grammatical transformation, syntax and punc-
tuation changes have been pointed out. The way of language standardization at the na-
tional level and scholars’ offers concerning the modernization and standardization of 
Vietnamese language have been shown.
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В. А. Мусійчук 
МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ

 В’ЄТНАМСЬКОЇ МОВИ
Завданням статті є постановка проблеми розвитку та модернізації в’єтнамської 

мови на сучасному етапі та необхідності відповідного унормування усіх нових реа-
лій мови. Окреслені основні інноваційні процеси розвитку в’єтнамської мови, такі 
як оновлення лексичного складу, граматичні трансформації, синтаксичні та пунк-
туаційні зміни. Показані шляхи стандартизації мови на державному рівні та пропо-
зиції науковців стосовно модернізації та унормування в’єтнамської мови.

В. А. Мусийчук 
МОДЕРНИЗАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ

ВЬЕТНАМСКОГО ЯЗЫКА
Задачей статьи является постановка вопроса развития и модернизации вьетнам-

ского языка на современном этапе и необходимости соответствующего нормиро-
вания всех новых реалий языка. Очерчены основные инновационные процессы 
развития вьетнамского языка, такие как обновление лексического состава, грамма-
тические трансформации, синтаксические и пунктуационные изменения. Показаны 
пути стандартизации языка на государственном уровне и предложения ученых по 
модернизации и нормированию вьетнамского языка.

D. Tsolin
SOme SPeCiFiCiTieS OF THe uSe OF ParTiCLeS

iN THe miDDLe aramaiC
This article is concerned with analysis of the specific use of the prepositions -  and ְל- ,ְבּ

-  and nota accusativi in the Jewish liturgical poetry in Aramaic, which ,ְּד- the particle ,ְכּ
was written in IV–VIII centuries. The following cases may be described as a “nonstan-
dard” use of the particles: confusion of syntactic functions of the prepositions -  ,ְל- and ְבּ
interchange of the prepositions -ְל and ַעל, the preposition -  in function ְּד- and the particle ְבּ
of nota accusativi, duplication of semantically allied preposition for emphatic purpose 
(for example, -ְּב and ְּבגֹו), the use of the adverb ֵהיך in the meaning of the preposition -  ;ְכּ
and variation of prepositions which govern noun-objects after the verbs. Most of these 
cases may be explained with the influence of live colloquial Aramaic, and some of them – 
with specificities of poetical discourse.

Д. В. Цолін 
ДО ПИТАННЯ ПРО СИНТАКСИС ЧАСТОК

У СЕРЕДНЬОАРАМЕЙСЬКІЙ МОВІ
У цій статті проаналізовано специфіку вживання прийменників - - i ְל- ,ְבּ  частки ,ְכּ

 і маркера прямого додатка (так званої nota accusativi) в юдейській літургійній ְּד-
поезії арамейською мовою IV–VIII ст. Виявлені такі випадки їхнього “нестандарт-
ного” вживання: змішання синтаксичних функцій прийменників - -взаємоза ,ְל- та ְבּ
міна -ְל та ַעל, використання у функції nota accusativi прийменника -  ,ְּד- та частки ְבּ
емфатичне дублювання семантично споріднених прийменників (наприклад -ְּב та 
 а також ,ְכּ- як у значенні порівняльного прийменника יךֵה вживання прислівника ,(ְּבגֹו
варіювання прийменників, що вживаються для керування іменника дієсловом. Біль-
шість із цих випадків пов’язані з впливом живої розмовної арамейської мови, час-
тина – з особливостями поетичного дискурсу. Матеріал дослідження дає додатковий 
матеріал до лексикографії середньоарамейської мови (зокрема, до статей, присвяче-
них часткам). 
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Д. В. Цолин 
К ВОПРОСУ О СИНТАКСИСЕ ЧАСТИЦ

В СРЕДНЕАРАМЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ
В данной статье представлен анализ специфики употребления предлогов -  и ְל- ,ְבּ

-  а также маркера прямого дополнения (так называемой nota accusativi) ,ְּד- частицы ,ְכּ
в иудейской литургической поэзии на арамейском языке IV–VIII вв. Обнаружены 
следующие случаи их “нестандартного” употребления: смешение синтаксических 
функций - использование ,ַעל та ְל- взаимозамена ,ְל- и ְבּ  в  функции  nota accusativi 
предлога ְּב- и частицы ְּד-, эмфатическое дублирование семантически близких пред-
логов (например -ְּב и ְּבגֹו), употребление наречия יךֵה как в значении сравнительного 
предлога -ְּכ, а также варьирование предлогов, используемых после глагола для 
управления существительным-дополнением. Большинство таких случаев могут 
быть объяснены влиянием живого разговорного арамейского языка, часть – особен-
ностями поэтического дискурса. Материалы исследования предоставляют дополни-
тельный материал для лексикографии среднеарамейского языка (в частности, к 
статьям, посвященным частицам).

D. Shestopalets
mODerN iNTerPreTaTiONS OF THe QuraN:

THe CurreNT STaTe OF reSearCH
The article is devoted to an overview of the modern approaches to the interpretation 

of the Qur’an, which had been developed by the Muslim religious and philosophical 
thinkers of XX–XXI century. Following the analysis of primary sources and historiog-
raphy, the author outlines several major areas of modern Qur’anic exegesis, including 
literary, scientific, thematic and feminist approaches. In the article, special attention is 
given to those social and political factors that impede the free development of the inter-
pretation of the Quran and block competition of ideas in this area. As a result, the author 
comes to the conclusion that contemporary hermeneutics of the Qur’an, which represents 
the reformist discourse in Islamic thought, has evolved outside of the traditional tafsir 
genre and still remains a relatively marginal phenomenon.

Д. В. Шестопалець
СУЧАСНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ КОРАНУ: 

ДО ПОСТАНОВКИ ПИТАННЯ
Стаття присвячена загальному огляду сучасних підходів до інтерпретації Корану, 

які були розроблені представниками мусульманської релігійної та філософської 
думки ХХ–ХХІ століть. Спираючись на аналіз історіографії та першоджерел, автор 
виокремлює декілька головних напрямів новаторської коранічної екзегези, включаю-
чи літературний, науковий, тематичний та феміністичний підходи. Особливу увагу 
у статті приділено соціальним і політичним факторам, які блокують розвиток нових 
інтерпретацій Корану, плюралізм точок зору і вільну конкуренцію ідей у цій сфері. 
У результаті автор приходить до висновку про те, що сучасна герменевтика Корану, 
яка репрезентує реформаторський дискурс, до сьогодні розвивалася поза межами 
традиційного тафсіру і залишається відносно маргінальним явищем.

Д. В. Шестопалец
СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ КОРАНА:

К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
Статья посвящена общему обзору современных подходов к интерпретации Ко-

рана, которые были разработаны представителями мусульманской религиозной и 
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философской мысли ХХ–ХХI веков. Опираясь на анализ историографии и первоис-
точников, автор выделяет несколько главных направлений новаторской кораниче-
ской экзегезы, включая литературный, научный, тематический и феминистический 
подходы. Особое внимание в статье уделено социальным и политическим факто-
рам, которые блокируют развитие новых интерпретаций Корана, плюрализм точек 
зрения и свободную конкуренцию идей в этой сфере. В результате автор приходит 
к выводу о том, что современная герменевтика Корана, которая представляет ре-
форматорский дискурс, до сих пор развивалась вне традиционного тафсира и 
остается относительно маргинальным явлением.

V. Kiktenko
mOu ZONGSaN’S mOraL meTaPHYSiCS:

POST-KaNTiaNiSm aND NeO-CONFuCiaNiSm
The article describes the main points of Mou Zongsan’s moral metaphysics as a new 

stage in the development of modern Neo-Confucianism. It presents the criticism of 
Western logic and epistemology and the introduction of new concepts, which should 
overcome the shortcomings of the philosophy of Kant. It was noted that Mou Zongsan 
used the concept of “intellectual intuition” (智的直觉, zhì de zhíjué) to explain the Neo-
Confucian moral knowledge that implements the original essence and original mind. The 
present article proved that the Mou Zongsan’s philosophical system is an alternative to 
Western spirituality in the form of a combination of Confucian tradition and Confucian 
moral metaphysics with Western theoretical terms and concepts. 

В. О. Кіктенко
МОРАЛЬНА МЕТАФІЗИКА МОУ ЦЗУНСАНЯ: 

ПОСТКАНТІАНСТВО І НЕОКОНФУЦІАНСТВО
У статті розглянуто основні положення моральної метафізики Моу Цзунсаня як 

нового етапу розвитку сучасного неоконфуціанства. Показані критика західної ло-
гіки та епістемології й введення нових понять, які мають подолати недоліки філо-
софії Канта. Відзначено, що Моу Цзунсань використовував поняття “інтелектуальна 
інтуїція” (智的直觉, zhì de zhíjué) для пояснення неоконфуціанського морального 
знання, яке реалізує первісну сутність і первісний розум. Доведено, що філософ-
ська система Моу Цзунсаня – це альтернатива західній духовності у вигляді конфу-
ціанської традиції та поєднання конфуціанської моральної метафізики із західними 
теоретичними положеннями та поняттями. 

В. А. Киктенко
МОРАЛЬНАЯ МЕТАФИЗИКА МОУ ЦЗУНСАНЯ:

ПОСТКАНТИАНСТВО И НЕОКОНФУЦИАНСТВО
В статье рассмотрены основные положения моральной метафизики Моу Цзунса-

ня как нового этапа развития современного неоконфуцианства. Показаны критика 
западной логики и эпистемологии и введение новых понятий, которые должны пре-
одолеть недостатки философии Канта. Отмечено, что Моу Цзунсань использовал 
понятие “интеллектуальная интуиция” (智的直觉, zhì de zhíjué) для объяснения не-
оконфуцианского морального знания, которое реализует первоначальную сущность 
и первоначальный разум. Доказано, что философская система Моу Цзунсаня – это 
альтернатива западной духовности в виде конфуцианской традиции и сочетание 
конфуцианской моральной метафизики с западными теоретическими положениями 
и понятиями. 
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М. Mоngush
eXPeDiTiON ON THe reiNDeer BreeDerS iN TODJa iN 2012: 

a PreLimiNarY rePOrT
The article is about the international scientific expedition under the direction of the 

Japanese National Museum of Ethnology (Minpaku) to Todja District of the Republic 
Tuva that took place in the summer of 2012. The author investigates features of the way 
of life of the reindeer breeders, their status, social and economic situation, crisis in rein-
deer breeding, creation of tribal communities, poaching problems and Chinese expan-
sion.

М. В. Монгуш
ЕКСПЕДИЦІЯ ДО ОЛЕНЯРІВ ТОДЖИ У 2012 р.:

ПОПЕРЕДНЯ ДОПОВІДЬ
Стаття присвячена міжнародній експедиції під керівництвом Національного му-

зею етнології Японії (Мінпаку) до Тоджинського району Республіки Тува, яка від-
булася влітку 2012 р. Автор досліджує особливості способу життя тоджинських 
оленярів, їхнього статусу, соціальної та економічної ситуації, торкається проблем 
оленярства, створення громад, браконьєрства і китайської експансії. 

М. В. Монгуш
ЭКСПЕДИЦИЯ К ОЛЕНЕВОДАМ ТОДЖИ В 2012 г.:

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОКЛАД
Статья посвящена международной экспедиции под руководством Национального 

музея этнологии Японии (Минпаку) в Тоджинский район Республики Тува, которая 
состоялась летом 2012 г. Автор исследует особенности образа жизни тоджинских 
оленеводов, их статуса, социальной и экономической ситуации, затрагивает пробле-
мы оленеводства, создания общин, браконьерства и китайской экспансии.
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