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ІСТОРІЯ

О. Б. Бубенок
 

ТеРмІн SWRTH
у “КиївСьКОму лиСТІ хОзаРСьКих євРеїв”

У так званому “Київському листі хозарських євреїв”, датованому серединою X ст., 
серед осіб, які підписали цей документ, фігурує “Іуда, на прізвисько SWRTH” 

[Голб, Прицак 1997, 31]. Це трохи збило з пантелику дослідника документа О. Прі-
цака, який дав таке пояснення походження останньої назви: «Прізвисько (прізвище) 
Іуди в Київському листі – SWRTH / Sawarta – або означає Sowar (Савар), або “той, 
хто належить до племені Sowar”» [Голб, Прицак 1997, 56]. Отже, О. Пріцак був 
схильний пов’язувати власника цього прізвиська зі східнокавказькими савірами, які 
в раннє Середньовіччя мешкали на Східному Кавказі. При цьому дослідник відзна-
чив, що савіри були відомі в ранньосередньовічних авторів як SWR, а не як SWRTH, 
“де th, без сумніву, суфікс /ТА/” [Голб, Прицак 1997, 56]. На думку дослідника, “су-
фікс /ТА/ добре засвідчений у болгарській і монгольській гілках алтайських мов” 
[Голб, Прицак 1997, 56]. Як відомо, савіри відіграли помітну роль у ранній історії 
хозарів у VI ст., але в X ст. вони вже не згадувались у письмових джерелах.

Тому можливе й інше пояснення: в терміні SWRTH можна також побачити зв’я-
зок із “савартами-асфалами”, згаданими в 38 розділі твору Костянтина Багряно-
родного “Про керування імперією” [Константин 1991, 158–161]. Справді, дослідни-
ків уже давно заганяє у глухий кут такий пасаж із 38 розділу твору Костянтина: 
“Когда же меж турками и пачинакитами, тогда называвшимися кангар, состоялось 
сражение, войско турок было разбито и разделилось на две части. Одна часть посе-
лилась к востоку, в краях Персии, – они и ныне по древнему прозвищу турок назы-
ваются савартами-асфалами, а вторая часть – в западном краю вместе с их воеводой 
и вождем Лебедией, в местах, именуемых Ателькузу... К вышеупомянутому же на-
роду турок, который поселился к востоку в краях Персии, эти турки, живущие к за-
паду, только что названные, и поныне посылают торговцев и навещают их и часто 
доставляют от них к себе ответные послания” [Константин 1991, 158–161].

Цілком імовірно, що з останніми безпосередньо пов’язані звістки східних дже-
рел про народ савардія (севардік) на Південному Кавказі. Дослідники вже давно 
звернули увагу на те, що “савардії” відомі там уже із середини VIII в. Так, згідно з 
Балазурі, в середині VIII ст. – 751/752 p. – савардії зруйнували стародавнє квітуче 
місто Шамкур (Шамхор). “Це був народ, – пише Балазурі, – який стікався з різних 
сторін, підсилювався і бешкетував після того, як Йазід ібн-Усайд залишив Вірме-
нію”. Однак у 854 р. місто було знову відновлене Бугою, намісником халіфа в Армі-
нії й Азербайджані, який оселив у ньому частину хозарів, котрі виявили бажання 
навернутися в іслам [Marquart 1903, 37; Баладзори 1927]. Ця ж інформація повто-
рюється на початку X ст. у творі Ібн ал-Факіха, який також згадував народ ас-
савардія при описі подій середини VIII ст. [Новосельцев 1990, 83]. Так, Ібн ал-Факіх 
ал-Хамаданія у своїй “Кітаб ал-булдан” повідомляє: “Существует в Армении Шам-
кур, древний город. Сальман ал-Рабия отправил к нему того, кто завоевал бы его. Он 
не переставал быть обитаемым, пока не разрушили его Савардийцы, люди, устроив-
шие союз в дни удаления Язид-ибн-Усайда из Армении; значение их возрасло и 
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участились поражения, наносимые ими соседям. Потом Буга, вольно-отпущенник 
халифа Му’атасим-Билляха, заселил и укрепил его, перевел в него купцов и назвал 
его Мутеваккилией” [Караулов 1902, 26–27].

Однак більшість повідомлень про “савардіїв” знаходимо при описі подій більш 
пізнього періоду. Так, у першій половині X ст. ал-Мас’уді локалізує народ сійавур-
дія на р. Курі нижче Тифліса: “Река Курр (Кура) вытекает из страны Джурджан, 
принадлежащей царю Джурджину (Гургену), и течет через земли Абхаз, пока не 
достигнет пограничной области Тифлис, которую она пересекает посередине. За-
тем она течет через земли Сийавурдия, которые являются ветвью армян; они храбры 
и сильны, как мы упоминали в сообщении о них. С ними связано [производство] 
секир, известных как сийавурди; ими были вооружены [воины] спасиг и другие 
[части] местных войск [джунд]. Река Курр достигает места, расположенного на рас-
стоянии трех миль от Берда’а...” [Минорский 1963, 214].

Особливий інтерес становлять також зведення вірменського історика початку 
X ст. Іованнеса Драсханкертці, який локалізує народ “севордік” як “жителів гавара 
Уті” [Иованнес 1986, 112, 162], в якому деякі дослідники схильні бачити місцевість 
біля міста Ганджа [Новосельцев 1990, 83]. Так, в одному із фрагментів своєї “Історії 
Вірменії”, де описуються події другої половини IX – початку X ст., Іованнес Драс-
ханкертці відзначив: “Тем временем Буха схватил великого ишхана Атрнерсеха, ко-
торый пребывал в крепости Хачен, а также его сородичей. Оттуда он направился в 
гавар Гардаман и, осадив крепость Гардаман и овладев ею, захватил там и заковал 
ишхана Гардамана – Ктрича. Оттуда, направивши путь свой в гавар Ути, он в гюхе 
Тус захватил в плен Степаноса по прозвищу Кон, род которого по имени прародите-
ля его Севука называли Севордик” [Иованнес 1986, 111–112]. В іншому фрагменті, 
де мова йде про одну з воєн вірменського царя Смбата проти своїх ворогів на початку 
X ст., Іованнес відзначає: “Смбат, почувствовав вероломное предательство некоторых 
[нахараров], также собрал в страшной спешке многочисленное войско и передал его 
в руки сыновей своих Ашота и Мушела, повелев им остерегаться дорог. Пустившись 
в путь, они достигли гавара Нит и увидели, что посреди плоской равнины у подножья 
горы расположился стан иноплеменников, а с ними находится и царь Гагик. Так не-
ожиданно столкнувшись с ними, они поневоле приготовились к сражению, не ведая 
о предательстве своих войск – жителей гавара Ути, которых звали севордик...” 
[Иованнес 1986, 162]. Видавці перекладу на російську твору Іованнеса у своїх ко-
ментарях відзначили: «Севордік – по-вірменськи (народна етимологія) означає “Чор-
ні сини” або “сини Чорнявого”, тобто Севука...» [Иованнес 1986, 309, прим. 11].

Такі повідомлення трактувалися дослідниками по-різному. Так, В. П. Шушарін у 
другій частині назви саварти-асфали побачив еквівалент слова “непохитні”. Він 
вбачав у цьому “етнікон-характеристику, притім позитивну і виражену мадярами 
словами, зрозумілими візантійцям лише частково”. Однак В. П. Шушарін не вірив 
у правдивість інформації Костянтина про міграцію частини угорців до Персії. Поя-
ву цього сюжету дослідник пояснював у такий спосіб: “Відомості про поразку ма-
дярів і про їхній поділ на дві частини – з мадярського переказу, у викладі якого 
візантієць вставив указівку на Персію і взагалі на схід і на захід (звичній свідомості 
мадярів ці поняття тодішньої науки не були властиві, про що можна судити з відо-
мостей, отриманих від мадярів і зафіксованих у розділі 13). Розповідь про другу 
частину мадярів, безсумнівно, відтворює цей переказ” [Шушарин 1997, 145–146].

А. П. Новосельцев також не схильний був довіряти інформації Костянтина про 
міграцію савартів-асфалів як частини угорців “до Персії” і пов’язував цю етнічну 
групу із савірами VI в. [Новосельцев 1990, 82–83]. Так само й М. І. Артамонов не 
вірив повідомленню Костянтина про переселення савартів-асфалів наприкінці 
IX ст. на південь на тій підставі, що “савардії відомі в Закавказзі з 752 p.”. І тому 
він був схильний пов’язувати їх із савірами [Артамонов 1962, 349].
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Однак існує чимала група дослідників, які вважають повідомлення Костянтина 
Багрянородного про “савартів-асфалів” і східних авторів про народ “савардія” на 
Південному Кавказі історичним фактом, хоча при цьому їхні думки трохи відріз-
няються. Так, угорський дослідник А. Рона-Таш вважав, що етнічний термін савар-
ти має стосунок до народу савіри й одного з племен волзьких булгар – сувар. Що ж 
стосується складеної назви саварти-асфали, то в другій частині А. Рона-Таш, як 
і деякі дослідники, вбачає грецький епітет asphales, що має означати “міцні, нездо-
ланні”. А. Рона-Таш відзначив зауваження Костянтина Багрянородного про те, що 
раніш угорці-“турки” називалися “саварти”, а печеніги – “кангари”. На підставі цьо-
го він зробив припущення про давність сюжету Костянтина про “савартів-асфалів”, 
які задовго до Костянтина програли війну печенігам-кангарам і після цього пересе-
лилися на Південний Кавказ [Rona-Tas 1999, 288].

Й. Маркварт вважав, що повідомлення Костянтина про савартів-асфалів має сто-
сунок до появи севордіїв біля м. Шамхора в 752 р. Крім того, дослідник був схиль-
ний довіряти народній вірменській етимології, відповідно до якої етнічну назву 
севордік варто розглядати як “чорні діти”. На підставі цього Й. Маркварт висловив 
припущення про їхній зв’язок із “чорними уграми”, тому що були відомі “білі 
угри”’ [Marquart 1903, 35–40]. В. Ф. Мінорський також дотримувався аналогічної 
думки і вважав, що згаданий ал-Мас’уді народ сійавурдія на р. Курі міг з’явитися 
на Південному Кавказі лише у VIII ст. і до X ст. ці прибульці-угорці могли прийня-
ти християнство й вірменізуватися. На його думку, грецьку назву саварти-асфали 
варто розуміти як “білі сабарти”, а севордік відповідно до народної вірменської ети-
мології варто трактувати як “чорні сини”. Дослідник дотримувався думки, що “цен-
тром їхнім був Тавус (між Ганджею і Тифлісом)” [Минорский 1963, 214, прим. 115].

Однак дослідників не збентежив той факт, що спочатку при описі подій у середи-
ні VIII в. навколо м. Шамхора повідомлення про севордіїв з’являється в мусульман-
ських авторів, а потім мусульманські та вірменські автори про них мовчать близько 
150 років і знову починають писати про них на рубежі IX–X ст. Складається вра-
ження, що на той час загальна чисельність цієї етнічної групи на Південному Кав-
казі збільшилася. Отже, можна довіряти інформації Костянтина і вести розмову про 
дві міграції савартів як частини угорців на Південний Кавказ: перша – в середині 
VIII ст.; друга – наприкінці IX ст.

Як вже відзначалося, Костянтин Багрянородний, розповідаючи про лебедин-
ський період в історії угорців, повідомляє: “В то времена они не назывались турка-
ми, а именовались по неведомой причине савартами-асфалами” [Константин 1991, 
158–159]. З огляду на це варто також нагадати інше повідомлення візантійського 
автора про колишню назву печенігів: “Пачинакиты же, прежде названные кангар 
(а название кангар давалось у них в соответствии с благородством и мужеством)” 
[Константин 1991, 158–159]. Візантійський автор указував також на те, що пред-
ставники трьох фем різко виділяли себе із середовища інших печенігів і називали 
себе ім’ям кангар, що означає “шляхетні” [Константин 1991, 155, 158]. Складається 
враження, що печеніги за своїм складом були досить неоднорідні і саме кангари 
становили основу печенізької конфедерації племен. Якщо дотримуватися логіки 
Костянтина, то виходить, що кілька племен савартів від початку складали основу 
мадярської конфедерації племен і становили в ній панівний стратум.

Цьому може відповідати і походження етноніма саварти. Як уже зазначалося, 
Й. Маркварт і В. Ф. Мінорський схильні довіряти народній вірменській етимології, 
що севордік – це вірменський термін, який означає “чорні діти”. На підставі цього 
робилося припущення, що термін саварти являв собою переклад назви “чорні 
угри”, тому що в “Повісті минулих літ” були відомі як “білі угри”, так і “чорні 
угри” [Marquart 1903, 35–40; Минорский 1963, 214, прим. 115]. Однак аналіз тексту 
“Повісті минулих літ” не дозволяє з цим цілком погодитися.
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Так, про “білих угрів” мова йде в початкових розділах “Повісті минулих літ”, де 
згадуються події початку VII ст.: “Словеньску же языку, якоже ркохомъ, живущю 
на Дунай, приидоша от Скуфъ, рекше от Козар, рекомнии Болгаре, и седоша по Ду-
наеви, населнице Словеномъ беша. А по сем приидоша Угре Белии, на наследиша 
землю Словенскую, прогнаше Волохы, иже беша преже принял землю Словеньску; 
си бо Угри почаша быти при Ираклии цари, иже ходиша на Хоздроя царя Перьска-
го” [Повість врем’яних літ 1990, 18–19]. Дослідники вже давно прийшли до ви-
сновку, що в цьому випадку термін “Угре Белии” був використаний для позначення 
ранніх хозарів, що, безумовно, було більш пізньою кон’юнктурою. У такому разі 
не можна погодитися з думкою О. Каратая, що під “білими уграми” “Повісті мину-
лих літ” варто розуміти “білих хорватів”, бо відомості про “білих угрів” і “білих 
хорватів” неначе збігаються. І, як це не дивно, дослідник вважає, що ці етнічні гру-
пи об’єднує білий колір в їхніх назвах, хоча при цьому він зазначає, що поділ на 
“чорних” і “білих” був притаманний багатьом етнічним групам Середньовіччя [Ка-
ратай 2011, 3–4].

Здається, що середньовічні автори припускалися тих самих помилок, що й су-
часні дослідники. Тобто якщо були “чорні угри”, то обов’язково мали бути й “білі 
угри”, про яких нічого не було відомо. Як наслідок, виникало бажання пов’язати з 
“білими уграми” різноманітні відомі етнічні групи, але, як це не дивно, неугорсько-
го походження. 

Що ж стосується “чорних угрів”, то про них мова також йде у згаданому фраг-
менті “Повісті минулих літ” вже при описі подій, що відбувалися слідом за екс-
пансією обрів (аварів): “По сих бо придоша Печенезе; и пакы идоша Угри Чернии 
мимо Киев, после же при Олезе” [Повість врем’яних літ 1990, 20–21].

З цим повідомленням добре узгоджується інформація з іншого фрагмента “По-
вісті минулих літ”, датована 898 р.: “В лето 6406. Идоша Угре мимо Киев горою, 
еже ся зовет ныне Угорьское, и пришедше к Днепру, сташа вежами; беша бо ходяше 
яко и Половци. И пришедше от востока и устремишася черес горы великыя, иже 
прозвашася горы Угорьскыя, и почаша воевати на живущая ту. Седяху бо ту преже 
Словене, и Волохове переяша землю Словенскую; посем же Угре прогнаша Воло-
хы, и наследиша землю ту, и седоша с Словеньми, покоривше я под ся, и оттоле 
прозвася земля Угорьска...” [Повість врем’яних літ 1990, 36–37]. Виходить, що під 
“чорними уграми” літописець мав на увазі тих угорців, які наприкінці IX ст. пере-
селилися з Ателькузу до Паннонії. З цього випливає, що літописець знав про існу-
вання “чорних” і “білих” угрів, але мав ясне уявлення лише про перших.

Про “чорних угрів” вже на території Паннонії на самому початку ХІ ст. згадував 
католицький місіонер Брунон Квертфурський. Саме тоді почався процес християні-
зації угорців. У своєму листі до германського імператора Генріха ІІ місіонер зазна-
чив: “Теперь я иду к пруссам, куда да предшествует мне и где да совершит все, что 
совершил и для других, – тот, кто постоянно предшествовал мне до сих пор, т. е. 
милосердый Господь, а также и повелитель мой – святейший Петр. О черных Уграх 
я слышал, что, когда до них в первый раз дошло спасительное посольство от пре-
стола св. Петра, они, не смотря на великий грех, ослепивший наших миссионеров, – 
да простит им Господь, – все уверовали и сделались христианами” [Брунон 1873, 
8–9]. І що дуже важливо, у своєму листі Брунон Квертфурський навіть не натякнув 
на існування в Паннонії “білих угрів”. Отже, виходить, що до нової батьківщини 
могли дійти лише племена “чорних угрів”. 

Проте про “Білу і Чорну Угорщину” згадував у своїй “Хроніці” (Історії Франції) 
французький автор Адемар Шабаннський (989–1054). Дуже цікаво, що Адемар про 
Угорщину пише в тій частині своєї “Хроніки”, де йдеться про діяння Брунона 
Квертфурського: “Последовав его примеру, епископ Бруно попросил императора, 
чтобы тот распорядился посвятить на его кафедру епископа по имени Одольрик, 
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которого сам выбрал. После того как это было сделано, он смиренно отбыл в про-
винцию Венгрия, которую называют Белая Венгрия, дабы ее можно было отличить 
от другой – Черной Венгрии, носившей это название вследствие того, что ее народ 
темнокож, подобно эфиопам” [Адемар 2015, 194]. 

У такому разі якось дивно, що безпосередній учасник подій Брунон Квертфур-
ський згадав лише про “чорних угрів”, а один із його біографів, хоч і його сучасник, 
Адемар Шабаннський вже згадував не лише про “Чорну Угорщину”, а й про “Білу 
Угорщину”. Вже саме зауваження Адемара, що назва “Чорна Угорщина” походить 
від кольору шкіри її мешканців, може свідчити про те, що французький автор ніко-
ли в Угорщині не бував, а отже, його інформація не є достовірною. 

Варто звернути увагу на те, що серед середньовічних кочівників набула великого 
поширення кольорова символіка, де чорний і білий кольори дуже часто, серед ін-
ших можливих семантичних навантажень, позначали соціальні групи кочівників 
(напр., “чорні” і “білі” хозари [al-Istahri 1870, 223; Караулов 1901, 48–49]). При цьо-
му білий колір звичайно використовувався для позначення соціальної групи, яка 
панувала, а чорний – для залежного населення. Тому в нашому випадку буде цілком 
логічно припустити, що “чорними уграми” були названі ті сім-вісім угорських пле-
мен, які пішли до Паннонії. Костянтин Багрянородный назвав їх у такому порядку: 
Кавари – хозари за походженням, Некі, Мегері, Куртугермат, Таріана, Генах, Карі 
та Касі [Константин 1991, 162–163]. Як бачимо, Костянтин навіть не натякнув на 
те, що серед цих племен було б одне з племен савартів-асфалів. Тому більш логіч-
ним видається припущення, що в тих, хто відколовся від основного масиву угорців, 
савартах-асфалах варто бачити “білих”, а не “чорних” угрів. Отже, думка Й. Марк-
варта і В. Ф. Мінорського про зв’язок вірменської етимології терміна севордік – 
“чорні діти” – з “чорними уграми” “Повісті минулих літ” [Marquart 1903, 35–40; 
Минорский 1963, 214, прим. 115] не має під собою підстав.

Усе виявляється набагато прозаїчнішим. Так, у вірменській мові слово sev справ-
ді має значення “чорний”, як і в багатьох індоєвропейських мовах (порівн. осет. 
sau, давн. норв. svartr). Що ж стосується другої частини, то у вірменській мові ordu 
означає “син, нащадок”. Виходить, що вірмени сприйняли незнайомий їм етнонім 
саварт як sav-ordu і згодом почали тлумачити його як “сини Чорного”, тобто перед 
нами справді народна етимологія. Тому пояснення походження етноніма саварт ло-
гічно шукати не у вірменській, а в угорській мові.

Що стосується етимології ужитого імператором Костянтином етноніма саварти-
асфали (Σάβαρτοι ἄσφαλοι) [Константин, 1991, 158–159], то друга, грецька, його 
частина перекладає першу, угорську, а такий збіг семантичних значень обох слів 
не може бути випадковим: угорське szavatartó означає “надійний”, “той, хто дотри-
мується клятви”, а грецьке ἀσφαλής – “надійний, вірний”. На думку В. А. Бушако-
ва, в угорському слові склад -tar- частково випав у результаті гаплології.

Отже, склад угорської конфедерації протягом декількох сторіч змінювався, що 
стало наслідком виходу з неї кількох племен савартів. Тому цілком логічно вважати, 
що в результаті першого зіткнення з хозарами одне з племен савартів мігрувало в 
район Шамхора через Дар’яльський прохід ще в середині VIII ст. Друга міграція 
могла мати місце наприкінці IX в. за тим же маршрутом внаслідок поразки від пече-
нігів, як це описав Костянтин. Слід зазначити, що мусульманські і вірменські автори 
на початку X ст. указували на перебування савардіїв на Південному Кавказі, в райо-
ні між колишньою Західною Албанією і Східною Вірменією [Новосельцев 1990, 
83; Минорский 1963, 214; Иованнес 1986, 162], а Костянтин відзначив, що саварти-
асфали оселилися “у краях Персії”, тобто в Хорасані [Констянтин 1991, 158–161].

Таким чином, дані “Київського листа хозарських євреїв” про етнічну групу 
SWRTH можуть свідчити на користь того, що після розгрому, який вчинили пече-
ніги, частина савартів-угорців залишилися на землях Хозарського каганату, де вони 
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поповнили міське населення, інтегрувавшись до однієї з місцевих іудейських гро-
мад. Після того вони з хозарами-іудеями могли потрапити до Києва як купців з Хо-
зарії. Ця інформація дозволяє також вірити в те, що іудейські громади Хозарського 
каганату були поліетнічними і складалися не лише з етнічних євреїв та частини хо-
зарів, а й з нащадків угорців-савартів.
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В. Л. Гуменний

ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА В ЦАРСТВІ 
АРШАКІДІВ І СХІДНА ПОЛІТИКА РИМУ

(ЕПОХА АВГУСТА І ТІБЕРІЯ)

Парфянське царство Аршакідів з огляду на сформований історіографічний дис-
курс та стан джерельної бази здебільшого розглядається в контексті своїх кон-

фліктів з Римом доби республіки та імперії. За винятком археологічних та нуміз-
матичних джерел, більшість реконструкцій історії Парфії базується на основі 
повідомлень греко- і латиномовної наративної античної традиції. Одним з важли-
вих питань у цьому контексті є внутрішньополітичні конфлікти в Парфії на рубежі 
ер, які, за винятком декількох розвідок Г. Кошеленка [Кошеленко 1963] та Л. Ґреґо-
рацці [Gregoratti 2012, 25–36], спеціально не розглядались дослідниками. А проте 
їхній аналіз дозволяє нам як розробляти питання внутрішньої історії царства Арша-
кідів, так і простежувати логіку діяльності римлян на своєму східному прикордон-
ні, тому вони є ключовою ланкою в дослідженнях історії Близького Сходу в перші 
століття нової ери. Хронологічний проміжок останніх двох десятиліть І століття 
до н. е. – першої третини І ст. н. е. обраний з огляду на те, що в цей час ми спостері-
гаємо трансформаційні процеси як у царстві Аршакідів, так і в Римі, де відбувається 
становлення нового політичного ладу – принципату, і цей період припадає саме на 
діяльність Октавіана Августа та його наступника Тіберія. 

З наративної традиції та за матеріалами нумізматичних джерел нам відомо, що 
парфянський цар Фраат IV, який почав правити у 30-ті рр. до н. е., з 31 року до н. е. 
до 26–25 рр. до н. е. був зайнятий боротьбою престол зі своїм братом Тірідатом 
[Dio Cassius 1914–1916, 51, 18]. Останньому вдалось витіснити Фраата на терито-
рію східних сатрапій, де вигнанець шукав підтримки у скіфів [Wolski 1976; Диб-
войз 2008, 127]. Обидва Аршакіди звернулись до Октавіана по допомогу, проте він 
відмовив, що було зумовлено його боротьбою з Марком Антонієм, яка розгорнулась 
у цей час [Dio Cassius 1914–1916, 51, 18, 2]. Навесні 30–29 р. до н. е. Тірідат втік у 
римську провінцію Сирію і захопив із собою полоненого сина Фраата [McDowell 
1935, 185; Wolski 1966]. Октавіан, найімовірніше, дозволив вигнанцям там залиша-
тись. Діон Кассій повідомляє, що Фраат сам надіслав сина до Тірідата і в Рим, про-
те, вочевидь, тут він припускається помилки з огляду на загальний контекст 
подальших подій [Dio Cassius 1914–1916, 51, 18, 3].

Питання повернення сина Фраата в наступні кілька років стає основним у римо-
парфянських контактах. Невідомо достеменно, коли саме посли Фраата прибули до 
Октавіана з цього приводу – коли той перебував в Антіохії у 29 р. до н. е. чи коли 
був в Іспанії [Парфенов 2001]. Аналіз повідомлень Діона Кассія та Юстіна, які 
висвітлюють ці події, показують, що помилки при висвітленні порядку подій зу-
стрічаються в Юстіна доволі часто [Дибвойз 2008, 135], що, можливо, робить пові-
домлення Діона Кассія про ранню дату візиту більш аргументованим. За його 
інтерпретацією, посольство Фраата звернулось до сенату, який передав це питання 
на розгляд Октавіану і між 29 та 26 роками до н. е., а не у 23 році до н. е. [Dio 
Cassius 1914–1916, 53, 33; Iustinus 1853, 42, 5, 8]. Фраату повернули його сина, й 
оскільки монетний двір у Селевкії на Тигрі, де відбувалося основне карбування 
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монет парфянських володарів, досить спонтанно переходив із рук у руки, останні 
монетні емісії Тірідата датуються травнем 26 р. до н. е. і березнем 25 р. до н. е. 
[Wroth 1903, 102–104]. Враховуючи цей факт, можна відносити повідомлення Діона 
Кассія до 25 року, і вирішується проблема, яка виникає при датуванні посольства 
23 р. до н. е. У свою чергу, вимогу про видачу самого Тірідата Октавіан відхилив 
і, повертаючи Фраату лише його власного сина, згадав про повернення орлів легіо-
нів, захоплених парфянами під час походів Красса й Антонія [Dio Cassius 1914–
1916, 53, 33, 2]. 

Проте можна вважати ймовірною й версію Юстіна [Iustinus 1853, 42, 5, 8]. Дата 
23 р. до н. е. вкладається в загальну картину розвитку римо-парфянських відносин 
цього часу, оскільки син Фраата міг використовуватись як один з важелів для укла-
дення мирної угоди 20 р. до н. е., зокрема під час місії Марка Агріппи на Схід у 
23 р. до н. е. [Magie 1908, 150]. На нашу думку, припинення випуску Тірідатом 
монет не може вважатись вирішальною підставою для висновку про повернення 
Фраату сина раніше весни 25 р. до н. е. Оскільки через деякий час Тірідат знову був 
розбитий, син Фраата цілком міг використовуватись римлянами для тиску на Пар-
фію. В. Тарн, спираючись на інформацію Діона Кассія, вважав, що Фраат (молод-
ший) міг бути проголошений співправителем Тірідата і римляни підтримували обох 
кандидатів на противагу Фраатові. 

У 23 році до н. е., на Схід вирушив Марк Віпсаній Агріппа, який провів перего-
вори з послами Фраата [Velleius 1924, II, 93, 2; Dio Cassius 1914–1916, 53, 32; Jose-
phus 1926, XV, 10, 2], хоча Діон Кассій повідомляє, що сам Агріппа перебував на 
Лесбосі і лише координував дії своїх довірених осіб. Переговори тривали впродовж 
літа – осені 23 р. до н. е. Римляни вимагали повернення значків легіонів, втрачених 
Крассом, та військовополонених. Ослаблений внутрішньою боротьбою, Фраат ви-
рішує укласти мир, що ознаменувало завершення багаторічної напруженої прямої 
конфронтації [Iustinus 1853, 42, 5, 11–12; Dio Cassius 1914–1916, 51, 18]. 

20 рік до н. е. став часом дипломатичного тріумфу Августа. Принцепс у цей час 
особисто перебував у Сирії та направив Тіберія для зустрічі з парфянами, і 12 трав-
ня римлянам вручили значки легіонів [Suetonius 1914, Aug., 21, 3; Tib., 9, 1; Velleius 
1924, II, 91]. Незважаючи на широкомасштабну пропаганду [Rich 1998; Lerouge 
2007; Дибвойз 2008, 132], ключові суперечності римо-парфянського протистояння 
так і не були вирішені й мирний договір Августа зняв на деякий час лише першо-
чергові проблеми. Напружена ситуація у Вірменії створювала передумови для втру-
чання як римлян, так і парфян. Парфія де-факто визнавала римський вплив у 
Вірменії, проте Мідія Атропатена опинялась у сфері впливу парфян.

Розуміючи всі небезпеки внутрішньополітичної боротьби, в 10 році до н. е. діти 
Фраата були направлені до Риму, можливо на вимогу нової дружини царя – Музи 
[Sartre 2005]. Латиномовна традиція зафіксувала думку, що Фраат віддав своїх дітей 
у заручники не стільки через страх перед римлянами, скільки через недовіру до 
своїх співплемінників [Tacitus 1992, II, 1; Suetonius 1914, Aug., 21, 3; Velleius 1924, 
II, 94]. Натомість у грекомовній традиції Муза зображена італійською рабинею 
грецького походження, яка змусила Фраата відправити законних дітей у Рим, для 
того щоб відкрити шлях для свого сина Фраатака [Josephus 1926, XVIII, 2, 4]. 

Фраат запросив намісника Сирії в 10–9 рр. до н. е. Марка Тітія на зустріч і пе-
редав йому своїх синів – Сераспадана, Родаспа, Вонона і Фраата. Можемо також 
припустити, що ці події були пов’язані не стільки з підступністю Музи, скільки з 
реальною небезпекою для життя дітей Фраата, оскільки в Йосифа Флавія збере-
глись уривчасті повідомлення про якогось Мітрідата, який займав престол, можли-
во, у 12–10 рр. до н. е. [Josephus 1926, XVI, 8, 4]. 

А проте Фраат IV був убитий своїм сином Фраатаком та дружиною Музою [Jose-
phus 1926, XVIII, 2, 4–5 (39–41)]. Попри досить спірне в інтерпретації повідомлення 
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про їхнє одруження, яке зустрічається в того ж Йосифа Флавія, поява Музи поряд з 
Фраатаком на його монетному карбі є лише свідченням її співправління, можливо 
як регента, і не більше [Wroth 1903, 139–141; Josephus 1926, XVIII, 2, 4 (42–43)].

Місія онука Августа, Гая, була пов’язана не лише з проблемами у тогочасній 
Вірменії, а й з конфліктними ситуаціями всередині Парфії. Після прибуття Гая на 
Схід виникла загроза воєнного конфлікту з парфянами [Dio Cassius 1914–1916, 55, 
10, 20; Mattern 1999, 37]. Для певного умовного врегулювання було вирішено про-
вести зустріч на острові посеред Євфрату, який на цей час зберігав свою роль кор-
дону між двома імперіями [Velleius 1924, II, 101]. Було домовлено, що парфяни не 
будуть втручатись у вірменські справи і брати Фраатака надалі залишатимуться в 
Римі [Dio Cassius 1914–1916, 55, 10а, 4]. На престолі у Вірменії Гай утвердив Аріо-
барзана – царя Мідії Атропатени [Dio Cassius 1914–1916, 55, 10а, 5; Tacitus 1992, II, 
4; Asdourian 1911, 70–71].

Фраат V згодом був вигнаний або вбитий, і царем стає Ород ІІІ, який правив 
лише з 4-го по 6–7 рік н. е. і загинув внаслідок змови [Wroth 1903, 142; Josephus 
1926, XVIII, 2, 4 (44–45)]. Парфяни звернулись до Августа з проханням прислати їм 
нащадка царського роду – Вонона. Перші його монети датуються 8/9 р. н. е. [Wroth 
1903, 143]. Август наділив Вонона багатими дарами. Проте самі парфяни його при-
буття сприйняли більш ніж прохолодно [Tacitus 1992, II, 2]. Таціт залишив нам дуже 
стереотипний опис причин невдоволення новим царем. Вонон, вихований у рим-
ському середовищі і ворожий до звичаїв предків, рідко полював чи влаштовував 
кінні забави, на вулицях міст з’являвся на ношах і нехтував бенкетами в тій формі, 
яка була поширена в Парфії. Викликало роздратування та сміх і його оточення, яке 
складалося з греків, окрім того, демонструючи не образ типового “східного” царя, 
а доступного, милостивого і добродушного володаря, Вонон викликав у парфян 
дуже негативне враження [Tacitus 1992, II, 2]. 

Внаслідок перевороту, який відбувся в 10/11 р. н. е., царем парфян став Артабан 
ІІІ – цар Мідії Атропатени, пов’язаний із племенами дахів [Josephus 1926, XVIII, 2, 
4]. Вонон згодом спробував повернути владу [Josephus 1926, XVIII, 2, 4 (48)], і на-
віть простежується його надчеканка монет Музи і Фраатака [Wroth 1903, xlii]. Після 
того як Вонона остаточно розбили, він утік у Вірменію, де зайняв вакантний пост 
царя, оскільки тамтешню правительку Ерато вигнали [Tacitus 1992, II, 3–4]. Загроза 
з боку Артабана в цьому контексті була реальною не лише для Вірменії, а й для 
Риму, якби останній захотів підтримати Вонона. Тому легат провінції Сирії, Кретік 
Сілан, викликав Вонона і, “зберігаючи розкіш та царський титул”, взяв його під 
варту [Josephus 1926, XVIII, 2, 4 (50–52); Tacitus 1992, II, 4].

До цієї проблеми повернулись лише в часи Тіберія у 18–19 рр. н. е., коли на Схо-
ді з особливою місією перебував племінник імператора – Германік. До нього прибу-
ло посольство від царя Артабана. Він хотів висловити Германіку свою повагу і 
зустрітись на Євфраті, проте головним було питання, яке стосувалось перебування 
Вонона в Сирії [Tacitus 1992, II, 58]. Прохання Артабана задовольнили, і Вонона 
вислали в Помпейополь. Зробили це, не лише щоб задовольнити царя, а й для того 
щоб вдарити по планах намісника провінції – Пізона. Вонон спробував утекти у 
Вірменію і звідти далі на схід [Tacitus 1992, II, 68]. Під час спроби втечі він загинув. 

У 30-ті рр. н. е. в консульство Гая Цестія і Марка Сервілія до Тіберія прибуло 
посольство знатних парфян, які скаржились на Артабана [Tacitus 1992, VI, 31]. Сін-
нак, один з найбільш знатних і родовитих парфян, і євнух Абд направили таємне 
посольство до Риму. Більшість представників роду Аршакідів були або знищені Ар-
табаном, або ще не досягли зрілості, тому посли просили відпустити Фраата, сина 
царя Фраата IV, для того щоб він зайняв трон Аршакідів [Tacitus 1992, VI, 31]. Тібе-
рій надав їм допомогу. 

Прибувши в Сирію і змінивши спосіб життя, Фраат несподівано помер [Tacitus 
1992, VI, 32]. Тіберій не відмовився від свої намірів і замість Фраата надіслав іншого 
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Аршакіда – Тірідата, а у Вірменію направив іберійця Мітрідата [Tacitus 1992, VI, 
32]. З римського боку координувати всі заходи мав намісник Сирії – Луцій Вітеллій 
[Tacitus 1992, VI, 32]. Побоюючись можливого повстання в Юдеї, останній домо-
вився з архієреями і звільнив населення від податків на товари [Josephus 1926, 
XVIII, 4, 3, (90)].

Першим почав діяти Мітрідат, банально підкупивши найближче оточення Арша-
ка [Tacitus 1992, VI, 33]. Нападом на Вірменію розпочалась воєнна кампанія іберів, 
які змогли за доволі короткий час не лише захопити Артаксату, а й змусили парфян 
розпочати підготовку до воєнних дій [Tacitus 1992, VI, 33]. Артабан особисто очо-
лив вторгнення в Іберію, проте ібери успішно утримували оборону. Луцій Вітеллій, 
який поширив чутки, що він збирається увійти в Месопотамію, змусив парфян від-
ступити [Tacitus 1992, VI, 36]. Втрата Вірменії стала каталізатором широкомасштаб-
ної кризи, яка розпочалась у Парфії. Сіннак переконав свого батька Абдагеза та 
інших вельмож підготувати змову проти царя [Tacitus 1992, VI, 36]. Артабан втік у 
Скіфію лише зі своєю найманою охороною. 

Вітеллій почав переконувати Тірідата розпочати активні дії [Tacitus 1992, VI, 37]. 
Першим прибув до Тірідата вигнанець Орноспад, який був соратником Тіберія в 
поході на Далмацію, за що він отримав римське громадянство. Тірідат призначив 
його сатрапом Месопотамії [Tacitus 1992, VI, 37]. Згодом прибули Сіннак та Абдагез 
із царською скарбницею та атрибутами влади. Вітеллій покинув Тірідата і повер-
нувся з легіонами в Сирію [Tacitus 1992, VI, 37].

Можливо, цей крок Вітеллія міг бути пов’язаний зі смутою в Каппадокії, де на-
род клітів, підвладний царю Архелаю, повстав і закріпився в укріпленнях гір Тавру, 
й повстання вдалося ліквідувати лише після того, як Вітеллій надіслав легата Мар-
ка Требеллія з чотирма тисячами легіонерів і добірними допоміжними військами 
[Tacitus 1992, VI, 41]. На бік Тірідата перейшли засновані македонцями поліси Ніке-
форій і Антимусія та парфянські міста Гал і Артеміта, що свідчить про незадово-
лення, яке панувало в міських общинах у парфянській державі того часу [Tacitus 
1992, VI, 41]. 

Тірідат вирушив у Ктесіфон, давню резиденцію парфянських володарів (геогра-
фічно місто розташовувалося прямо навпроти Селевкії на Тигрі, на іншому березі 
ріки), де вирішив чекати окремих представників знаті для власної коронації, але 
оскільки вони постійно відкладали поїздку, то Сурен, а за давнім звичаєм пред-
ставники саме цього роду робили це, коронував Тірідата [Tacitus 1992, VI, 42]. 
Фраат і Гієрон так і не прибули на коронацію нового царя та стали на бік Артабана. 
Важливим фактором було також те, що всіма справами керував фактично не Тірі-
дат, а Абдагез [Tacitus 1992, VI, 43].

Тим часом, залучивши кочівників собі на підмогу, Артабан почав повертати собі 
владу і вплив [Tacitus 1992, VI, 44; Josephus 1926, XVIII, 4, 4 (100)]. Коли Артабан 
наблизився до Селевкії, Тірідат вирішив повернутись у Месопотамію [Tacitus 1992, 
VI, 44].

Тіберій захотів укласти мир з Артабаном. Луцій Вітеллій і парфянський прави-
тель зустрілись на Євфраті, для чого був спеціально споруджений міст [Josephus 
1926, XVIII, 4, 5 (101)]. Як гарантію миру Артабан дав римлянам у заручники свого 
cина Дарія [Dio Cassius 1914–1916, 59, 17, 5]. Отже, практика перебування пред-
ставників парфянської царської династії в Римі набувала характеру норми. 

Спроби переворотів, були здебільшого викликані самим характером царства 
Аршакідів, коли суперечності між східними та західними сатрапіями стали причи-
ною конфліктів [Кошеленко 1963]. Все це робило Рим більш надійним місцем для 
збереження життя представників династії й одночасно надавало римлянам засоби 
для втручання, коли їм це було вигідно, і вже від часів Тіберія окремі епізоди внут-
рішньої боротьби були інспіровані напряму римлянами, хоча римська традиція 
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подавала їх як відповідь на прохання парфянської знаті. Прикметно, що й Артабан 
ІІІ після відновлення своєї влади також надіслав у Рим свого сина Дарія. Таціт за-
лишив таке пояснення: “У нас з ними давня і скріплена договорами дружба, і ми 
повинні прийти на допомогу своїм союзникам та суперникам у силі, які вклонились 
перед нами лише на знак поваги. Для цього і віддають вони нам царських дітей за-
ручниками, для того щоб мати можливість, коли володар їхньої батьківщини стане 
для них нестерпним, звернутись до принцепса й сенаторів та отримати від них 
більш прийнятного царя, який засвоїв римські звичаї” [Tacitus 1992, ХІI, 10]. 

Аналіз епіграфічного матеріалу показує, що представники як царського роду, 
так і парфянської знаті доволі легко інтегрувались у систему римського життя. Так, 
найімовірніше, син Фраатового суперника Тірідата, Гай Юлій Тірідат, отримав 
римське громадянство і навіть керував одним з допоміжних загонів у римській ар-
мії [CIL, III, 8746], сини Фраата – Сераспадан и Родасп також згадуються, як сини 
“царя царів” [ILS, 842]. Інший син Фраата IV – Фраат, згадується у написі часів 
Антонінів, у зв’язку з реставрацією побудованого ним храму у Немі [CIL, XIV, 
2216]. Орноспад, який під час кампанії Тірідата проти Артабана став сатрапом 
Месопотамії, отримав римське громадянство від Тіберія, оскільки відзначився у 
воєнних діях у Далмації і був добрим соратником імператора, тож його участь у 
перевороті видається невипадковою, як і інші контакти парфянських вельмож із 
римлянами, описані Тацітом. 

Отже, починаючи від часів Августа, майже постійні внутрішньополітичні кон-
флікти в Парфії не лише ставали причиною певної пасивності політики парфян, а й 
зумовлювали перебування нащадків царського роду в Римі, де римляни часто вико-
ристовували їх для реалізації своїх політичних завдань. Особливим питанням тут є 
характер дій римлян, зокрема діяльність адміністрації східних провінцій імперії. 
Ми можемо чітко побачити, що в добу Августа самостійні дії намісників сприйма-
лись неоднозначно й особиста роль принцепса в цей час стає провідною – він коор-
динував і контролював зовнішньополітичні заходи або ж особисто, або ж через 
своїх соратників і родичів. Для переговорів з парфянами і вирішення труднощів у 
Вірменії на Схід у різний час вирушали Марк Віпсаній Агріппа, Тіберій та Гай Це-
зар Віпсаніан. Місія Германіка 18–19 рр. н. е. була продовженням цього курсу, про-
те конфлікт Германіка, який діяв в рамках особливих повноважень, наданих йому 
сенатом за пропозицією Тіберія, з намісником Сирії Гнеєм Пізоном призвів до дра-
матичних наслідків.

Тіберій у контексті внутрішньополітичних конфліктів у Парфії йде на посилен-
ня позиції провінційної адміністрації, і ця політика виявилась ефективною, що 
продемонструвала діяльність Луція Вітеллія у 30-х рр. н. е. під час спроби Тірідата 
захопити трон у Парфії. Калігула чи Клавдій не особливо змінювали тенденцію, 
закладену своїми попередниками.

Незважаючи на численні внутрішні конфлікти та втручання римлян, парфян-
ські царі Фраат IV та Артабан ІІІ є прикладом того, що перебування на троні 
впродовж тривалого часу все ж було можливим. Всупереч поширеній в історіо-
графії думці, зовнішня політика ранніх Юліїв-Клавдіїв на Сході аж ніяк не була 
пасивною. Відсутність воєнних дій зовсім не означала, що римляни відмовились 
від активних заходів проти Парфії. Як ми спробували показати, сама ситуація в 
Парфії спонукала їх втручатись і активно здійснювати спроби змінити ситуацію 
на своєму східному прикордонні.
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R. Yaşa

To The Problem of Use of The Paşa TiTle
by the MeMbers of the ottoMan Dynasty:

alâaddin “Paşa” and süleyman “Paşa”

There are various opinions of the origin and etymological roots of the word Paşa. 
Some scholars state that this word originates from the Turkish word “baş ağa” or 

“beşe”1 (older brother); however, others assert that it derives from “pây-i şâh” or “pâd-i 
şah” which means the foot of the sultan. Since the Turkish Oghuz (Turkmen) called the 
older brother ağa2, ağabey, it is also possible that the eldest brother was called başağa and 
in some time this word trandformed into paşa3. Müneccimbaşı, one of the Ottoman histo-
rians, states, “Since the older brother was called paşa in the Turkmen dictionary, Prince 
Alâaddin, the eldest son of Osman Gazi, was called paşa”4 when he referred to Alâaddin.

Hüseyin Hüsameddin states that the word paşa does not originate from the word beşe 
in the discussion whether the word “paşa” derives from “beşe” or “peşe”5. Thereafter, he 
puts emphasis on the fact that the term paşa was used not only by the military officers, 
but also by many people from the civil services, Muslim preachers and Sufism masters; 
and this term must be of Turkish origin6.

Osman Nuri Ergin states that the words efendi, ağa, and paşa were first used by the 
Ottomans, and beşe originated from baş ahî and baş ağa with some alterations, and sub-
sequently, beşe changed into paşa; and the word paşa was still used in some regions of 
the city of Kastamonu7.

On the other hand, Frederih Gize states that baş ağa cannot be the term used in this 
context as the word ağa already means ağabey (older brother) on its own, thereafter he 
states that the word paşa was also used by dervishes who were contemporaries of Âşık 
Paşa. Consequently, it can be agreed that paşa originates from the word “padişah” and 
characterizes the sovereignty of the spiritual universe just like sultan. In fact, spiritually, 
a dervish is at the same time a sultan or a padişah in the Sufistic poetry8.

The word paşa was used for persons who were qualified as warriors or those with reli-
gious characteristics during the period of Anatolian Seljuk Empire. For instance, the 
name of one of the friends of Sadeddin Mesud, a scientist, poet, and physician who lived 
during the period of Rükneddin Kılıç, Sultan of the Anatolian Seljuk Empire, was Ali Big 
Paşa. Here Ali Big Paşa, who possesses the titles of Aziz ul-mulûk and s-selatin Mucîred-
din, is a person, who also possesses the titles of ascetic, sheik, and Paşa. This proves that 
the term paşa was in usage up towards the end of the XIII century9. 

The term paşa was a specific name given to men and women in the principalities and 
subsequent Turkish states. For example, the name of the son of İbrahim Bey of the Can-
daroğulları10, the name of one of the sisters of Beyazıd Paşa, one of the Ottoman gover-
nors, is Paşa Melek11. The name of one of the most beloved wives of Kara Yusuf Bey, the 
bey of Karakoyunlu Turkmen, is Kadem Paşa12.

Also, it has been asserted that the word paşa originates from Babylon, it is indicated 
as “paha” in the Old Testament and is still existent in Hebrew. 

Hammer states that this title was known in Europe, but only a few people were con-
scious of its meaning and fundament; and thereafter he records that the word paşa consists 
of “pay” and “şah”, two Persian words, and means the “foot of the sultan”. According to 
Hammer, the word Paşa was existent in old Iran and originated from an old facility of the 
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Iranian sultan Keyhüsrev. This sultan deemed the officers of the government under his 
control as the organs of his own body and called them with the names of various organs 
depending on their employment relationships. Accordingly, the top officers charged with 
internal affairs represented the eyes of the sultan (çeşm-i şah), those charged with securi-
ty and intelligence were his ears (guş-i şah), tax collectors – his hands (dest-i şah), sol-
diers – his feet (pa-i şah), judges or agents for the application of laws – his tongue (ze-
ban-i şah). In this context, the paşas could be the feet of the sultan since they were city 
governors, viziers, military commandants13.

It has been stated that the title of paşa, the etymology and origin of which we here try 
to explain, was given to Alâaddin and Gazi Süleyman, the members of the dynasty, for 
the first time during the period of Orhan Bey in the Ottoman Empire14. Among those, 
Alâaddin Bey was born by Bâla Hatun, daugter of Şeyh Edebali, wife of Osman Bey, and 
Orhan was born by Mal Hatun, daughter of Ömer Bey, the first wife of Osman Bey15. The 
Ottoman historians confused Prince Alaeddin Bey with Alâaddin Paşa, the last vizier of 
Osman Gazi and the first vizier of Orhan Bey because of the similarity of their names and 
erroneously stated that Prince Alâaddin was in charge as vizier for Orhan Gazi and there-
fore he was awarded with the title of paşa16. In fact, the first of these two Alâaddins, i.e. 
Prince Alâaddin, son of Osman Bey, was a governor, and the other one was a vizier, who 
organized the state and originated from the ulama. The title of Alaeddin, son of Osman 
Bey, is “Bey”, the title of the vizier Alâaddin is “Paşa”17. 

In fact, it has been clarified in the Tevârih-i Âl-i Osman Chronicles that was completed 
by Âşıkpaşazâde in 1484, that Alâaddin refused the title of paşa. Therefater, Orhan Gazi 
offered his brother Alaeddin, who was known to be smart and wise, to become a paşa, but 
Alâaddin rejected this will and asked Orhan Gazi for a place, where he could live modest-
ly. Orhan Gazi approved this will and gave him a village in Kite Plain named Fondura. 
Thereafter, Alâaddin let a mosque in Bursa and an Islamic monastery for the poor and 
followers in the vicinity of Kükürtlü be built18. Mevlana Mehmed Neşri, one of the Otto-
man historians who used Âşıkpaşazâde as a source material, supported this opinion of 
Âşıkpaşazâde in his work named Kitâb-ı Cihan-nümâ, which has completed in 149219.

Although it was recorded in the subsequent Ottoman Histories that Orhan Bey offered 
his brother Alaeddin to become his vizier and Alaeddin accepted this offer20, we consider 
that this event is not in conformity with the Oghuz tradition and Ottoman inheritance pro-
cedure because the country was traditionally deemed to be the common property of the 
sultan and his sons. Since there was no sultanate law during the first periods of the Otto-
man, there was also no tradition and rule determining the age of the son who was to take 
the place of the sultan21. As a natural consequence, the members of the dynasty who were 
to become a sultan had equal rights, and continuous fights for the throne among the mem-
bers of the dynasty were inevitable.

In this context, the rejection of the position of a paşa which was awarded to him by 
Alaeddin can be deemed to be the consequence of a dispute between them and due to the 
fight for the throne. The most explicit evidence is the fact that the name of Alâaddin Paşa 
or Alâaddin Bey, the famous son of Osman Bey, is not indicated at the end of the founda-
tion certificate charter of Orhan Bey dated March 1324 (724 Rebiülevvel) although the 
names of the siblings and the mother along with the sons of Orhan Bey were indicated. In 
fact, I. H. Uzunçarşılı preferred to explain the reasons of this situation by the apathy be-
tween the brothers, fight for the sultanate, or the division of the country between the two 
brothers22. We also believe that the reason is one of the above mentioned because both of 
them were positioned as a bey and had equal rights. On the other hand, the assignment of 
a prince who cannot become a sultan to the position of the vizier and his using the title of 
paşa is an incidental situation which is not in conformity with the traditions of the dynasty. 

Moreover, Colin Imber, an Ottoman historian of the last period, asserted that not even 
the awarding of the Prince Alaeddin with the title of a paşa was in question, but Osman 
Bey had no such as a son, and all this is fraudulent23. In fact, the name Alaeddin is not 
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indicated in the works of the Ottoman historians Enveri24, Şükrülah25, and Nişancı Me-
hmed Paşa26, who informed about the bloodline of the Ottomans. 

Gazi Süleyman, an ottoman prince, was the eldest son born by Nilüfer Hatun27 (Theo-
dora), daughter of the feudal landlord of Yenişehir and wife of Orhan Gazi28. Gazi Süley-
man first started to serve as an administrator in Gerede29, İzmit (İznikimid), Göynük and 
the vicinity of Mudurnu were given to him as a manor30. Orhan Bey, who subsequently 
captured Karası Beyliği, gave this place to Gazi Süleyman, the leader of the border vete-
rans, as a manor31, and assigned Hacı İlbey, the vizier of Karası, as a vizier for his son 
and gave over the administration of the state of Karası to him. He let Emir Evrenos Bey, 
Kadı (Gazi) Fazıl, Ece Bey and the persons of rank stay with Gazi Süleyman and recom-
mended that he made use of the experiences of these people32. Thus the beys of rank and 
the veterans of the City of Karası, who were authorities in state affairs and war, were con-
nected to Prince Gazi Süleyman, the leader of the border veterans.

In Rumelia, Gazi Süleyman, the leader of the Ottoman conquests, the eldest son of 
Orhan Bey, fell off a horse during a hunt, probably just before he became an Ottoman 
bey, and died at the age of forty three and was buried in Bolayır upon his will (1360 / 
761). Orhan Bey, who was really known as Hacı Karaoğlan due to the Islamic school of 
Osman the son of Yusuf, which was established in June 1360 (Şaban 760), after the death 
of his son, transferred the Osman bin Yusuf Islamic school to his son and gave over its 
responsibility to Hacı Karaoğlan and thereafter his sons and grandchildren. Süleyman 
Paşa, the second Süleyman Gazi Paşa, when being deceased, was described as forgiving, 
happy, martyr, exertive, father of plentifulness and builder of beneficial institutions to-
gether with other people carrying a title, who helped the poor and the weak, commandant 
of the military, owner of sword and pen, veteran and warrior. Similarly, four sons of 
Orhan Bey, named Süleyman, Murad, Halil, and İbrahim respective of age, were indicated 
in the deed of assignment that was given to the commandant that was called zaimü’l-cüyûşı 
and’l-asâkir by Orhan Bey in 1348 as property. Süleyman was called “paşa” and the other 
children were called “bey” in the deed of assignment. However, in the pedigree shown in 
the still existing shrine inscription of Efendizâde Hatun, who was one of the daughters of 
Süleyman Paşa and died in Akşehir (Zilkade 799 / August 1397) and was buried in the 
same place, Gazi Süleyman is indicated with the title of bey. These records of the foun-
dation and the shrine inscription show us that Gazi Süleyman, the eldest son of Orhan 
Bey, was carrying the title of “paşa” that is an addressing of respect and dignification and 
at the same time the title bey since he was a prince of the dynasty.

At this point, after being informed about Alâaddin and Gazi Süleyman, a short infor-
mation about the Turkish sovereignty understanding and transfer of this sovereignty will 
be of use in order to clarify the issue. As it is already known, the origin of the sovereignty 
by the Turks was godly. Thereafter, the right of administration was given to the Turkish 
sultans by God as a godly favor. In other words, the sultan is a sultan because God wanted 
to and gave him “kut” (administration authority, administration power, fortune, luck) and 
“ülüg” (destiny) and had the right of political power. In this context, this godly domi-
nance of the sultan is hereditary, since God gave him “kut” as a favor and he became the 
sultan, and will be transferred to his children as heirs of blood33. Similarly, only the Otto-
man ancestry which was a donation of God, had the right of sovereignty in the Ottoman 
state and all of the family members had equal rights because they had the same blood. In 
this case, there should not have been any difference between Alâaddin and Gazi Süley-
man and the other members of the dynasty. Thus, the degradation of Alaeddin and Gazi 
Süleyman, who belonged to the dynasty, to the position of a vizier or governor and car-
rying the title of paşa as the foot of the sultan in this context is not in conformity with the 
Turkish sovereignty understanding and the traditions of the Ottoman dynasty. 

Because the Ottoman dynasty rose upon an aristocracy hierarchy that was already 
formed during the period of Ertuğrul, the father of Osman Bey. In accordance with this 
understanding, the sultan and his family had to originate from an aristocratic family34. As 
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Yusuf Has Hacib of Balasagun stated, “if the father is a bey, the son will be born as a bey 
and be just like his father”. Again according to him, “if the ancestry, the semen of a hu-
man being is good, the human being will be born as good and sit on the seat of honor. 
Therefore, being a bey is sacred and its fundament is clean. A person whose fundament is 
clean, always wants cleanliness”35. These words that were stated by Yusuf Has Hacib 
about the Karahanlı sultan family were also valid for Alaeddin and Gazi Süleyman, who 
were members of the Ottoman dynasty. Because it was unavoidable that also Alaeddin 
and Gazi Süleyman were born as beys like their fathers and were beys like their fathers. 
In fact, the princes belonging to the sultan family that constituted a privileged class of the 
Turkish nation (budun) had the statute of a bey36.

On the other hand, it has been understood that there had been only one vizier in the 
Ottoman council during the period until the mid of the XIV century. The sources use the 
title of paşa also for Prince Süleyman besides the vizier, whereby it is known that he did 
not have anything to do with the council and participated in the conquest of Rumelia as 
the governor of Karası under the title of commander-in-chief. Since nobody except the 
vizier was called paşa, the fact that only Süleyman, the son of Orhan, was called paşa is 
not real and beyond that, it was either confused with another Süleyman Paşa37 or it was 
used since he was the eldest son of Orhan Bey. In this context, the fact that Sultan Orhan 
was not called paşa as he was a prince, that his older son Prince Süleyman was called 
paşa, and that Prince Murat was not indicated as paşa on the contrary, is sufficient to 
show that the term paşa meant the older son38.

On the other hand, bey is a commandant in the old Turkish societies in accordance with 
their establishment. In the Seljuk and Ottoman states, we think of a commandant when we 
hear bey39. Thereafter, the first leaders of the Ottoman dynasty constituted with Orhan Bey 
personally commanded the armies and acted de facto as commander-in-chief as long as 
they lived40. In fact, Gazi Süleyman, one of the greatest commanders of the Ottoman dy-
nasty, was a commander and bey at the same time, who was known for his bravery, genero-
sity, and boldness during the holy wars in the establishment period of the Ottoman State. 

In fact, an Ottoman historian Ahmedî stated:
“Son of a great man, known as Süleyman Paşa. 
Conditions of leadership are fulfilled.
Both bravery and generosity were given.
Both politics and presidency were given”41 
and expressed these features of Gazi Süleyman.

Consequently, in accordance with the previous general frame, paşa is a term that was 
used since the XIII century by the Anatolian Seljuks, the subsequent principalities and 
the Ottomans. This term was indicated at the end of the names of Prince Alaeddin and 
Prince Gazi Süleyman, members of the Ottoman dynasty. We can claim that the term paşa 
that was indicated at the end of both names was not an official term, but it was the most 
respectful and loving address expressed to the older brother. The persons who matched 
this addressing were Alaeddin Paşa, older son of Osman Gazi, and Süleyman Paşa, older 
son of Orhan Gazi. It is possible that both princes were called paşa, since the older brother 
was addressed with paşa in the Oghuz Turks. Otherwise, the awarding of the title of paşa 
to a prince, who is a member of the dynasty, does not conform with the traditions of the 
Oghuz and the traditions of the Ottoman.
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СучаСна модель
роСійСько-китайСьких відноСин: 

аСиметричне Стратегічне партнерСтво

П’ятнадцять років тому, 16 липня 2001 року, в Москві було підписано “Договір 
про добросусідство, дружбу і співробітництво між Російською Федерацією та 

Китайською Народною Республікою”. Цей документ став основоположним міжна-
родно-правовим актом сучасних російсько-китайських відносин, який, за запевнен-
ням обох сторін, у повній мірі виражає глибокі історичні традиції добросусідства 
та дружби між російським і китайським народами, підводить підсумки розвитку 
російсько-китайських відносин на початок нинішнього століття та намічає шляхи 
їхнього подальшого всебічного розвитку. Однак реальний стан речей дає підставу 
багатьом експертам сумніватися в цій ідилічній картині.

Відносини Росії і Китаю мають свою тривалу історію, власну структуру й дина-
міку, а характер їхньої співпраці в цілому можна визначити як поєднання співпраці 
і конкуренції. 1950 року було проголошено гасло “Росія та Китай – брати навік”, і 
сьогодні Кремль намагається представити російсько-китайське партнерство як ви-
рішення проблем, що виникли в результаті власної ізоляції від Заходу. Відносини 
Росії й Китаю в сучасному світі є одним з найважливіших політичних питань, до-
слідженню якого присвячена велика кількість публікацій. Після розпаду СРСР у 
1991 році Росія оголосила себе правонаступницею “червоної імперії”, але в реаль-
ності вона не змогла зберегти свій статус. У свою чергу, Китай після успішно про-
ведених соціально-економічних реформ має всі шанси стати другою після США 
наддержавою. Таким чином, очевидно, що характер сучасних російсько-китайських 
відносин істотно відрізняється від російсько-китайських і радянсько-китайських 
відносин (з 1860-го по 1991 рік), коли домінуючою стороною була Росія.

“новий тип відносин” росії і китаю
Китай протягом усієї своєї історії ніколи не виявляв особливої вірності угодам 

про вічну дружбу та співробітництво, і задекларована Сталіним і Мао Цзедуном 
“вічна дружба” закінчилася незабаром після смерті радянського диктатора при-
кордонної конфронтацією між двома “братніми соціалістичними країнами”. У 
1990-ті роки російсько-китайські відносини характеризувалися в основному двома 
важливими аспектами: 1) нормалізація відносин; 2) ідейно-ціннісне зближення в 
протистоянні Заходу, що, правда, не було союзом, а тільки посиленням їхніх пози-
цій. У цей час російсько-китайське партнерство служило свого роду доповненням 
до відносин із західними країнами, від яких Росія і Китай сильно залежали еконо-
мічно й технологічно [Wilson 2004, 61–143; Wishnick 2001, 118–134; Rapprochement 
or rivalry… 2000, 47–141]. 

Китайська сторона для вибудовування співпраці з Росією останні двадцять років 
керується концепцією “новий тип відносин великих держав” (新型大国关系, xīnxíng 
dàguó guānxì). На думку китайських аналітиків, закінчення холодної війни і глибин-
ні зміни в міжнародній системі дозволили Китаю з середини 1990-х років викорис-
товувати “новий тип відносин” з урахуванням національного відродження Китаю 
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як стратегічної мети. На XIV з’їзді Комуністичної партії Китаю було відзначено, що 
стабільна ситуація у світі є основою досягнення стратегічних цілей Китаю, а “но-
вий тип відносин” повинен сприяти цьому [Цзян Цзэминь 2001, 62–115].

Конкретні кроки в цьому напрямку були зроблені ще під час епохального візиту 
Генерального секретаря ЦК КПРС М. С. Горбачова в Китай у 1989 році, в ході якого 
радянське керівництво для нормалізації відносин з КНР пішло на поступки. Візит 
президента Російської Федерації Б. М. Єльцина в 1992 році став основою для вста-
новлення “нового типу відносин” між Росією і Китаєм, про що вперше було заяв-
лено головою КНР Цзян Цземінем у Москві під час його візиту з 7-го по 9 травня 
1995 року з нагоди 50-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Росія і Китай 
заявили про необхідність спільно докладати зусиль задля розвитку довгострокових 
і стабільних відносин добросусідства, дружби та взаємовигідного співробітництва 
нового типу. 23 квітня 1997 року “новий тип відносин” було зафіксовано в “Російсько-
китайській спільній декларації про багатополярний світ і формування нового між-
народного порядку”. У документі затверджувалася необхідність встановлення но-
вого світового порядку, і зокрема йшлося про те, що жодна країна не повинна 
прагнути до гегемонії, виступати з позиції сили й монополізувати міжнародні від-
носини [Российско-китайская совместная декларация…]. Підписання цього доку-
мента не в останню чергу було пов’язано з охолодженням американо-китайських 
відносин через події на площі Тяньаньмень у 1989 році, кризу в Тайванській прото-
ці в 1995–1996 роках, розширення НАТО та ін. 

1 липня 2005 року в Москві голова КНР Ху Цзіньтао і президент РФ В. В. Путін 
підписали “Спільну декларацію Китайської Народної Республіки та Російської Фе-
дерації про міжнародний порядок у XXI столітті”, в якій підтверджувалися прин-
ципи, зафіксовані в Декларації 1997 року, і зазначалося, що головними завданнями 
людства у XXI столітті мають стати збереження миру, стабільності і безпеки для 
всіх, всебічний гармонійний розвиток в умовах рівності, дотримання суверенітету, 
взаємної поваги, взаємної вигоди і гарантії перспектив розвитку майбутніх поко-
лінь [Совместная декларация… 2005]. “Новий тип відносин” Росії та Китаю в ціло-
му базується на таких принципах: 1) багатополярність, 2) визнання сфер впливу, 
3) ООН – це основа легітимності світового порядку, 4) розширення співробітництва 
(стратегічна координація з регіональних питань і криз, взаємна підтримка з питань, 
пов’язаних з основними інтересами двох країн), 5) синхронізація дій в ООН і на ін-
ших міжнародних майданчиках. З 1996 року Росія та Китай почали розглядати одне 
одного як стратегічних партнерів у багатополярному світі. Угоди про заходи зміц-
нення довіри і взаємне скорочення збройних сил уздовж кордону були підписані в 
1996 році, а в 1998 і 1999 роках на двосторонніх саммітах визначені завдання 
торгово-економічного співробітництва та спільної боротьби з тероризмом і сепара-
тизмом [Wilhelmsen, Flikke 2011, 865–901]. Цікаво, що на тлі відродження взаємин 
у 1990-ті роки в Росії відродилася і стара концепція “жовтої небезпеки”1, найбільш 
сильно проявившись на російському Далекому Сході [Лукин 2007, 438–450].

16 липня 2001 року в Москві було підписано “Російсько-китайський договір про 
добросусідство”, яким передбачався розвиток співпраці в торговельно-економічній, 
військово-технічній, науково-технічній, енергетичній, транспортній та інших галу-
зях, що, зокрема, стосується спільної боротьби з тероризмом, сепаратизмом і екс-
тремізмом. Крім того, Росія та Китай підтвердили, що не застосовуватимуть пер-
шими одне проти одного ядерну зброю і не будуть взаємно націлювати стратегічні 
ядерні ракети. Хоча в тексті договору підкреслюється, що він не спрямований про-
ти третіх країн, на думку багатьох експертів, підписання цього договору не в остан-
ню чергу було пов’язане з побоюваннями Росії і Китаю щодо посилення впливу 
США у світі. 2001 року була створена Шанхайська організація співробітництва, що 
стало першим проявом розробок Росією й Китаєм власних державних концепцій 
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“м’якої сили” [Wilson 2015, 1171–1202]. Найбільшим успіхом у це десятиліття стало 
здійснення демаркації кордонів між двома країнами, остаточне завершення якої від-
булося у 2008 році [Акихиро Ивасита 2006, 15–34; Воскресенский 2004, 494; Ти-
таренко 1994, 130]. У тому ж році була підписана “угода століття” щодо експорту 
нафти через нафтопровід “Східний Сибір – Тихий океан”. У цій угоді Росія вже 
проявила себе як більш слабкий партнер, бо Кремль гостро потребував китайського 
капіталу для націоналізації раніше приватизованих нафтових компаній і доставки 
нафти більш дорогим та небезпечним залізничним маршрутом. Тобто стратегічне 
“енергетичне партнерство”, проголошене у 2008 році, ставало все більш пробле-
матичним у зв’язку з новими розбіжностями щодо цін на газ і транспортних марш-
рутів у 2014 році і пізніше. Разом з тим у період із 2006-го по 2010 рік Китай різко 
знизив експорт російських озброєнь, що побічно вказує на те, що Китай міг ско-
піювати збройні технології для подальшого перепродажу на ринках, де Росія є його 
конкурентом [Jakobson 2011, 4–13].

У 2000-ні роки торгово-економічні відносини і політичні контакти між Москвою 
та Пекіном досягли значного прогресу. З 2000-го по 2013 рік обсяг двосторонньої 
торгівлі зріс більш ніж у десять разів, з 8 до 89,2 мільйона доларів. Після російської 
анексії Криму та збройної агресії на Сході України відносини Росії зі Сполученими 
Штатами і країнами Західної Європи різко погіршилися. 2014 року Кремль ініцію-
вав “поворот на Схід” у зовнішній політиці, який в основному був пов’язаний з по-
силенням російсько-китайських відносин, у результаті чого було підписано низку 
важливих угод. Однак очікування російської влади поки не виправдалися: за під-
сумками 2015 року торговельний оборот між Китаєм і Росією знизився на 28,6 % і 
склав 68,06 мільярда доларів. У січні 2016 року, за даними Головного митного 
управління КНР, товарообіг між Китаєм і Росією в доларовому еквіваленті скоро-
тився на 8,9 % у порівнянні з аналогічним показником минулого року, склавши 
4,99 мільярда доларів. Навіть у самій Росії не всі експерти поділяють ентузіазм 
влади і вважають, що за умов поліпшення відносин Росія може опинитися в повній 
залежності від Китаю. Є істотні розбіжності між Росією та Китаєм у зовнішній по-
літиці, що перш за все стосується їхніх конкуруючих інтеграційних проектів у Єв-
разії. Проект Сі Цзіньпіна зі створення Нового шовкового шляху передбачає фор-
мування економічної зони, що включає в себе Китай, Центральну Азію і Європу. 
Оскільки цей проект охоплює Казахстан, Таджикистан та Узбекистан, то, по суті, 
це конкурент Митного союзу, особливо в Центральній Азії, що не може не турбува-
ти Москву. Крім того, створення сильних альянсів можливе тільки на рівноправній 
основі, коли між союзниками немає значних відмінностей в економічному розвитку 
і міжнародному впливі. Але Росія та Китай – це країни різних вагових категорій 
(наприклад, ВВП Китаю в п’ять разів вищий, ніж ВВП Росії) [Berryman 2010, 128].

росія – китай: союз чи конфлікт інтересів?
У численних дослідженнях аналізується нове зближення Росії й Китаю, а також 

дається прогноз щодо подальшого розвитку відносин між цими країнами. Якщо, 
наприклад, Річард Вайц вважав, що це “покращення” відносин насправді є “регре-
сом до середнього значення” [Weitz 2003, 40], то в останніх дослідженнях посилен-
ня партнерства Росії та Китаю розуміється як зрушення в бік багатополярності 
[Hiro 2010; Lo Bobo 2008] і перерозподіл сил у міжнародній системі [Brooks, Wohl-
forth 2008, 72].

Провідні російські китаєзнавці після розпаду СРСР взялися обстоювати пріори-
тет “китайського вектора” в зовнішній політиці Росії. Так, академік М. Л. Титарен-
ко (1934–2016) наполягав на необхідності більш повного розкриття євразійської 
політики Росії перш за все на східноазіатському і південному напрямках [Тита-
ренко 2005, 11]. Причому він вважав, що російська політика за всіма об’єктивними 
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показниками явно збігається з китайськими ресурсами для співрозвитку Росії та 
Китаю. «Життєве значення освоєння ресурсів Сибіру й Далекого Сходу, соціально-
економічного піднесення цих територій російської держави – імператив розвитку 
Росії і збереження її цілісності. Все це ставить Росію перед невідворотністю та 
невідкладним вибором: або ми проявляємо політичну волю і йдемо на широку 
співпрацю з Китаєм як з надійним та зацікавленим у такій довгостроковій і взаємо-
вигідній співпраці партнері... або, піддавшись забобонам і міфам про “китайську 
демографічну експансію” й “китайську загрозу”, втратимо шанс, дозволимо пере-
творити Росію у фактор стримування Китаю, а значить, позбавимо себе партнера 
по співрозвитку» [Титаренко 2005, 11]. Ця точка зору знайшла своє вираження в 
офіційній позиції. 27 лютого 2012 року “Московские новости” опублікували статтю 
В. В. Путіна, в той час прем’єр-міністр Росії, в якій він пише: «...зростання китай-
ської економіки – аж ніяк не загроза, а виклик, який несе в собі колосальний потен-
ціал ділового співробітництва, шанс зловити “китайський вітер” у “вітрила” нашої 
економіки. Ми повинні активніше вибудовувати нові коопераційні зв’язки, поєд-
нуючи технологічні та виробничі можливості наших країн, задіюючи – зрозуміло, 
з розумом – китайський потенціал з метою господарського піднесення Сибіру і Да-
лекого Сходу» [Путин 2012].

Ще один російський китаєзнавець, О. Лукін, виділяє цілий ряд спільних інтере-
сів Росії і Китаю, що лежать в основі їхнього зближення: 1) перехід від однополяр-
ного до багатополярного світу; 2) прагнення до збереження існуючої системи 
міжнародного права, що ґрунтується на принципі державного суверенітету, в осно-
ві якого лежить Організація Об’єднаних Націй та її Рада Безпеки; 3) аналогічні або 
ідентичні офіційні позиції щодо регіональних конфліктів; 4) прагнення перенести 
глобальну фінансову вагу із Заходу в інші частини світу; 5) взаємна довіра як 
торгово-економічних партнерів; 6) спільні зусилля з регіонального розвитку вздовж 
російсько-китайського кордону; 7) спільний підхід до Центральної Азії; 8) спільний 
скептицизм щодо західних цінностей [Lukin 2015, 9–10].

Серед аналітиків сформувалося два основних підходи до оцінок перспектив 
російсько-китайських відносин: 1) у найближчому майбутньому відбудеться охоло-
дження або розрив відносин (деякі західні аналітики припускали, що конфлікти в 
Сирії та Україні могли до цього призвести, але цього не сталося); 2) відносини 
ґрунтуються на стратегічних та ідеологічних факторах, які визначають США як го-
ловну перешкоду для розвитку, – створення антиамериканського, анти- західного 
стратегічного альянсу [Lo Bobo 2008]. Другий підхід передбачає, що союз із Росією 
дасть Китаю ряд важливих стратегічних переваг і буде найкращим варіантом для 
китайської дипломатії, хоча така точка зору не є домінуючою ані в китайській нау-
ці, ані в офіційній зовнішньополітичній доктрині. Цей підхід ґрунтується на істо-
ричних прецедентах союзницьких відносин Китаю та Росії (Оборонний союз між 
Росією й Китаєм 1896 року2, Радянсько-китайський договір про дружбу і союз 
1945 року3, Радянсько-китайський “Договір про дружбу, союз і взаємну допомогу” 
1950 року4). Необхідно відзначити, що всі ці російсько-китайські союзи мають 
спільні риси: 1) головна мета – колективний захист проти можливої воєнної агресії 
Японії; 2) нетривалість дії; 3) причиною розриву союзів були проблеми в двосто-
ронніх відносинах; 4) розрив союзів приводив до зниження рівня відносин.

Для китайських вчених ідея створення нового російсько-китайського союзу 
завжди залишалася актуальною, але в цілому їхня позиція була слабкою і нечіткою. 
Починаючи приблизно з 2012 року, ситуація змінилася, бо в цей час деякі впливові 
китайські вчені почали більш активно говорити про можливість такого альянсу і 
доводити цю точку зору до широкого загалу (найяскравіші представники – Янь 
Сюетун5 і Чжан Веньму6). Відповідно до цього підходу російсько-китайський союз 
є можливим, що обґрунтовується тим, що 1) і Китай, і Росія не можуть повністю 
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інтегруватися із західним світом, 2) США не можуть бути повноцінним союзником 
ані Китаю, ані Росії. Прихильники цього підходу вважають, що в умовах наростаю-
чого стратегічного стримування з боку Західного світу для Росії найкращим варіан-
том є союз із Китаєм. Оголошений Росією у 2014 році “поворот на Схід” тільки 
посилив цю точку зору. 

Найчастіше експерти визначають такі переваги для Китаю від альянсу з Росією: 
1) подальше збільшення економічної і військово-політичної могутності Китаю при-
зведе до посилення тиску ззовні. Китайсько-американські структурні конфлікти і 
китайсько-японські регіональні структурні конфлікти стають все більш гострими. 
У таких обставинах зростає потреба в створенні альянсу з країною, яка має схожі 
стратегічні інтереси, і це послабить міжнародний тиск на Китай; 2) країна без союз-
ників не може стати світовим лідером. Китай вже є другою економікою світу, а гло-
бальна структура розвивається в бік формування біполярної американо-китайської 
структури. Китай не повинен боятися такої перспективи, а навпаки, активно розви-
ватися в цьому. Союз із Росією може допомогти реалізувати цю можливість, і більш 
того, це визначається як найкращий спосіб досягнення Китаєм рівня наддержави; 
3) зміна конфігурації розподілу постійних членів РБ ООН (замість формули 1:4 
(Китай проти США, Великобританії, Франції та Росії) формула 2:2 (Китай і Росія 
проти США та Великобританії)); 4) російсько-китайський союз буде підтримувати 
Потсдамсько-Ялтинську систему безпеки, яка, як і раніше, спрямована на запобі-
гання повторній появі японського мілітаризму й підтримання миру в Азіатсько-
Тихоокеанському регіоні. Та якщо Сполучені Штати схильні до виходу з цієї 
системи в Східній Азії, то російсько-китайський союз може запобігти розвитку 
цієї тенденції і зберегти Потсдамсько-Ялтинську систему безпеки в цьому регіоні. 
Однак, як показав хід подальших подій, саме Росія фактично порушила цю систе-
му безпеки шляхом анексії Криму та прямої військової підтримки сепаратистів на 
Сході України.

Прихильники зазначеного підходу вважають, що російсько-китайський союз іс-
тотно не змінить характеру відносин між великими світовими державами, не по-
силить структурні конфлікти Китаю зі Сполученими Штатами та не поглибить про-
тистояння між американо-японським і китайсько-російським альянсами. Це не буде 
початком нової холодної війни, бо російсько-китайський союз відповідає сучасним 
тенденціям, а не недавнім історичним прикладам. Жодна зі сторін у китайсько-
радянському альянсі не матиме переваги, хоча об’єктивно Китай є більш сильною 
стороною. Що стосується політики неприєднання, базового принципу зовнішньо-
політичної доктрини КНР, то, за одним з пояснень, цей принцип повинен бути від-
кинутий, тому що він не є домінуючим у практиці сучасних міжнародних відносин, 
а згідно з іншим поясненням, основою китайської дипломатії є не позаблоковість, а 
незалежна зовнішня політика.

Підтримка можливості створення російсько-китайського союзу базується на 
основі історичного досвіду співпраці КНР і на сучасній взаємній зацікавленості 
двох країн. Сьогодні офіційні особи РФ і КНР постійно заявляють про досягнення 
найвищого рівня двостороннього співробітництва, однак насправді пік цих відно-
син був ще в 1950-ті роки. Незважаючи на швидкий розвиток торгово-економічного 
співробітництва КНР і РФ, власне економічні інтереси не так інтегровані, як це 
було в 1950-ті роки, і більше того, економіка відстає від політики. У той же час 
складно уявити собі інтеграцію економічних інтересів цих двох країн, бо китайська 
економіка набагато перевершує російську за рівнем і темпами. На думку Гао Фея і 
Чжан Цзяня, торгово-економічні відносини є слабкою ланкою в російсько-китайсь-
кому стратегічному партнерстві [高飞 2013]. При цьому надмірна інтеграція може 
поставити Росію в залежне становище від Китаю, що буде заважати політичним і 
економічним інтересам РФ. Тому, хоча Китай вже є найбільшим торговим партнером 
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Росії, економічна інтеграція не стоїть на порядку денному цих двох країн. Незва-
жаючи на це, російсько-китайські відносини на цей момент характеризуються ки-
тайською стороною як успішні: 1) повністю вирішені територіальні та прикордонні 
питання (“Договір про добросусідство, дружбу і співробітництво між Китайською 
Народною Республікою та Російською Федерацією” (2001 рік); 2) китайсько-ро-
сійські відносини ґрунтуються на принципі рівноправності, чого не було протягом 
попередніх 150 років; 3) в основу китайсько-російських відносин покладено націо-
нальні інтереси, а не загальну ідеологію; 4) частковий збіг зовнішньополітичних 
інтересів може зробити російсько-китайські відносини важливим фактором міжна-
родної політики; 5) вихід російсько-китайського військового співробітництва на 
більш високий рівень (центральний елемент для встановлення альянсу).

Китай вважає Росію своїм партнером перш за все тому, що російське керів-
ництво не критикує китайську політичну систему. Китаю сьогодні легше співпра-
цювати з Росією, ніж раніше з Радянським Союзом, бо Росія – це менш вагомий 
гравець. “Піднесення Китаю” кардинально змінило ситуацію у світі, що позначи-
лося і на російсько-китайських відносинах, у яких Росія сьогодні є аутсайдером. 
У китайській дипломатії активно використовується форма стратегічного партнер-
ства7 для демонстрації своїх мирних намірів (“мирне піднесення Китаю”)8 і забез-
печення у випадку з Росією на своєму північному та північно-західному кордонах 
стабільності. Китай засновує стратегічне партнерство з Росією на двох основних 
принципах: 1) протидія зростаючому впливу Сполучених Штатів в Азіатсько-Тихо-
океанському регіоні і в Центральній Азії; 2) можливість отримання передових вій-
ськових технологій і озброєння. Таким чином, Китай підпорядковує свої відносини 
з Росією двом всеосяжним цілям: 1) підтримка стабільності в регіоні для забезпе-
чення подальшого економічного зростання Китаю; 2) управління “мирним підне-
сенням Китаю” для запобігання конфронтації з великими державами, які можуть 
перешкоджати подальшому розвитку Китаю [Ferdinand 2011, 25–26]. Можна сказа-
ти, що в зовнішній політиці Китаю тільки Росія і США є визначальними для ство-
рення тих чи інших міжнародних конфігурацій, а всі інші партнери мають друго-
рядне значення. Але становище Росії і США тут не рівнозначні для Китаю, який є 
важливим кредитором Сполучених Штатів, і це забезпечує міцний зв’язок між краї-
нами. При цьому Китай не бажає, щоб його відносини з Росією вплинули на більш 
важливі зв’язки зі США [Lo Bobo 2008, 46]. У рамках прагматичної зовнішньої по-
літики Китай використовує свої відносини з Росією як один із численних інстру-
ментів, задіяних у суперечці зі Сполученими Штатами [Rozman 2000, 542].

Однак перераховані вище сприятливі умови для встановлення російсько-китайсь-
кого союзу не є абсолютними показниками саме такого розвитку подій. Одним з го-
ловних заперечень все-таки є політика позаблоковості, бо відмова від політики не-
приєднання на практиці обернеться для Китаю серйозним викликом і необхідністю 
фундаментально трансформувати свої міжнародні зв’язки. Теоретично обґрунтовані 
позитивні ефекти від укладення російсько-китайського союзу недостатньо очевидні 
за умов урахування можливих негативних наслідків, які дуже складно чітко визна-
чити. Сучасний рівень стратегічного партнерства цілком допускає досягнення всіх 
поставлених завдань економічного і військово-політичного співробітництва Китаю 
та Росії без укладення союзу між ними. Крім того, в умовах наростаючої воєнної 
агресії Росії (Грузія, Україна, Сирія) висновок союзного договору змусив би Китай 
до необхідності прямої підтримки Росії в цих конфліктах, що, у свою чергу, загостри-
ло б відносини Китаю зі Сполученими Штатами, ЄС та Україною. Тобто при такому 
сценарії виникнуть серйозні обмеження національних інтересів Китаю, а його зов-
нішня політика втратить можливість свободи вибору і простору для маневру.

У прийнятій 12 лютого 2013 року “Концепції зовнішньої політики Російської Фе-
дерації” сказано, що “На сучасному етапі традиційні військово-політичні союзи не 
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можуть забезпечити протидію всьому спектру сучасних викликів і загроз, які є транс-
кордонними за своїм характером. На зміну блоковим підходам до вирішення міжна-
родних проблем приходить мережева дипломатія, яка спирається на гнучкі форми 
участі в багатосторонніх структурах з метою ефективного пошуку вирішень спіль-
них завдань”. Це не означає, що Росія відкидає будь-які союзи, але це положення виз-
начає обережне ставлення до концепції і тактики різного роду альянсів. Більшість 
російських вчених і експертів виступають проти встановлення військового союзу з 
Китаєм, навіть ті з них, хто віддає свій голос за міцну російсько-китайську дружбу. 
Погіршення відносин Росії із західними країнами в результаті “української кризи” 
не вплинуло на зміну цього курсу. Ані Китай, ані Росія не змінили свої основні 
принципи і не готові вступати у військово-політичний союз одне з одним. На думку 
російського китаєзнавця О. Габуєва, Росія і Китай рухаються до створення “м’якого 
союзу”, що може бути пов’язано тільки з розширенням політичного співробітництва 
[Gabuev 2015, 7]. Присутність Сі Цзіньпіна 9 травня 2015 року на Параді перемоги 
в Москві – це скоріше знак китайської сили, хоча в Росії це сприймалося зовсім інак-
ше – як присутність рівного партнера. У цій події найбільш повно, хоча й на симво-
лічному рівні, проявилася проблема визначення сучасного стану російсько-китайсь-
ких відносин, які дістали назву наростаюча асиметрія [Lubina 2014, 93–106].

наростаюча асиметрія відносин росії і китаю
Найважливішими ознаками сучасних відносин Росії і Китаю є 1) наростаюча 

асиметрія на користь Китаю; 2) Росія більше не є головним питанням зовнішньої 
політики Китаю, а тільки одним з основних елементів загальної стратегії Китаю. 
2008 року Бобо Ло, експерт програми “Росія і Євразія” в британському Королів-
ському інституті міжнародних відносин (Chatham House), автор кількох книг про 
геополітику і роль Росії в сучасному світі, висловив думку, що між Росією та Ки-
таєм виникла “вісь за розрахунком”, тобто ці країни взаємозалежні і зацікавлені в 
розвитку відносин на основі прагматичного підходу [Lo Bobo 2008]. Однак потім 
стало очевидно, що Китай почав випереджати Росію, що призвело до наростаючої 
асиметрії у відносинах. Це перш за все пов’язано зі змінами статусу Китаю у світі і 
відродженням синоцентричної моделі. Хоча російсько-китайські відносини розви-
валися протягом століть, а проте сьогодні немає підстав говорити про можливість 
посилення співпраці між цими двома країнами, оскільки між ними зростають кон-
куренція і недовіра. Таким чином, російсько-китайські відносини сьогодні вийшли 
за традиційні рамки, а жорсткість зовнішньої політики Китаю з приходом до влади 
Сі Цзіньпіна тільки підсилює цю тенденцію.

Незважаючи на успіхи стратегічного партнерства, відносини між Росією та Кита-
єм не мають довіри через відсутність розуміння істинних намірів, конкуренцію в 
Центральній Азії, російську стурбованість щодо її Далекого Сходу і “піднесення Ки-
таю”. Росія бачить себе рівним партнером Китаю, але насправді все більше і більше 
потрапляє в залежне становище (посилення асиметрії відносин), не визнаючи, про-
те, цього факту. Серед російських аналітиків таке розуміння відносин Росії і Китаю 
практично повністю відсутнє. Але в реальності майбутнє цієї співпраці, швидше за 
все, буде визначати Китай. На думку Бобо Ло, зростаюча асиметрія у двосторонніх 
відносинах несе довгострокову стратегічну загрозу для Росії. Хоча Пекін не прагне 
перетворити економічну перевагу у військову, однак перетворення Китаю в глобаль-
ного гравця неминуче поставить його на передній край міжнародних рішень, що ма-
тиме безпосередній вплив на Росію, яка може остаточно втратити своє значення 
глобального гравця [Lo Bobo 2008, 5] і стати “сировинним придатком” більш потуж-
ного Китаю. Росія дедалі більше покладається на підтримку Китаю у фінансуванні 
своїх проектів у галузі енергетики та інфраструктури, а Китай, у свою чергу, нама-
гається заручитися підтримкою Росії щодо своєї експансіоністської політики в 
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Південно-Китайському морі. При цьому хоча Москва й Пекін постійно декларують 
свої наміри про дружбу і співробітництво в різних офіційних документах, але на-
справді Росія постійно посилює свій Далекосхідний військовий округ [Blagov 2015].

Таким чином, сучасні російсько-китайські відносини – це не класичний союз, а 
вісь, що є вираженням динамічних змін у міжнародній системі [Kaczmarski 2015]. 
Бобо Ло називає цю модель відносин гібридною, що відображає перехідний харак-
тер сучасної міжнародної системи [Lo Bobo 2008, 6]. На відміну від Бобо Ло, який 
розглядає російсько-китайські відносини в широких рамках міжнародних відносин, 
С. Брукс і В. Волфорт не бачать ніяких ознак альянсу між Росією й Китаєм, а їхні 
відносини визначають як “м’яке балансування”. Крім того, вони допускають мож-
ливість того, що такий стан може перейти до жорсткого силового контрбалансуван-
ня, а спільне протистояння США тут відіграє другорядну роль [Brooks, Wohlforth 
2008, 72]. Однак така характеристика не дає можливості повністю пояснити збли-
ження Росії та Китаю в рамках ШОС і на рівні двосторонніх відносин. За оцінками 
деяких експертів, ШОС, передвісниця нової “багатосторонності”, – це нова напів-
глобальна, багатофункціональна організація, яка ставить глибші цілі, такі як управ-
ління можливою напруженістю або конкуренцією між Росією й Китаєм з метою 
здійснення діяльності, спрямованої в першу чергу на запобігання транснаціональ-
ним загрозам і розвиток торгово-економічного та інфраструктурного співробітни-
цтва [Bailes 2007, 1–3]. Такий інтерес у просуванні міжнародного правопорядку і 
стабільності підкреслює трансформаційний потенціал Росії та Китаю [Bailes 2007, 
246]. Проте боротьба за європейсько-азіатський економічний простір для Росії 
може виявитися занадто дорогою справою, а Китай, навпаки, володіє всіма необхід-
ними інструментами для здійснення цієї реінтеграції у форматі свого Нового шов-
кового шляху. Незважаючи на існуючі зіткнення інтересів, боротьба проти 
однополярності уможливлює зближення Росії та Китаю, дозволяє їм розширити ме-
ханізми співпраці з окремих політичних питань і в деяких сферах економіки (на-
самперед це енергетика та інвестиції), правда, на умовах компромісу з російської 
сторони. У цілому основою стратегічного партнерства двох країн є експорт росій-
ської зброї й енергоносіїв, яких вкрай потребує Китай9.

Подальше посилення асиметрії російсько-китайських відносин, на думку О. Га-
буєва, виявляється ось у чому: 1) посилення економічної орієнтації на Китай; 2) по-
легшення режиму для китайських інвестицій; 3) підписання на китайських умовах 
нових великих угод (наприклад, газопровід і прикордонна інфраструктура); 4) ки-
тайські фінансові установи підтримують антиросійські санкції Заходу, але при цьо-
му Москва й Пекін розвивають паралельну фінансову інфраструктуру, яка буде 
захищена від цих санкцій; 5) нові залізничні та телекомунікаційні російсько-
китайські проекти можуть знизити технологічні зв’язки Заходу і, відповідно, збіль-
шити залежність від Китаю; 6) російсько-китайські відносини стають не тільки все 
більш нерівними, а й безальтернативними для Росії [Gabuev 2016].

“українська криза” і російсько-китайські відносини
Після початку “української кризи” багато аналітиків почали говорити про поча-

ток стратегічного вирівнювання відносин між Росією й Китаєм. З китайської точки 
зору, війна в Україні є частиною геополітичної боротьби між Росією і Сполученими 
Штатами. Деякі китайські аналітики висловлювали припущення про те, що зміна 
влади в Києві – це державний переворот, підготовлений Сполученими Штатами з 
метою створення конфлікту між Європою, Китаєм і Росією, що в кінцевому підсум-
ку повинно перешкодити здійсненню інтеграційних процесів на Євразійському кон-
тиненті з подальшим фокусуванням всієї енергії США на Азіатсько-Тихоокеанському 
регіоні і на “піднесенні Китаю” [Wang Yiwei 2014, 28].

Російська анексія Криму та підтримка бойовиків на Сході України мають пря-
мий і непрямий вплив на Китай, для керівництва якого сепаратистські рухи завжди 
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є загрозою територіальній цілісності й суверенітету (власні проблеми – це Тибет, 
Сіньцзян-Уйгурський автономний округ і Тайвань). До того ж політична міжнарод-
на криза, викликана “українською кризою”, може посилити негативні тенденції, по-
в’язані з уповільненням економічного зростання Китаю. Аж до 2013 року відносини 
між Україною та Китаєм розвивалися по висхідній, що було закріплено відповідни-
ми офіційними документами: Загальна декларація про встановлення відносин стра-
тегічного партнерства (червень 2011 року), Договір про дружбу і співробітництво 
(грудень 2013 року), Спільна декларація про подальше поглиблення відносин стра-
тегічного партнерства і відповідна Програма розвитку відносин на 2014–2018 роки. 
Китайські керівники протягом усього цього часу вважали Україну своїм важливим 
партнером на пострадянському просторі та навіть назвали першою європейською 
країною на Новому шовковому шляху. Однак повноцінному здійсненню цього гран-
діозного трансконтинентального проекту може завадити війна на Сході України, 
тому Китай зацікавлений у якнайшвидшому вирішенні цього конфлікту. До цього 
моменту багато інвестиційних проектів можуть бути припинені або анульовані 
(наприклад, ті з них, які планувалися в Криму). Таким чином, “українська криза” 
поставила Китай перед вирішенням складного зовнішньополітичного завдання – 
як реагувати на агресивну поведінку Росії. Важливо, що для Китаю найважливіши-
ми є відносини зі Сполученими Штатами, якими Китай не ризикуватиме заради 
Росії. Але при цьому Китай не буде підтримувати й будь-які політичні чи економіч-
ні санкції проти Росії [Tiezzi 2014].

Внаслідок агресії Росії проти України відбулися істотні зміни в російсько-ки-
тайських відносинах. Сьогодні Росія змушена більш тісно співпрацювати з Китаєм 
через погіршення відносин із Заходом. Російські й китайські експерти в численних 
статтях, виступах і на різних форумах постійно заявляють про високий рівень від-
носин між двома країнами. При цьому китайські дослідники вважають, що Росія 
стала більш залежною від Китаю, який дістав можливість просувати свою позицію 
у відносинах. Наприклад, Росія була змушена переглянути свою спочатку негатив-
ну позицію щодо проекту Нового шовкового шляху і підписати газову угоду, про 
що протягом десяти років сторони не могли домовитися [Wright 2014]. На регіо-
нальному рівні криза в Україні підштовхнула Росію до пошуків більш тісної спів-
праці з країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону, але за умови поваги тут інтере-
сів Китаю. Крім того, посилення Росії в АТР може протидіяти США, в чому також 
зацікавлений Китай. У результаті з моменту початку “української кризи” співпраця 
між Росією та Китаєм не тільки не постраждала, а й навіть покращилася. Це вказує 
на переваги китайської дипломатії в умовах можливості здійснення прихованої 
стратегії, яка неможлива в умовах союзних відносин. Іншими словами, існуючі до-
говірні відносини цілком влаштовують Китай, а союзницькі відносини не допомо-
жуть вирішити територіальні суперечки (наприклад, Дяоюйдао) або “тайванське 
питання”. До того ж зрозуміло, що у своїх міркуваннях китайські експерти керують-
ся китайським розумінням цього питання, а не російськими інтересами. Існує дум-
ка, що Китай закликав Росію не провокувати подальшу ескалацію кризи в Україні, 
бо це може перерости у великий конфлікт. Крім того, Пекін не підтримує задекла-
роване Росією право на захист інтересів своїх громадян та етнічних росіян за кор-
доном (концепція “русский мир”), бо це виправдало б можливість іноземного втру-
чання в Тибет і Сіньцзян.

можливі перспективи відносин росії і китаю
8 травня 2015 року В. В. Путін заявив, що “відносини Росії і Китаю досягли без-

прецедентного рівня” [Путин… 2015]. На травневому самміті 2015 року Росія та 
Китай підписали 32 угоди про спільну діяльність, більшість із яких пов’язані з еко-
номічними проектами [Документы… 2015]. Шість із цих угод передбачають надання 
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кредитів російським компаніям і банкам, але найбільший резонанс мала заява про 
проект у рамках взаємодії Євразійського економічного співтовариства та Нового 
шовкового шляху – будівництво швидкісної залізниці між Москвою і Казанню. 
Крім того, китайський Фонд “Шовковий шлях” отримав 9,9 % акцій проекту “Ямал 
СПГ”, який передбачає будівництво заводу з виробництва зрідженого природного 
газу потужністю 16,5 млн. тонн на рік (сума угоди склала 1 млрд. дол. США) [“Но-
ватэк”… 2016]. Китайський підхід до співпраці з Росією є винятково прагматич-
ним, і тому інвестиції також спрямовані на досягнення економічної вигоди, але 
сама російська економіка часто визначається китайськими вченими як неефективна, 
технологічно відстала, з дуже високим рівнем корупції [程敏 2015]. 

Розворот Росії на Схід і надія на отримання альтернативного джерела економіч-
ної підтримки від Китаю після введення західних санкцій не виправдалися. Проте 
Китай, як і раніше, залишається найбільшим торговим партнером Росії. Стратегіч-
не партнерство і запевнення в дружбі, зростання двостороннього торговельного 
обороту і координація дій з багатьох міжнародних питань є скоріше показником 
прагматичних інтересів і Росії, і Китаю. Спільний виступ проти однополярного сві-
ту насправді не підкріплено реальною можливістю конкурувати з економічною та 
військовою потужністю США. Виходячи з нинішнього стану, співробітництво Росії 
та Китаю може посилитися тільки в короткостроковій перспективі, а в довгостроко-
вій – Китай продовжить розвивати свою економічну експансію в Центральній Азії і 
на пострадянському просторі. Крім того, як зазначає О. Габуєв, поведінка Кремля 
щодо Китаю визначається “крайнім європоцентризмом” Путіна та “майже повною 
безграмотністю” російських еліт стосовно Китаю (або стосовно пов’язаних тем 
Азії в цілому). Тому, незважаючи на заяви щодо створення євразійської ідентичнос-
ті, насправді це спрямовано на посилення позиції Росії в переговорах з Європою. 
І навіть якщо визнати, що Китай став більш важливим партнером для Росії, то це 
не означає, що Росія стала більш важливим партнером для Китаю, який тільки під-
креслює свою зацікавленість у продуктивних і сприятливих відносинах з цією краї-
ною. Ключовим аспектом зовнішньої політики Китаю, як і раніше, залишаються 
відносини зі Сполученими Штатами, а відносини з Росією стають все більш асиме-
тричними й не на користь Росії.

1 “Жовта небезпека” (англ. yellow peril), “Китайська загроза” (англ. China threat або англ. 
Chinese danger) – ксенофобські концепції, пов’язані з побоюваннями потенційної агресії з 
боку азіатських народів і держав, зокрема КНР. Автор цього виразу – французький публі-
цист Поль Леруа Больє (1843–1916), який вперше висловив свої побоювання з приводу 
“пробудження Сходу” – посилення таких країн, як Китай і особливо Японія. На початку 
XX століття “жовта небезпека” була однією з двох “великих ксенофобій” разом з теорією 
єврейської змови. Ці дві фобії могли зливатися в одну теорію світової змови.

2 Перший офіційний союз двох країн було створено 22 травня (3 червня) 1896 року в 
Москві – це так званий Союзний договір між Російською імперією і Китаєм (імперією 
Цин), головною причиною підписання якого стало “корейське питання”, що загострилося в 
другій половині 1880-х років. Союзний договір складається з невеликої вступної частини, в 
якій зазначаються мета і завдання його укладення, та шести статей. У преамбулі договору 
підкреслюється бажання обох держав зміцнити мирні відносини на Далекому Сході, “щас-
ливо встановлені”, і запобігти “новим іноземним вторгненням”. У першій статті договору 
визначається ймовірний противник – Росія та Китай зобов’язувалися підтримувати одне 
одного в разі нападу Японії на “російські території Східної Азії, китайські території або 
Корею”. Договір також надав Росії право на будівництво залізничної магістралі через тери-
торію Маньчжурії до Владивостока (Китайсько-Східна залізниця – далі КСЗ) з правом її ви-
купу Пекіном. Ідеологічно цей договір було спрямовано проти союзу Японської імперії, 
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Британської імперії і США. Після захоплення Німеччиною території Цзяочжоу Росія до-
моглася надання їй в оренду земель у Маньчжурії і права на будівництво КСЗ. 1898 року 
була додатково укладена Російсько-китайська конвенція. Московський договір було підпи-
сано після повного розгрому Цинської імперії в Японсько-китайській війні 1895 року і 
практично повної ліквідації китайської армії та флоту, а також повної відсутності коштів у 
Китаю на відновлення армії у зв’язку з гігантськими репараціями, накладеними на неї. 
Московський договір принципово відрізнявся від нерівних договорів, які Китай був змуше-
ний підписати з деякими західними країнами в середині ХIХ століття в ході Опіумних воєн. 
Це перший в історії Китаю союзницький договір з європейською державою, хоча в результа-
ті ці відносини виявилися недовготривалими, бо базувалися на абсолютно різних інтересах. 
Якщо Китай шукав союзника в протистоянні Японії, то Росія хотіла домогтися спрощення 
доступу до Піднебесної для ведення торгівлі й особливо отримання концесії на будівництво 
залізниці в Маньчжурії. Дію договору було припинено Портсмутським мирним договором 
від 1905 року, укладеним за підсумками невдалої для Росії Російсько-японської війни 1904–
1905 років. Незважаючи на те що формально він продовжував діяти до 1911 року, під час 
Російсько-японської війни Китай дотримувався нейтралітету. Китай і Росія безперервно 
вели спір про право на КСЗ, що в кінцевому підсумку призвело до китайсько-радянському 
конфлікту 1929 року, найбільшого збройного зіткнення двох країн з моменту створення Ки-
тайської Республіки.

3 Китайський націоналістичний уряд і Радянський Союз 8 серпня 1945 року в Москві 
підписали договір терміном 30 років. За умовами договору сторони зобов’язувалися вести 
війну проти Японії до остаточної перемоги, не укладати будь-яких союзів і не брати участі 
в будь-якій коаліції, спрямованій проти іншої сторони. Обидві сторони брали на себе зобо-
в’язання взаємно поважати суверенітет і територіальну цілісність одна одної та не втруча-
тися у внутрішні справи одна одної. Другий офіційний союз двох країн був недовгим, тому 
що в 1949 році була утворена Китайська Народна Республіка і радянсько-китайська угода 
1945 року стала недійсною. З новим китайським урядом Радянський Союз підписав і новий 
договір, що сталося в лютому 1950 року.

4 Радянсько-китайський “Договір про дружбу, союз і взаємну допомогу” (中苏友好同盟
互助条约, Zhōng-sū yǒuhǎo tóngméng hùzhù tiáoyuē) був підписаний у Москві 14 лютого 
1950 року і набув чинності 11 квітня 1950 року. Фактично тісні відносини між СРСР і КНР 
встановилися раніше – коли СРСР надавав допомогу компартії Китаю в боротьбі за владу, 
тому підписання договору просто констатувало стан речей і було приурочене до візиту Мао 
Цзедуна в Москву. Є відомості, що договір було укладено таємно ще в серпні 1945 року, 
а церемонія підписання в 1950 році просто стала способом зняти з нього гриф “секретно”. 
Згідно з угодою кожна зі сторін зобов’язувалася не вступати в союз, спрямований проти 
іншої, брати участь у будь-яких діях, спрямованих проти іншої країни, а в разі нападу 
Японії на одну з країн інша країна зобов’язувалася використовувати всі свої можливості 
для надання військової та іншої допомоги. Відповідно до цієї угоди Радянський Союз пого-
дився передати всі права та власність КЗС китайській стороні без компенсації, відмовився 
від своєї військово-морської бази в Порт-Артурі і навіть передав всю радянську власність 
у Даляні. Крім того, Радянський Союз зобов’язувався надати Китаю кредит у розмірі 
300 млн. дол. США. Цей союз значно відрізнявся від попередніх російсько-китайських 
альянсів, бо він був всеосяжним і стосувався політичних, економічних, дипломатичних, 
ідеологічних інтересів і питань безпеки, що принесло величезні вигоди Китаю. Після того 
як у 1964 році відбувся фактично повний розрив відносин між КПРС і КПК, “Договір про 
дружбу, союз і взаємну допомогу” втратив своє значення, але формально діяв до 11 квітня 
1980 року – після того як за рік до закінчення 30-річного терміну договору китайська сто-
рона заявила, що не буде його продовжувати. 

5 Янь Сюетун (阎学通; піньінь: Yán Xuétōng; народився 7 грудня 1952 року в Тяньцзіні, 
Китай) – доктор філософії в галузі політології, декан Інституту сучасних міжнародних від-
носин в Університеті Цінхуа і головний редактор видання “The Chinese Journal of Interna-
tional Politics” (Oxford University Press). 2008 року американський журнал “Foreign Policy” 
включив Янь Сюетуна до 100 найкращих інтелектуалів світу. Вважається, що він тісно 
пов’язаний з китайськими лідерами.

6 Чжан Веньму (张文木; піньінь: Zhāng Wénmù) – професор Центру стратегічних до-
сліджень при Пекінському університету аеронавтики й астронавтики, дослідник стратегії 
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національної безпеки, автор ряду наукових книг (найважливіші – “Стратегія безпеки Китаю в 
новому столітті” та “Аналіз національної безпеки й інтересів Китаю у світовій геополітиці”).

7 Докладно див.: [Кіктенко 2013].
8 Докладно див.: [Кіктенко 2015].
9 У період із 2010-го по 2014 рік Росія входила до п’ятірки найбільших експортерів 

зброї. На регіон Азії та Океанії у 2005–2009 роках припадало 69 % всього експорту росій-
ського озброєння, а Китай традиційно є найважливішим покупцем [Hong Yi-Lien 2012, 107–
108]. У період з 1992-го по 2006 рік Росія поставила до Китаю зброї на загальну суму 
26 мільярдів доларів США. Надалі ця тенденція продовжилася: у 2010–2014 роках Китай 
був другим після Індії покупцем російського озброєння [Wezeman 2015]. 2015 року Росія і 
Китай підписали контракт на поставку 24 літаків Су-35.
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ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО, ІСТОРІОГРАФІЯ
ТА ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

В. М. Білоус

МИСТЕЦькА СпАДщИНА Т. ШЕВчЕНкА
В НАРОДОЗНАВчОМУ пРОСТОРІ кАЗАхСТАНУ

З50 картин про казахів – дарунка такого масштабу
Казахстану жоден із представників інших народів не робив.

Ш. Єлеукенов, літературознавець

Мистецький спадок Т. Шевченка нараховує понад 1100 творів живопису і графі-
ки. Третину з них присвячено народам Казахстану, серед яких митець відбу-

вав заслання (1847–1857 рр.). В акварелях, сепіях, олівцевих ескізах він увічнював 
краєвиди й архітектурні пам’ятки казахів, туркменів і киргизів, обличчя господарів 
пустелі та миті їхнього життя. Робив це як художник-топограф у півторарічній екс-
педиції О. Бутакова по Аралу та п’ятимісячній геологорозвідувальній подорожі 
О. Антипова в гори Каратау (півострів Мангишлак, з 1990-х рр. – Мангістау). Ма-
лював і в “незамкненій в’язниці” – Новопетровському укріпленні (тепер м. Форт-
Шевченко).

Твори вказаного циклу мистецько-наукова спільнота намагалася удоступнити, 
для чого оформлювала й видавала їх окремими альбомами. Так, у 1865 р. в Парижі 
товариш Т. Шевченка, польський політичний висланець Б. Залеський оприлюднив 
підбірку офортів “Життя киргизьких степів”, більшість із яких виконано з малюнків 
українського художника. Саме з цієї книги європейці уперше дізналися про кочові 
народи прикаспійської пустелі. Яскравий альбом репродукцій (“Щедрість серця. 
Казахстан у творчості Т. Г. Шевченка”, 1982 р.) опублікували й казахстанці, які вва-
жають українця зачинателем їхнього образотворчого реалістичного мистецтва.

Знаємо, що праці Т. Шевченка з центральноазійського регіону, як і творчість у 
цілому, є не тільки високомистецьким внеском, а й інформативним матеріалом для 
істориків, географів, топографів. За його малюнками вчені, приміром, відновлюють 
давні ланшафти, простежують зміни акваторію Аралу. Топографічні пейзажі навіть 
увійшли, як виявили біографи А. Костенко та Е. Умірбаєв, до “Лоции Аральского 
моря” (Ленінград, 1963 р.), що була свого часу путівником для мореплавців [Кос-
тенко, Умірбаєв 1984, 145].

Українські та зарубіжні шевченкознавці (Т. Беїсов, Г. Сарикулова, О. Кравець, 
Г. Паламарчук, В. Овсійчук та ін.) часто наголошують на можливості застосування 
акварелей та сепій як джерела і для етнології Казахстану. Окрім здогадів, було і 
реальне їхнє використання дослідниками різних ділянок традиційної культури. У 
статті, після відповідної пошукової роботи, показано, які саме ілюстрації Т. Шев-
ченка допомогли казахстанським етнологам і в чому; як оцінюють інформативне 
навантаження малюнків тюркознавці, які бачать їх на тлі всієї багатющої джерель-
ної бази про свої нації. Звичайно, розглянуті в розвідці приклади – це лише часточ-
ка з вказаної багатогранної наукової практики.

Насамперед зауважу, що побут народів Казахстану середини ХІХ ст. відображено, 
окрім Шевченкових творів, у широкоформатних олійних полотнах В. Верещагіна та 
М. Каразіна, у справжніх етнографічних зарисовках П. Кошарова (учасника експе-
диції П. СеменоваТань-Шанського) тощо. На відміну від цих художніх матеріалів, 
доробок Т. Шевченка – це переважно невеликі малюнки аквареллю та сепією, де 
національно-культурні реалії часом лише окреслені та є фоном для художнього за-
думу митця.
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Проте спадок українського майстра не обминали автори вже перших праць з іс-
торії етнологічної науки казахстану. Це, зосібна, старший науковий співробітник 
найпотужнішої національної народознавчої установи – Інституту історії, археології 
та етнографії ім. Ч. Валиханова Едиге Масанов (1922–1965 рр.). У книзі “Очерк ис-
тории этнографического изучения казахского народа в СССР” (Алма-Ата, 1966 р.) 
він приділив увагу творам Т. Шевченка з Аральської експедиції. Учений підкрес-
лив, що, на відміну від інших матеріалів, автори яких ігнорували локальну специ-
фіку казахського побуту, а звідси й наукову документацію відомостей, ілюстрації 
Т. Шевченка мають територіальну прив’язку (Приаралля). Крім того, вони виріз-
няються предметним і чітким змістом. “Наукова цінність етнографічних відомостей 
у працях О. Бутакова і О. Макшева, а також у малюнках Т. Г. Шевченка полягає на-
самперед у їхній конкретності й визначеності”, – констатував Е. Масанов [Масанов 
1966, 130].

Докладніше тезу про суттєвий внесок Т. Шевченка в народознавче ілюстративне 
джерелознавство обґрунтував професор Ташкентського педагогічного інституту 
ім. Нізамі Георгій Чабров (1904–1986 рр.). Цьому питанню він присвятив окремий 
розділ докторської праці “Изобразительные источники по истории Средней Азии и 
Казахстана ХVII – первой половины ХІХ века” (Ташкент, 1966 рік захисту) та низ-
ку статей. Вчений звернув увагу, що тогочасним художникам були доступні лише 
присирдарські місцевості, в той час як Т. Шевченко ознайомився зі східним При-
каспієм (п-в Мангістау), усіма узбережжями Аралу й десятком островів, яких сьо-
годні вже не знайдеш на карті. Так, у піски нітратної пустелі Аралкум, що постала 
на місці висохлого моря, “пішов, та не вернувся” таємничий острів Барсакельмес1, 
назавжди зі всіма попрощався убогий Косарал, а острів Відродження може відроди-
тися хіба вогнищем сибірської виразки, штами якої закопали в його надра військові 
лаборанти під час розпаду Союзу. Похоронена ціла історико-культурна епоха, ре-
конструювати яку допомагають живопис та графіка Т. Шевченка.

Окрім території походження, новизна творів Кобзаря полягає, стверджував Г. Ча-
бров, ще й в об’єктах фіксації. Сучасники змальовували здебільшого екзотичні гра-
ні культури (багатолюдні спортивні змагання, пишні житла та вбрання баїв тощо). 
Уродженець далеких Моринців же карбував непоказне щодення простих кочівників 
палючої пустелі, яке пізнавав упродовж 10 років, тобто, згідно з етнологічною тер-
мінологією, стаціонарно. Поза тим, “зображувані аж ніяк не позували, а, спілкую-
чись із художником, продовжували вільно займатися своїми справами”. Тому-то, 
наприклад, сепії “Киргизка”2 та “Тріо” дають уявлення про збивання у ступі куми-
су, перемелювання зерна на ручному кам’яному жорні тощо. Шевченкові малюнки 
“поєднують бездоганну етнографічну достовірність із силою вираження”, – ствер-
джував Г. Чабров [Чабров 1961, 101–102] (іл. 1, 2).

Оцінки історіографів підтвердили знавці традиційного одягу казахів Рукія Хо-
джаєва та Ірина Захарова. У спеціальній статті-огляді джерел про народне вбрання 
[Ходжаева 1962, 121, 130] названо 14 акварелей та сепій Т. Шевченка, з яких вони 
черпали дані для ґрунтовної монографії “Казахская национальная одежда” (Алма-
Ата, 1964). Це, наприклад, ті ж твори “Киргизка”, “Тріо”, а також “Казашка Ка-
тя” (іл. 3), де змальовано рідкісний навіть для середини ХІХ ст. покрій сорочки без 
розрізу. А також спіралеподібні жіночі тюрбани, хитромудрі способи завивання 
яких етнологи ХХ ст. відтворювали хіба що за такими зображальними матеріалами. 

У переліку є і серія знаних нам ще зі шкільної парти зворушливо-теплих малюн-
ків про дітей байгушів – найбіднішого прошарку, який виживав наймитуванням чи 
жебракуванням. Їх появу національні історики пов’язують із російською експан-
сією, масовим відчуженням земель для лінійного козацтва тощо. Шевченкові сепії 
ж, з погляду етнографів, – це винятковий ілюстративний матеріал про вбрання ді-
тей і знедоленої верстви населення. “Про одяг бідних казахів добре уявлення дають 
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замальовки великого українського поета Т. Шевченка”, – наголошували Р. Ходжаєва 
та І. Захарова [Захарова, Ходжаева 1964, 158]. Наприклад, зображення в літню пору 
підлітка в кудлатій хутряній шапці правило їм доказом відсутності сезонного одягу 
в більшості злидарів (іл. 4).

Цінні дані з малярського скарбу українського висланця зчитував знавець етно-
музикології, професор Алма-Атинської консерваторії Болат Сарибаєв (1927–
1984 рр.). В історію світової науки й культури він увійшов відкриттям та рекон-
струкцією понад 30 зниклих казахських інструментів, створенням багатої колекції 
інструментів народів світу (300 зразків), а також заснуванням першого народно-
інструментального ансамблю Казахстану (1968 р.). До речі, дослідник листувався 
з українським колегою – диригентом низки фольклорних оркестрів, професором 
Київської консерваторії ім. П. Чайковського М. Т. Лисенком [Шухов 1982, 54], а 
в інструментальному зібранні Б. Сарибаєва була й наша бандура [Алексеева 2005]. 
У 1979 р. він захистив докторську дисертацію, проте так і не дочекався підтвер-
дження. Перешкодою став стандартний для кожного патріота своєї землі ярлик на-
ціоналіста [Шекерим 2013, 124–125].

Власне, в авторефераті, в його джерелознавчому огляді, етноорганолог закценту-
вав на зображенні Т. Шевченком хлопчика зі старовинним духовим інструментом – 
камис сирнаєм [Сарыбаев 1979, 15] (виготовлений з очерету і нагадує флейту) 
(іл. 5). На жаль, автор не подав точної назви цього твору, а самостійно визначити 
його виявилося доволі важко. Можливо, це щемлива сепія “Киргизя” (відома ще за 
назвою “Шевченко і хлопчик, який грається з кішкою”), де підліток тримає в руці 
продовгастий предмет? (іл. 6). Зрештою, тут важливо, що цей ілюстративний мате-
ріал помітив та взяв на озброєння фахівець-етномузиколог. Адже на початку ХХ ст. 
камис сирнай вийшов з ужитку і науковець зустрічав хіба тих, хто колись грав на 
ньому. Фрагментарними є, як випливає з історіографічного аналізу вченого, й опу-
бліковані описи цього непоказного інструмента. За таких обставин посилюється 
вага кожного інформативного матеріалу, а тим паче зображального.

Тож малюнок “документує” факти з інших джерел про територію побутування, 
виконавців та призначення камис сирная. Зокрема, ілюстрація засвідчує, що інстру-
мент був добре знаний населенню півострова Мангістау. Користувалися ним під-
літки, які, ймовірніше, були пастушками. Його пронизливим звуком вони, очевидно, 
скликали з гірських ущелин отари овець. Тобто в середині ХІХ ст. він мав сигналь-
ну функцію. Окрім того, художнє зображення інструмента стало одним із наочних 
джерел, з яких експериментатор відтворив прототип камис сирная та способи гри 
на ньому.

Ще однією ділянкою народознавства Центральної Азії, де знаходжу поклики на 
малюнки Т. Шевченка, є традиційна будівельна культура. Як відомо, Мангістау – 
це заповідник унікальної поховально-культової архітектури кочівників Євразії, який 
за розмаїттям і кількістю (понад 7 тисяч споруд) не має аналогів у світі. На піщаних 
барханах возвеличуються неосяжні некрополі, що нагадують фантастичні білі міста. 
“Мармурові” висококупольні будинки є насправді мавзолеями з вапняку; гігантські 
казкові шкатулки, що розфарбовані барвистою “веселкою”, – це гробниці-саркофаги 
(саганатами); є таємничі печери мусульманських проповідників-суфіїв, триметрові 
обеліски (кулпитаси), що “вишиті” тонким кам’яним орнаментом.

Майже всі зазначені різновиди сакрально-меморіальної культури відображено в 
пейзажах, побутових композиціях та начерках Т. Шевченка. Тому їх ретельно вивчав 
один із зачинателів досліджень цього неповторного архітектурного явища, член-ко-
респондент Академії архітектури і будівництва СРСР, головний архітектор Ташкен-
та та Алма-Ати Малгабар Мендикулов (1909–1986 рр.). Йтиметься про його працю 
“Памятники народного зодчества Западного Казахстана” (Алма-Ата, 1986 р.), що є 
настільною для кожного пам’яткознавця Центральної Азії. Фактами з акварелей 
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нашого співвітчизника оперував і доктор історичних наук, завідувач відділу етно-
логії Інституту історії та етнології ім. Ч. Валиханова Серик Ажигалі (1952 р. н.), 
автор синтетичної монографії “Архитектура кочевников – феномен истории и куль-
туры Евразии (Памятники Арало-Каспийского региона)” (Алмати, 2002 р.).

Авторитетним дослідником народного будівництва Мангістау був уродженець 
цих місцин, учитель-філолог, краєзнавець Есбол Умірбаєв (1916–1988 рр.). Нам він 
більше знаний як багаторічний директор Меморіального музею Т. Шевченка у Фор-
ті Шевченка (1962–1982 рр.) та співавтор (з письменником Анатолем Костенком) 
історико-документальної повісті про Кобзаря “Оживуть степи” (К., 1984). А також 
як той, хто віднайшов зображені краєвиди та давні пам’ятки Казахстану і визначив 
географію образотворчих творів художника на засланні, що є безцінним внеском у 
шевченкознавство.

Властиво, захоплення творчістю українського митця стало для Е. Умірбаєва од-
ним із поштовхів до краєзнавчого вивчення своєї Батьківщини. А все розпочалося з 
вечора пам’яті Кобзаря, який він організував у перші роки вчителювання. Тоді його 
вразило розмаїття переказів про акина (поета-співця) Тарази, які навперебій розпо-
відали запрошені аксакали. Тобто Т. Шевченко став одним із небагатьох іноземців, 
які увійшли в казахський епос. Невдовзі після урочистостей наставник вирушив із 
галасливою юрбою вихованців по мангістауських стежках політичного в’язня. Зго-
дом помандрував ще раз, але вже наодинці, щоб відшукати зафіксовані пейзажі та 
пам’ятки. А потім ще раз, і так упродовж усього життя. У 1971 р. Е. Умірбаєв вивчав 
Тарасові шляхи з А. Костенком.

Знайшовши змальовані українським митцем абу (мавзолей), кулпитас чи крає-
вид, казахстанський дослідник пізнавав їх з архітектурного та археологічного по-
гляду, випитував у старійшин, хто збудував пам’ятки і хто в них спочиває. Водночас 
бережно збирав інші розпорошені поруч матеріальні артефакти самобутньої куль-
тури краян. Невдовзі неподалік від Шевченкового комплексу постав (у вигляді 
юрти) єдиний у Казахстані Музей історії рибальства та етнографії. Власні ж наукові 
розмисли про кам’яниці, а також зібрані народні оповіді Е. Умірбаєв виклав у колек-
тивній монографії “Манкистау” (казахською мовою, 1973 р.) та в шевченкознавчих 
публікаціях. 

Отже, які саме малюнки Тараса Шевченка стали інформативним джерелом для 
дослідників традиційної архітектури М. Мендикулова, С. Ажигалі та Е. Умірбаєва?

Це, зокрема, яскрава акварель “Туркменські аби в Каратау”. На ній зображено 
дві гробниці некрополя Агаспеяр (околиці с. Жингильди Мангістауського району 
Мангістауської області), що вирізнялися життєствердним мальовничим розписом 
по філігранній камінній різьбі. Їхню красу митець ще й підсилив професійно від-
твореним грайливим сонячним світлом (іл. 7). У 70-х рр. ХХ ст. фанат-науковець 
Е. Умірбаєв уже заледве знайшов навіть місце, де вони стояли колись. Старожили 
розповіли, що цей добротний матеріал охоче використовували “будівничі” соціа-
лістичних архітектурних “шедеврів”. І справді, рештки плит із дивоглядними ара-
бесками він виявив у стінах місцевого колгоспного складу. “Свідченням про два 
пам’ятники стародавнього зодчества є тепер лиш малюнки Шевченка!” [Умирбаев 
1975, 99] – з болем констатував краєзнавець і заходився зібрати та зберегти хоча б 
те, що залишилося в народній пам’яті про монументальні творіння. 

У результаті опитування перед краєзнавцем відкрилася буремна сторінка історії 
регіону: у ХVIII ст. за клаптик пустелі, що сріблився живодайними струмками, точи-
лися запеклі війни між сусідніми племенами. Сильнішою виявилася добре озброєна 
казахська спільнота адай, у якій неймовірною хоробрістю відзначилися батири 
Бектурган і Толенда Балтаули – батько й син. У 20–30-х рр. ХІХ ст. вдячні нащадки 
вирішили увічнити славу звитяжців величними мавзолеями на їхніх могилах. Дору-
чили це знаменитому на всю Середню Азію майстрові Жилкибаю Дорелули.
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Отже, Кобзарева малярська робота розширила відомості про творчу палітру ві-
домого зодчого. Ними одразу ж скористалися пам’яткознавці. Так, С. Ажигалі, 
окреслюючи творчу постать Ж. Дорелули, вважав необхідним згадати саме змальо-
вані Т. Шевченком агаспеярські споруди [Ажигали 2002, 500]. Можливо, через те 
що ілюстрація великого українського художника найповніше передає усю глибінь 
таланту великого казахського каменяра. 

Художня фіксація цих же поховань допомогла і М. Мендикулову, але вже у спра-
ві осмислення одного з нетипових (для казахів) мавзолейних декорів, що зустрічав-
ся в некрополі Камисбай. Лише на Шевченкових малюнках з Агаспеяру вчений 
виявив подібні рельєфні розчленування фасадів [Мендикулов 1987, 28]. Для науков-
ця ця знахідка є вказівкою на невипадковість (хоч і рідкісність) зазначеної оздоби 
та її зв’язок із туркменською традицією.

Неодноразово використовують учені й акварель “Ханга Баба”, що стосується 
однойменного некрополя в Тупкараганському районі Мангістауської обл. (розта-
шований за 25 км від Форт-Шевченка) (іл. 8). Кладовище цікавить сучасних дослід-
ників поєднанням туркменських і казахських поховань та поважним віком – йому 
сім століть, отож за його пам’ятками можна простежити генезу меморіального 
мистецтва народів Мангістау. М. Мендикулов присвятив цьому комплексові моно-
графічний розділ, який розпочав згадкою про малюнки українського художника. 
“Т. Шевченко, який відвідав цей некрополь у п’ятдесятих роках ХІХ ст., зробив за-
мальовку загального вигляду його центральної частини” [Мендикулов 1987, 11]. 
Тобто наголошується на найранішому зображенні первісної частини цвинтаря, що є 
найцікавішою з етнологічного погляду, оскільки містить залишки перших святинь. 
Ними були змальовані Т. Шевченком священні засохлі дерева, навколо яких, влас-
тиво, й сформувався культово-поминальний комплекс.

Окрім залучення мистецької спадщини українського генія до наукових етноло-
гічних студій, казахстанські учені вказують і на її прикладну цінність: “Етнографіч-
но точні замальовки двох художників [Т. Шевченка і Б. Залеського. – В. Б.] мають 
дуже важливе значення в справі дослідження і реставрації [підкреслення моє. – 
В. Б.] мангишлацьких пам’ятників”, – констатував професор С. Ажигалі в перші 
роки ХХІ ст. [Ажигали 2002, 16]. Цікавими з цього погляду є факти, що пов’язані з 
мавзолеєм Доли-апи (ХVІІ–ХVІІІ ст., однойменне кладовище в Тупкараганському 
районі Мангістауської обл.).

Доли-апа – це відчайдушна дівчина-воїн, яка героїчно загинула, захищаючи свій 
край від племен-нападників. Її усипальницю будували талановиті умільці з найміц-
ніших порід каменю, які привозили з далеких гірських схилів. Проте всепоглинаю-
чий Хронос та гарячі суховії були невмолимі: на середину ХХ ст. осипався і згу-
бився в пустелі купол. Оскільки домовина є унікальним прикладом симбіозу турк-
менської й хорезмської архітектури, то у 2007 р. її реставрували [Алибекова 2007]. 
Велетенську баню відновили у вигляді бойового шолома (іл. 9). Єдине ж зображен-
ня первісної форми навершя, як стверджували Е. Умірбаєв та А. Костенко, є на ак-
варелі Т. Шевченка “Туркменський цвинтар у долині Долнапа” [Костенко, Умірбаєв 
1984, 303–304]. Хоча похмура споруда постає в нічних сутінках, все ж купол окрес-
лений виразно – він нагадує традиційний для поховань батира вояцький шолом із 
фігурним шпилем (іл. 10). Звідси випливає, що реставратори, очевидно, послугову-
валися малюнком українського художника.

До речі, пам’ятаємо про неодноразове використання живописних творів Т. Шев-
ченка й українськими зодчими для відтворення низки історичних реліквій: будинку-
садиби І. Котляревського, Богданової церкви в Суботові, Троїцької церкви Мотро-
нинського монастиря та ін.

За останні десятиліття в Казахстані з’явилася серія ошатних і рясно проілюстро-
ваних краєзнавчих науково-популярних праць та атласів. Книги опубліковано 
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кількома мовами, а їхня мета – ефектно представити світові культурно-історичне 
багатство казахстанців та піднести імідж держави. Зазначу, що активізація видав-
ничої справи пов’язана з реалізацією щедро фінансованого державою стратегічного 
проекту “Культурна спадщина”, що за розмахом є безпрецедентним на пострадян-
ському просторі. Протягом 2003–2011 рр. побачили світ 537 найменувань серійних 
багатотомників та книг з історії, етнології, філології, мистецтвознавства, архітекту-
ри; видано десяток антологій різногалузевих джерел (лише з фольклору 100 томів!); 
збудовано “з нуля” декілька музеїв, відреставровано багатокілометрові некрополі і 
т. ін. [Государственная программа...]

…Мимоволі проймає біла заздрість. А ще, враховуючи таку потужну політику 
національного самозбереження, зрозумілою є гостра реакція громадськості та 
очільника Казахстану на заперечення російським президентом їхньої державниць-
кої традиції, що сколихнуло ефір восени 2014 р. І навпаки, гірко й боляче за відому 
офіційну позицію Астани щодо драматичних подій на наших кримських обширах.

Та повернуся до теми. Із зазначених популярних видань варто згадати розкішний 
тритомний атлас пам’яток архітектури та археології “От Алтая до Каспия” (Астана, 
2011). Його об’ємний розділ “Памятники архитектуры кочевников Мангыстау и 
Устюрта” відкриває вже згадувана Шевченкова художня фіксація агаспеярських мав-
золеїв (узята з альбому офортів Б. Залеського) [От Алтая... 2011, 165]. Акварель з її 
посиленим ефектом краси виконує функцію заставки, яка допомагає осягнути всю 
унікальність регіону та спонукає до ознайомлення з ним. Тож малоформатний малю-
нок переважив сотні новітніх високоякісних фотографій, що віддзеркалюють тамтеш-
ню дійсність із яскравою барвистістю, міліметровою точністю, але статично та сухо.

В іншому місці вкраплено акварель “Далісмен Мулла Аульє” із зображенням 
печерної мечеті середньовічного проповідника (Тупкараганський район Мангіс-
тауської області). Науковий контекст малюнка – це наче його докладний опис: бу-
дівничі молитовень “нерідко використовували природні карстові пустоти в скельних 
масивах – печери, гроти, вивітрені порожнини під навісами-карнизами, – розши-
рюючи і поглиблюючи їх”. Мечеті “поєднують функції обителі мусульманських 
пустельників, пристанища бродячих дервішів і взагалі мандрівників” [От Алтая... 
2011, 194] (іл. 11). 

Стосується нашої теми і резонансне монументальне видання науковців Інститу-
ту історії та етнології ім. Ч. Валиханова “Казахи. История. Культура” (Алмати, 
2013 р.). Наукова розповідь подана казахською, англійською та російською мовами. 
Є й четверта мова – це мова ілюстрацій, кількість яких справді вражає – понад 1700 
рідкісних фотографій, карт, а також 650 репродукцій художніх полотен та малюн-
ків. Під час досліджень учені вирушали в Москву та Петербург – за архівами десят-
ків учених Російського географічного товариства, членів Генерального штабу тощо. 
Їздили і в Київ – за неопублікованими матеріалами лише одного художника…

Із розлогих анонсів цієї подарункової книги випливає, що Шевченкова образотвор-
ча спадщина використана для унаочнення розділу про кочовий побут казахів. До того 
ж вона, порівняно з мистецькими доробками В. Верещагіна, О. Чернишова, Б. За-
леського, представлена найбільше – це 29 живописних репродукцій [Галкина; Дармо-
дехина]. Така увага до творів українського художника спричинена тематикою його 
фіксацій – унікальною і вдалою для успішної презентації казахстанців на міжнарод-
ній арені. А це, своєю чергою, зумовлене тим, що Т. Шевченко сприймав та змальову-
вав дійсність не лише як художник чи етнограф, а і як людина драматичної долі.

Так, тільки Т. Шевченко зі своєю недосяжною і зболеною мрією про сімейний 
затишок міг побачити його навіть у похідній юрті кочівника та обрати для худож-
нього увічнення. Тому його сепії та акварелі відкривають світові казахську, турк-
менську чи киргизьку родини як гармонійну цілісність, що побудована на рівних 
стосунках та оповита духом злагоди і миру. Твір “У юрті”: у напоєній сонцем оселі 
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звикло щось товче у ступі чоловік, поруч – гідної постави дружина статечно готує 
вечерю для великої родини (іл. 12). “Ніхто інший, ні до Т. Г. Шевченка, ні після ньо-
го, не відобразив життя казахського народу… з такою любов’ю і проникливістю, як 
великий український художник”, – уважала мистецтвознавець Г. Сарикулова [Сары-
кулова 1964, 135–136].

Або візьмімо акварель “Пастух на коні”. Треба бути Т. Шевченком і прожити 
25 літ без волі, щоб волю так тонко й високохудожньо віддзеркалити в постаті 
простого табунщика. У центрі твору – вершник стрункої і міцної статури, в похід-
ному, проте білому вбранні. Він гордо і владно озирає суворий, випалений, але 
свій степ широкополий (іл. 13). “Це як емблема, образ Казахстану”, – стверджує 
відомий мистецтвознавець, член-кореспондент Академії мистецтв України, про-
фесор Володимир Овсійчук [Овсійчук 2008, 251], з яким погоджуються й казах-
станські народознавці.

* * *
Чи не відразу після викупу з кріпацтва Т. Шевченко заповзято працював над 

грандіозним задумом – серійним виданням офортів, які б повідали про красу рід-
них ланів та круч, величність історичних пам’яток, зворушливість народного зви-
чаю. Сподівався, що “тойді оживе наша країна хоч на папері”. Та доля-“ледащиця” 
обірвала цей творчий політ. Не маючи змоги завершити свою “Живописну Украї-
ну”, він приблизно за тією ж схемою і впродовж 10 років писав “Живописний Ка-
захстан”. До того ж писав так, що “у виразному ладі його праць, які присвячені 
різноманітним епізодам із життя казахів-кочівників” звучить все ж таки “чутлива 
лірична інтонація української пісенної мелодики”, – констатувала почесний акаде-
мік НАН Казахстану Р. Єргалієва [Ергалиева 2014, 35].

У результаті його акварелі, сепії та олівцеві ескізи стали полем плідних факто-
графічних знахідок для етнологів та пам’яткознавців-реставраторів. Що більше, в 
умовах незалежного Казахстану спадок уже безперешкодно залучається і в таких 
сферах, як національне виховання та міжнародна популяризація власного куль-
турно-історичного феномену. Останні почини є особливо актуальними в тривожний 
період сьогоднішнього міждержавного співіснування. Тобто спостерігається поси-
лення запиту на твори нашого митця. Це, зрештою, визнає і сама казахстанська нау-
кова еліта. “Шевченкові вдалося створити настільки правдиві, емоційно-зворушливі 
образи, цінність яких не тільки не губиться в часі, а, навпаки, зростає”, – свідчила та 
ж Р. Єргалієва на урочистій конференції, присвяченій 200-річчю від дня народжен-
ня Кобзаря, що відбулася у столиці Астані (травень 2014 р.) [Ергалиева 2014, 44].

Того ж року Національний банк Казахстану ввів в обіг пам’ятні срібні монети із 
зображенням Т. Шевченка на тлі українських орнаментальних уставок. А також ви-
дано новий шкільний підручник з історії Казахстану, в який уключено окремим роз-
ділом матеріал про Кобзаря (іл. 14).

Багатовимірна спадщина великого українця, що торкається ключових ділянок 
національного життя народів Арало-Каспійського регіону, наштовхнула класика лі-
тератури Мухтара Ауезова на дещо незвичну, проте глибоку думку, яку незрідка ци-
тують вдячні казахстанці: “Поява Тараса Шевченка в казахському степу тих часів 
була жорстоким, але пречудовим фактом” [Ауэзов 1964, 8].

1 Назва о. Барсакельмес з тюркських мов перекладається як “підеш – не вернешся”.
2 Назви творів подано згідно з: Шевченко Т. Повне зібрання творів: у 12 т. / Ред. кол.: 

М. Г. Жулинський (голова) [та ін.]; упор. М. А. Корнійчук, Д. Д. Степовика. – Т. 9: Мис-
тецька спадщина. Живопис, графіка і скульптура 1847–1850. – К., 2013; Т. 10: Мистецька 
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А. М. Лямець

Книгообмін бібліотеК
близьКосхідного регіону

Історія обмінних відносин між книгозбірнями на Близькому Сході ще недостатньо 
вивчена. Однак академік І. Ю. Крачковський зазначає, що вже у 885 р. існував об-

мін літературою між монастирем Святого Савви та горою Синай [Крачковський 
1955, 22].

Арабські науковці мають значні теоретичні напрацювання, що стосуються пи-
тань книгообміну. А. Х. М. Салямат термін “tabādul” (обмін) вважає тісно пов’яза-
ним з термінами “іttіfāq” та “tа‘āqud” (договір, контракт) [Салямат 1997, 257]. Дого-
вір про книгообмін укладається між як мінімум двома бібліотеками (однак може 
укладатися і між трьома та більше книгозбірнями). Вищезгадане джерело комплек-
тування є незамінним (на відміну від дарів) і тісно пов’язане із системою формуван-
ня фондів. Воно відзначається відсутністю фінансової складової в домовленостях. 
Основною ідеєю є розробка безвалютної стратегії, що має гарантувати отримання 
бібліотечних матеріалів. Арабськими вченими підкреслюється той факт, що книго-
обмін не можна вважати основним джерелом комплектування, хоча він і виконує 
важливі та актуальні для бібліотеки функції. 

І. Х. Абу Хайр [Абу Хайр 2015] розглядає книгообмінні програми як одне з чоти-
рьох найважливіших джерел комплектування фондів (закупівля, книгообмін, дари, 
обов’язковий примірник).

Розрізняють також культурний обмін. Наприклад, Національна бібліотека Сирії 
Аз-Захірія вважає це джерело одним з основних у комплектуванні фондів (окрім за-
купівель та дарів). Культурний обмін відрізняється від книгообміну тим, що реалі-
зується нерегулярно, крім того, не узгоджується баланс. В окремих випадках перед-
бачаються обмінні операції не тільки літературою, а й устаткуванням, дарами та ін.

Важливим є досягнення обмінних домовленостей між бібліотеками одного типу 
(хоча можливі й інші варіанти), що пояснюється спільними рисами профілів комп-
лектування, фондів, наукових досліджень, обслуговування та завдань книгозбірень. 
Пріоритетними установами серед інших вважаються книгозбірні провідних універ-
ситетів [Салямат 1997, 258]. Арабське бібліотекознавство розглядає використання 
книгообміну на місцевому, національному, місцевому регіональному (між арабськи-
ми країнами), регіональному та світовому рівнях.

Пріоритетність книгообміну – неможливість отримання тих чи інших бібліо-
течних матеріалів шляхом купівлі, передплати, ОП. Для потреб книгообмінних 
програм використовують видання минулих років, дублети, електронні матеріали, 
офіційні документи країни. Першим етапом або процедурою є забезпечення або 
підготовка бібліотечних матеріалів. Забезпечення складається з відбору, організації 
(наприклад, за предметними рубриками), обліку та виключення (рекомплектування) 
пошкоджених видань. 

Другим етапом є повідомлення (письмове оголошення) про бажання встанови-
ти книгообмінні відносини. Коли всі відповіді від партнерів зафіксовано та про-
аналізовано, важливим аспектом процесу обміну стає створення обмінних списків. 
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Окремо виділяється процес отримання замовлень, що, відповідно, скоординовані 
з вищезазначеними списками. 

Якщо договір між бібліотеками укладено, реалізується підготовка матеріалів, які 
були замовлені. Процес підготовки передбачає знаходження документів, після цьо-
го відбувається “tasğīl” (реєстрація) видань у спеціальних реєстраційних книгах, 
що мають назву “sіğіlāt” [Салямат 1997, 259].

Збереження кореспонденції є передумовою для довготривалого аналізу міжна-
родного документообміну. Збереження листування тісно пов’язане з підготовкою 
статистики, науковими дослідженнями. 

Серед основних принципів книгообміну, які враховують арабські фахівці, – мова 
видання (наприклад, для Національної бібліотеки Єгипту та Бібліотеки Александрі-
ни бажано пропонувати англомовні або франкомовні видання); наявність вже існую-
чих колекцій (чи навіть фондів) тією чи іншою мовою; еквівалентність; при прове-
денні книгообміну, враховуючи еквівалентність, арабські бібліотекарі не враховують 
ціну книг, періодики чи продовжуваних видань; обмін “сторінка за сторінку”. 

Є й інші теоретичні погляди на обмін. Ю. Абду ль-Мааті [Абду ль-Мааті 1998] 
вважає обмін між бібліотеками одним з важливих каналів для отримання джерел 
інформації. Термін “книгообмін” може бути вживаний і в більш масштабному се-
мантичному варіанті, наприклад як “бартер”. Між тим особливо підкреслюється 
відсутність зв’язку книгообміну з бюджетними (матеріальними) витратами. Однією 
з передумов використання та впровадження такого джерела комплектування, як об-
мін, є збільшення читацьких потреб (або запитів). Вирішення цього питання не-
можливе без залучення зовнішніх зв’язків та домовленостей, які напрацьовуються 
бібліотекою. Велику роль відіграють навіть не колишні зв’язки, а поточне співро-
бітництво, яке має на меті не тільки встановлення інформаційних консультаційних 
каналів, а й отримання вигідних для бібліотеки пропозицій. Ю. Абду ль-Мааті кон-
статує, що зв’язки можуть встановлюватися як на рівні внутрішніх громад (асоціа-
цій, інформаційних центрів), так і на рівні країн (як у загальному значенні, так і на 
рівні схожих за типами бібліотек). Другою передумовою для книгообміну є потреба 
в інформуванні про нові тенденції або надходження в бібліотеках. Тобто спрацьо-
вує концепція “відкриття нових інформаційних горизонтів”. У загальному підсумку 
книгообмін сприяє як співробітництву, так і розвитку бібліотечних фондів.

Арабські бібліотекознавці звертають увагу на те, що світові бібліотечні асоціа-
ції та співтовариства заохочують книгообмінні зв’язки. Такі погляди висловлені, 
зокрема, Міжнародною федерацією бібліотечних асоціацій, програмою “Всеза-
гальна доступність видань” (Universal Availability of Publications (UAP)) та ін. Як і 
А. Х. М. Салямат, Ю. Абду ль-Мааті підкреслює, що обмін іноді є єдиним способом 
отримати те чи інші видання. Як приклад наводяться періодичні видання, що по-
ширюються тільки в одному регіоні (чи декількох визначених територіях) і не про-
понуються на продаж для широкої аудиторії. Тому в арабському бібліотекознавстві 
виділяються бібліотеки, які реалізують обмін лише періодичними виданнями. Ви-
щезазначений варіант має своє теоретичне та причинно-наслідкове обґрунтування. 
Він відносно легко реалізується. Договір укладається на декілька назв періодичних 
видань тільки один раз на зазначений період часу. Тому договори такого типу легко 
продовжувати на наступний термін, у тому числі є можливість домовлятися про 
зменшення або збільшення назв періодики [Абду ль-Мааті 1998, 106].

Важливим чинником є відбір ресурсів для проведення книгообміну. З наявного 
фонду бібліотеки можуть бути відібрані дублети, ресурси, що не відповідають по-
требам читацького складу, матеріали, що видаються бібліотекою, – бібліографії, ка-
талоги, покажчики та ін. Досить часто бібліотеки використовують для книгообміну 
саме ті ресурси, які пропонують їм їхні керівні установи.
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Облік або реєстрація джерел інформації, призначених для книгообміну, органі-
зовується в спеціальних списках, що постійно оновлюються. Міжнародний книго-
обмін країн Близького Сходу може здійснюватися на звичайній основі (договори 
між бібліотеками), на державному рівні (договори між посольствами, дипломатич-
ними представництвами та бібліотеками), на рівні культурного обміну (нерегуляр-
ний обмін матеріалами). 

Низку фактів щодо міжнародного книгообміну країн Близького Сходу було 
отримано безпосередньо шляхом електронного листування з національними бібліо-
теками світу. Нижчеподана таблиця демонструє книгообмінні відносини Єгипту, 
Сирії, Алжира та Тунісу на 2012 р.:

таблиця 1

Країни близького сходу бібліотеки світу

Національна бібліотека Єгипту

Національна парламентська бібліотека України
Національна бібліотека Німеччини

Національна бібліотека Франції
Національна бібліотека Азербайджану

Національна бібліотека Вірменії
Національна бібліотека Узбекистану (дані 

отримані шляхом електронного опитування)
Інститут Єгипту (постраждав від пожежі 

17 грудня 2011 р., зараз не діє) Національна бібліотека Франції

Національна бібліотека Тунісу
Національна бібліотека Іспанії 

Національна бібліотека Алжиру
Приблизно 200 партнерів у Єгипті, 

приблизно 40 партнерів у Сирії Бібліотека Конгресу США

Національна бібліотека Сирії Аль-Асада

Національна бібліотека ВірменіїАрхів вірменської Єпархії (Сирія, Алеппо)
Вірменський міжнародний

благодійний союз (Каїр, Єгипет)

Тимчасові негативні тенденції зменшення книгообміну пов’язані з мовним бар’є-
ром, зверненням до електронних ресурсів, надвисокими цінами на поштові послу-
ги. Потребує відпрацювання концепція сучасного “ius gentium” (надання державами 
привілеїв у вигляді знижок на поштові відправлення).

Книгообмін та іноземні закупівлі мають схожу проблематику. Наприклад, отри-
мання арабських матеріалів шляхом МКО для України має як перспективи, так і 
низку проблем. Основним аспектом є надвисокі поштові тарифи. Якщо арабська 
книга в середньому коштує 10–20 $, то доставка видання зареєстрованим листом 
для арабського партнера (наприклад, з Єгипту) може коштувати у 2 рази більше, 
аніж саме видання (прибл. 27 $). Експрес-доставка буде коштувати ще дорожче 
(American Express – прибл. 50 $). Хоча фінанси можна перераховувати за допомо-
гою зручних систем Visa / Master Card або Western Union, як українські, так і араб-
ські книгозбірні будуть постійно витрачати бюджет на дуже дорогі поштові 
послуги. Ті ж самі проблеми ми будемо досліджувати і при закупівлі арабської лі-
тератури.

П’ять бібліотек близькосхідного регіону підтримують книгообмін з Національ-
ною бібліотекою Іспанії. Головною особливістю є відсутність обміну періодичними 
виданнями, пропонуються лише списки книг. Іспанія надсилає списки періодично, 
раз на місяць або раз у квартал. Країни Близького Сходу також періодично надси-
лають перелік книг-дублетів, однак головною проблемою тут постає мовний чинник. 
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Пропонуються в основному книги арабською мовою. Національна бібліотека Ал-
жиру, Національна бібліотека Тунісу є постійними книгообмінними партнерами 
Національної бібліотеки Іспанії.

Близько 200 організацій у Єгипті підтримують відносини з Бібліотекою Конгре-
су, в Сирії таких організацій є приблизно 40. Установи обмінюються монографіями, 
періодичними виданнями, брошурами, CD та DVD-дисками. Міжнародний доку-
ментообмін у Сирії є ускладненим через низку проблем, пов’язаних з пересилкою 
літератури до цієї країни та місцевими митними службами. 

Основними питаннями міжнародного книгообміну та поширенням сирійської лі-
тератури за кордон займається Національна бібліотека Сирії Аль-Асада. У 90-ті ро-
ки ХХ ст. ідея обміну активно підтримувалась керівництвом головної бібліотеки 
країни. До 1979 р. досліджувалось тісне співробітництво з Бібліотекою Конгресу 
США, зокрема діяла спеціальна програма “The Library of Congress Middle East 
Cooperative Acquisition Program”1 (MECAP). Функціонували представництва Біб-
ліотеки Конгресу в Дамаску, і, таким чином, США на певний час стало посеред-
ником для низки європейських країн, які хотіли придбати сирійські видання. Між 
тим “The Library of Congress Middle East Cooperative Acquisition Program” сприяла 
розширенню відносин між країнами, розвивала фонди наукових бібліотечних 
установ США.

Розвивається книгообмін Єгипту, Сирії, Алжиру та Тунісу зі Східною Європою, 
Середньою Азією та Південним Кавказом. Національна бібліотека Єгипту підтри-
мує книгообмінні відносини з Національною бібліотекою Азербайджану. Країни 
обмінюються книгами та монографіями, обмін періодикою відсутній. Досліджені 
активні книгообмінні програми з Національною бібліотекою Вірменії. Єгипет та 
Сирія надсилають в основному нові публікації. Серед партнерів Національної біб-
ліотеки Вірменії – Александрійська бібліотека, Національна бібліотека Єгипту, Вір-
менська міжнародна благодійна спілка (Каїр, Єгипет), Архів вірменської Єпархії 
(Сирія, Алеппо), Національна бібліотека Сирії Аль-Асада та ін. Національна біб-
ліотека Єгипту здійснює книгообмін з Національною бібліотекою Узбекистану. 
Програма зосереджена на літературі соціально-гуманітарної тематики.

Окремі відомості про комплектування арабських бібліотек отримані безпосеред-
ньо від їхніх працівників. Керівник департаменту з обміну публікацій Національної 
бібліотеки Єгипту Вафаа Амін зазначила, що департамент підтримує обмінні від-
носини з європейськими країнами (серед них Німеччина, Франція та ін.) і Канадою. 
Серед партнерів з культурного обміну присутні Україна, Росія та Японія. На відмі-
ну від Александрійської бібліотеки, яка проводить в основному культурний обмін 
книгами та періодикою (культурний обмін вважається одним із джерел комплекту-
вання в бібліотеках Близького Сходу, передбачає нерегулярний обмін виданнями 
без спеціальних договорів), Національна бібліотека Єгипту здійснює реалізацію ак-
тивних регіональних та вітчизняних книгообмінних програм. Серед найголовніших 
регіональних партнерів – Саудівська Аравія, Сирія, Туніс, Лівія, Алжир, Судан, 
Мавританія, Йорданія, Об’єднані Арабські Емірати, Оман, Іран та ін. У цілому На-
ціональна бібліотека Єгипту підтримує обмін з усіма урядовими бібліотечними 
установами Єгипту, здійснює культурний обмін виданнями з Александріною. Націо-
нальна бібліотека Єгипту та Александріна використовують для потреб книгообміну 
власні публікації, дари від організацій та окремих осіб, якщо вони не були включе-
ні до складу фонду, дублети.

Національна бібліотека Єгипту на 2012 р. має одного партнера в Україні – це На-
ціональна парламентська бібліотека (дані електронного листування). У 2012 році 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського отримала від Національної 
бібліотеки Єгипту списки літератури на обмін. Аналіз цих списків свідчить, що 
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пропонуються матеріли не тільки арабською, а й англійською. Серед англомовних 
є книги із сучасної та стародавньої історії Єгипту, ісламу, вакфу (вакф (вакуф) – 
нерухомість (або земля), прибуток з якого йшов на утримання громадських інсти-
туцій, мечетей та ісламських шкіл), критичні монографії про арабські театри 
(наприклад, театр Арагоз2) та ін. 

Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського ще з кінця 50-х років 
ХХ століття здійснювала міжнародний книгообмін із трьома науковими установа-
ми Єгипту. Партнерами з книгообміну були: Ентомологічне товариство в Єгипті 
(Каїр) (книгообмін підтримувався з 1959-го до 2002 р.), Національний інформацій-
ний центр документації (Каїр) (книгообмін підтримувався з 1971-го до 1997 р.), 
Національна бібліотека Єгипту (книгообмін підтримувався з 1963-го до 2002 р.). 
Листування, дані реєстраційних, балансових та архівних картотек сектору інозем-
ного комплектування та МКО засвідчили, що Національна бібліотека України 
ім. В. І. Вернадського отримувала видання “Bulletin de la Société entomologique 
d’Egypte” в обмін на журнал “Вісник зоології”. У 1994 р. Єгипетське ентомологіч-
не товариство припинило відправку цього видання та не відповідало на листи-
рекламації з боку Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. У 2002 р. 
книгообмін з цією установою припинився. НБУВ у 2013 р. підтримує книгообмін з 
4 арабськими країнами Близького Сходу. За даними балансових таблиць стану між-
народного документообміну НБУВ з іноземними країнами сформовано статистику 
за 2008−2011 рр.:

Таблиця 2.
Стан міжнародного книгообміну з країнами Близького Сходу

у 2008–2011 рр.

Роки 2008 2009 2010 2011

Країна Отрим. Відпр. Отрим. Відпр. Отрим. Відпр. Отрим. Відпр.
Арабські 
Емірати 9 прод. 4 ж. 0 4 ж. 0 0 0 0

Алжир 0 7 ж. 0 4 ж. 0 0 1 прод. 0

Єгипет 0 1 кн. 2 (1 ж., 
1 прод.) 1 прод. 1 прод. 0 6 (5 прод. 

1 кн.) 0

Туніс 2 ж. 7 ж. 0 0 0 0 0 0

Цифри свідчать про помітне зменшення відправки з 2009 р., що можна пояснити 
фінансовою кризою. 

Національний інформаційний центр документації в Єгипті надсилав Національ-
ній бібліотеці України імені В. І. Вернадського такі єгипетські видання: “Journal 
of Botany”, “Journal of Chemistry”, “Journal of Geology”, в обмін на українські 
журнали: “Український ботанічний журнал”, “Український хімічний журнал”, 
“Український геологічний журнал”. Дані балансової картотеки й листування секто-
ру іноземного комплектування та МКО НБУВ у 1981 р. підтверджують, що Націо-
нальний інформаційний центр припинив відправку єгипетських журналів і не 
відповідав на неодноразові рекламації. Після неодноразових рекламацій НБУВ при-
пиняє надсилати журнали до Національного інформаційного центру, в 1997 р. було 
прийнято рішення щодо остаточного закриття організації (відправка карток обміну 
та папки з листуванням в архів).

Національна бібліотека Єгипту з 1963 р. надсилала до НБУВ такі видання: 
“Agriculture Research Review”, “Arabic Scientific Abstracts”, “Egyptian publications 
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bulletin”, “Egyptian Journal of Chemistry”. Відповідно, на обмін в різні роки україн-
ська сторона надсилала періодичні видання: “Геологічний журнал”, “Прикладна 
механіка”, “Теоретична та експериментальна хімія”, “Український математичний 
журнал”, “Геологія і геохімія горючих копалин”, “Політика і час”, “Фізика низьких 
температур”, “Український фізичний журнал”, “Український хімічний журнал”, 
“Journal of Thermoelectricity”. У 1992 р. єгипетські видання не надходили. На листи 
і рекламації Національна бібліотека Єгипту не відповідала. Книгообмін було при-
пинено в січні 2004 р., відновлено в лютому 2012 р. (див. статистику балансу отри-
маних та відправлених видань з 1963 р.):

таблиця 3.
Баланс отриманих та відправлених видань

(стан міжнародного книгообміну між НБУВ 
та Національною бібліотекою Єгипту за 1963–1991 рр.)3

рік
отримано нбуВ Відправлено нбуВ

кн. журн. прод. кн. журн. прод.

1961 1 1 1 – – –
1963 1 1 1 – – –
1964 2 – – 1 – 14
1966 6 – – 3 – –
1967 1 3 – 20 8 –
1968 16 7 – 17 36 2
1969 3 7 – 4 36 –
1970 1 12 – – 36 –

1971–1972 – 27 – 2 36 –
1973 3 27 – 13 36 69
1974 – 10 – 1 36 20
1975 – 19 – 13 36 17
1976 – 19 – 1 36 12
1977 – 4 – 7 36 10
1978 – 12 – 4 36 15
1979 – 3 – 4 36 8
1980 – 22 – 3 36 0
1981 – 18 – 16 54 62
1982 – 11 – 4 54 7
1983 – 14 2 – 54 22
1984 – 5 – – – 14
1985 – 2 – – 54 16
1986 – 12 3 – 54 17
1987 3 8 – 1 54 12
1988 – 10 – 18 54 23
1989 – 13 2 3 54 21
1990 – 4 – 3 54 24
1991 – 10 – 5 54 2
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діаграма 1.
Отримані видання

(стан міжнародного книгообміну між НБУВ
та Національною бібліотекою Єгипту за 1963–1991 рр.)4

діаграма 2.
Відправка (стан міжнародного книгообміну між НБУВ

та Національною бібліотекою Єгипту за 1963–1991 рр.)5

Діаграма 1 і діаграма 2 аналізують дані отриманої літератури та відправки сек-
тору МКО НБУВ за 29 років. Характерно, що відправка НБУВ відзначається ста-
більністю та поступовим нарощуванням числа відправлених журналів (у 1968–
1980 рр. – у середньому 35 од. за рік, у 1981–1991 рр. – у середньому 52 од. за рік), 
у той же час відділ відправки Національної бібліотеки Єгипту направляє видання 
несистемно (найбільша кількість видань у 1971–1973 рр., 1975–1976 рр., 1980 р.). 
За період 1963–1991 рр. основний обмін був зосереджений на журналах. Крім того, 
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за 1963–1991 рр. до НБУВ було направлено 328 од. арабських матеріалів, що разом 
із вже наявною у фондах арабською літературою є основою для формування у скла-
ді Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського підрозділу з наукового та рефера-
тивного опрацювання арабських документів. Згадані вище матеріали також мають 
ознаки колекції (надійшли за міжнародним книгообміном з однієї організації) і мо-
жуть досліджуватися в історичному, топографічному, загальнобібліотечному кон-
тексті, в наукових дисциплінах сучасної української арабістики.

Відповідно, є і зворотний зв’язок щодо відправлених НБУВ видань до Націо-
нальної бібліотеки Єгипту. Зокрема, сумарна кількість відправлених до єгипетської 
книгозбірні видань (1961–1991) складає 1570 од., що формує значний фонд україні-
ки на Близькому Сході. Дослідження цього фонду є перспективним у контексті між-
народного співробітництва, культурного обміну і спільних бібліотечних проектів 
України та Єгипту. Зокрема, актуальним є питання місця української патріотики у 
фондах Національної бібліотеки Єгипту, дослідження проблеми формування під-
розділу україніки в її межах.

У 2002 р. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського започатковує 
книгообмінні відносини з Бібліотекою Александріною (Єгипет, Александрія). У бе-
резні 2006 р. сектор міжнародного книгообміну НБУВ відправив до Александріни 
такі українські видання: 1. Золоті торгові марки, 2001 р. 2. Мистецтво України 
1991−2003. Альбом, 2003 р. 3. Костін І. Чорнобиль. Сповідь репортера, 2002 р. 4. Го-
голь М. Тарас Бульба, 2003 р. 5. Вечерський В. Спадщина містобудування, 2003 р. 
6. Вечерський В. Архітектурна й містобудівна спадщина, 2001 р. 7. Панорама охоро-
ни здоров’я населення України, 2003 р. 8. Шендеровський В. Нехай не гасне світ 
науки, 2003 р. та ін. 

Таким чином, у 2002–2006 рр. між НБУВ та Бібліотекою Александріною існував 
в основному книгообмін, періодичними та продовжуваними виданнями бібліотеки 
не обмінювались. У 2009–2010 рр. була досягнута домовленість щодо обміну трьох 
українських журналів на два арабських видання, однак через фінансові труднощі 
цей договір було відкладено. Також представники Александріни повідомляли, що 
вони мають певні проблеми з каталогізацією та перекладами назв українських жур-
налів, тому висловили побажання, щоб всі журнали, що відправляються до них з 
НБУВ, були англійською мовою або мали розширені анотації англійською чи фран-
цузькою. 

МКО НБУВ сформував низку фундаментальних концепцій щодо реалізації взає-
мовигідних програм як з європейськими бібліотеками, так і з книгозбірнями Близь-
кого Сходу. Стабілізація та надання достатніх коштів на відправку літератури за 
кордон сприятимуть порушенню питання регулярного формування арабського біб-
ліотечного ресурсу, який у перспективі дасть можливість ґрунтовно вивчати різні 
аспекти наукового та суспільного життя близькосхідного регіону. Теоретично та 
методично обґрунтована наукова обробка арабських матеріалів, приділення зна-
чної уваги формуванню покажчиків стануть важливим внеском МКО НБУВ не 
тільки як самостійного джерела комплектування фондів, а й як підсистеми, що 
опосередковано підтримує формування внутрішнього іноземного бібліотечного 
ресурсу. Подальше налагодження книгообмінних відносин з арабськими бібліоте-
ками в перспективі збагатить фонди, надасть додаткового інформаційного розвитку 
для арабістики України.

Висновки
Арабське бібліотекознавство як термінологічно, так і функціонально розглядає 

книгообмін як важливе джерело комплектування фондів. Основна увага арабських 
бібліотек зосереджена на такому стратегічно важливому питанні, як формування 
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фондів іноземної літератури (в основному англомовної та франкомовної). Найваж-
ливішими для України потенційними партнерами з міжнародного книгообміну є 
Національна бібліотека Єгипту, Національний інформаційний центр документації 
Єгипту, Ентомологічне товариство Єгипту, Каїрський університет, Бібліотека Алек-
сандріна (саме в цих книгозбірнях вже напрацьовані колекції українських видань). 
Основними кроками для досягнення ефективного міжнародного книгообміну з 
арабськими країнами є: збільшення в обмінних списках українських бібліотек кіль-
кості англомовних видань, залучення до програм МКО співробітників МЗС України 
(укладення міжнародних договорів, у тому числі задля бібліотечного співробітни-
цтва та книгообміну), надання державних пільг та привілеїв щодо поштових від-
правлень українським бібліотекам (бюджет, що зараз виділяється державою для 
пересилки українських видань за кордон, є вкрай недостатнім), координація про-
грам МКО Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з науковими 
програмами Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського. Виконання цих кроків 
забезпечить у результаті розвиток книгообмінних програм, забезпечить фонди 
українських книгозбірень актуальними арабомовними виданнями.

1 Спільна програма придбання близькосхідної літератури Бібліотеки Конгресу.
2 Театр Арагоз – театр ляльок з дерева або пап’є-маше.
3 Складено за даними балансової картки сектору МКО НБУВ.
4 Складено за даними балансової картки сектору МКО НБУВ.
5 Складено за даними балансової картки сектору МКО НБУВ.
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ДарДанелльська операція та турецькі війська
в Галичині за матеріалами російсько-,
українсько- та польськомовної преси

(1915–1916 рр.)

На початку ХХ століття на українських землях Росії та Австро-Угорщини вида-
вався доволі значний обсяг преси російською, німецькою, польською, україн-

ською та єврейською мовами. У той час як вся неросійська преса в Східній Україні 
перебувала під жорстким державним контролем, в Австро-Угорщині мовна та полі-
тична цензура були менш розвинені. У будь-якому разі інформація, що доносилася 
пресою до місцевого читача, передавала найбільш поширені серед місцевої еліти і 
населення загалом уявлення та стереотипи. У цій роботі ми розглянемо сприйняття 
різними групами українського населення участі Туреччини в Першій світовій війні 
і вплив цих подій на бачення долі України. 

Наступного дня після початку Першої світової війни в Києві російська адміні-
страція заборонила видання єдиної україномовної газети на землях Російської ім-
перії “Рада”, а в січні 1915 року було заборонено видання будь-якої української та 
єврейської періодики в Києві до закінчення війни. Спроби випуску україномовних 
газет і журналів в Одесі, Харкові переривались після виходу перших примірників 
[Животко 1999, 505].

Тож єдиним місцевим друкованим джерелом поглядів на події Першої світової 
війни залишалась російсько- і польськомовна преса України, котра, як нами буде 
показано, висловлювала загальноросійську позицію на війну за Дарданелли. Найві-
домішою київською газетою була щоденна газета “Киевлянин”, що виходила протя-
гом 1864–1919 рр., котра дотримувалася крайніх правих монархістських проросій-
ських поглядів і рішуче виступала проти всього українського1.

21 серпня 1914 року російськими військами була окупована столиця Галичини 
Львів, і вже протягом тижня було заборонено видання найпопулярніших україн-
ських газет Австро-Угорської імперії “Діло” (23.08) і “Свобода” (27.08). На їхній 
базі налагоджено видання російської державної газети “Львовское военное слово”. 
Частково українська преса була перенесена до Відня, і лише після визволення Льво-
ва австро-німецькою армією в червні 1915 р. відновлено її видання на батьківщині. 
Те ж саме сталось і з українською пресою Буковини після повторного захоплення 
Чернівців 27 листопада 1914 р. російськими військами. Вона була відновлена у 
квітні 1915 р. після визволення Чернівців. Українські віденські видання були поза 
нашою досяжністю, і тому про початок Дарданелльської операції ми можемо суди-
ти лише за російською і польською пресою.

Участь Османської імперії в Першій світовій війни сприймалася широким зага-
лом як другорядний театр бойових дій щодо європейських театрів. У центрі уваги 
місцевої преси початку війни перебувають бойові дії в Західній Україні, у Франції 
та Сербії, а події на Кавказькому фронті, окрім Сарикамиської операції, та Чорному 
морі викликали менше зацікавлення. Ситуація змінилася з початком Дарданелль-
ської операції, спрямованої на встановлення контролю сил Антанти над Босфором 
і Дарданеллами [Карпинець 2005; Киган 2004; Науменко 2004]. 
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Вже в переддень обстрілу османських фортів на Дарданеллах англо-французькою 
ескадрою 19 лютого 1915 р. у “Львовском военном слове” публікується стаття “Тур-
ки на Балканському півострові”, де невідомий автор заявляє, що турок “як істинний 
кочівник не прив’язаний до країни, в котрій живе, легко кидає насиджені місця і на-
певне без особливого жалю піде з Константинополя” [Львовское военное слово 
1915, № 119, 6 лютого]2. Майже водночас у “Киевлянине” заявляється вірш нікому 
не відомої поетеси “Цареград” з нагадуванням про візантійське походження росій-
ської корони, герба і релігії, який завершується словами “Суждено Руси державной 
Цареград забрать теперь” [Киевлянин 1915, № 39, 8 лютого].

Подібний одночасний викид інформації, що передував першим повідомленням 
про початок Дарданелльської операції (“Львовское военное слово” (1915, № 122) та 
“Киевлянин” (1915, № 39) 10 та 11 лютого надрукували інформацію про бомбарду-
вання фортів на мисі Геллес), свідчить про те, що російська преса почала інтен-
сивно готувати громадську думку до необхідності переходу проток і Стамбула під 
російський контроль, ще до того, як з цим погодились її союзники, котрі, власне, і 
проводили операцію. Надалі повідомлення під рубриками “Морська війна”, “На 
Південному фронті”, “Воєнна хроніка”, “В Дарданеллах”, “Біля Константинополя 
і проток” стають щоденною інформацією на шпальтах усіх газет. Ця інформація 
складається з переказу офіційних повідомлень російських, англійських та фран-
цузьких агентств, критики офіційних повідомлень Німеччини, Австро-Угорщини та 
Османської імперії і доволі точно знайомить російського читача з географією та пе-
ребігом боїв на новій ділянці фронту Першої світової війни.

У той же час у російській пресі з’являються натяки про неврегульованість май-
бутнього проток, серед них – повідомлення, що британці не підтвердили заяву Са-
зонова про вічне володіння Росією Константинополем; що французька преса висту-
пає проти передачі Константинополя росіянам, а також сподівання, що проблема 
проток буде все ж таки вирішена в дусі взаємної довіри між союзниками [Львов-
ское военное слово 1915, № 128, 16 лютого; № 133, 23 лютого]. 

Серед маси ура-патріотичних повідомлень цікавою є прагматична думка ділових 
кіл Одеси, котрі висловили сподівання, що контроль союзників над протоками 
“звільнить Одесу, а разом з нею і весь південь Росії (тобто сучасну Україну. – А. М.) 
від мертвотного застою” [Львовское военное слово 1915, № 132, 21 лютого].

Радісні повідомлення кінця лютого – початку березня з перерахунком осман-
ських фортів, що їх “примусила замовкнути” артилерія союзників, з докладним 
описом плану операції (знищення фортів на азіатському березі, потім на європей-
ському, далі ліквідація мінних полів і висадка десанту в найвужчому місці Дарда-
нелл, де стоять найсучасніші укріплення), з чутками про підготовку втечі молодо-
турків за кордон поступово затихають, і з’являються думки про складність операції. 
Газети змушені визнати, що більшість кораблів, котрі проникали в протоки, дістали 
пошкодження; що британська “Times” заговорила про неможливість завершення 
операції лише морськими силами і необхідність висадки в Галліполі [Львовское 
военное слово 1915, № 135, 24 лютого; № 136, 26 лютого].

Ступінь важливості цих подій для тодішнього російського політикуму передає 
фраза: “Печать занята исключительно форсированием Дарданелл и пытается пред-
угадать воздействие этого события на психику балканских государств”. Публіцис-
тів украй розчаровувало те, що, здавалося б, союзницькі й культурно близькі Болга-
рія та Греція холодно поставились до можливості появи в Стамбулі росіян і 
продовжували зберігати нейтралітет. Більше того, російські журналісти дуже нега-
тивно поставились до ідеї, що Болгарія може підтримати в цьому конфлікті Туреч-
чину [Львовское военное слово 1915, № 138, 28 лютого].

У кінці березня в окупованому Львові починає виходити газета “Новый край” – 
орган місцевих москвофілів. Це шовіністичне угруповання вважало українців 
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штучною вигадкою німців, допомагало русифікації Західної України і ліквідації всіх 
українських газет, шкіл, партій та організацій. Москвофіли називали Західну Украї-
ну Карпатською Руссю, Новим краєм і виступали за Росію від Карпат до Камчатки.

Ця газета сприймає завоювання найбільш західного міста давньої Київської Русі 
Перемишля в березні 1915 р. та обстріл російським флотом 28 березня того ж року 
Босфору як ланки одного ланцюга, що перетворює Росію у світового гегемона, який 
панує над землями всіх слов’янських і православних народів. На шпальтах цієї га-
зети вищезгадана акція, котра мала лише відволікти турків від невдалої спроби про-
риву флоту союзників у Мармурове море, перетворюється в грандіозну подію, яку 
описують ще півмісяця ледь не в кожному номері [Новый край 1915, № 1, 15 березня; 
№ 3, 17 березня; № 7, 21 березня; № 11, 25 березня; № 13, 28 березня]. Автори ствер-
джують, що союзники прорвуться в Мармурове море в кінці березня, а Константи-
нополь буде взятий до 15 квітня (тобто за новим стилем до 28 квітня. – А. М.). 

У цьому контексті цікава опублікована тут антитурецька карикатура, що показує 
затисненого англійською і російською зброєю наляканого османського султана на 
фоні проток [Новый край 1915, № 8, 23 березня]. Але гігантський розмір намальо-
ваних російських кораблів у Босфорі в порівнянні з маленькими іграшковими гар-
матками англійців на Дарданеллах говорить про перебільшене уявлення росіян про 
роль їхньої армії в Першій світовій війні. Це певною мірою нагадує ігнорування ра-
дянською історіографією ролі союзників у подіях Другої світової війни. Самовпев-
неність авторів легко прочитується в патетичних словах: “Меч истории занес уже 
свой удар над Царьградом, и никакая уступчивость Порты не избавит Турцию от 
падения его на Константинополь, где он прежде всего снесет с купола Святой Со-
фии так долго задержавшийся на нем полумесяц” [Новый край 1915, № 13, 28 бе-
резня]. У продовження цієї теми через кілька днів газета друкує статтю “Петро 
Великий, Царгород і Слов’янство”, де обґрунтовується теза, що вся російська еліта, 
починаючи із XVI століття, прагнула завоювати Стамбул і поширити російську вла-
ду на всі Балкани [Новый край 1915, № 17, 1 квітня].

Але внаслідок поразки першої морської фази операції тема Дарданелл на півмі-
сяця сходить зі щоденних шпальт російських газет і повертається лише в кінці 
квітня, в переддень початку десантної операції. Спочатку преса повідомила про 
концентрацію англо-французького флоту в районі Егейського моря та появу нового 
італійського союзника, а потім безуспішно намагалась відвернути увагу від голов-
ного напрямку наступу: з одного боку, з’являються чутки про можливий десант у 
районі Ізміра, а з другого боку, російська преса приділяє гіпертрофовану увагу без-
результатному обстрілу Босфору російським Чорноморським флотом [Львовское 
военное слово 1915, № 149, 12 квітня; № 150, 13 квітня; № 152, 18 квітня; Новый 
край 1915, № 21, 5 квітня]. 

І ось вже в повідомленнях за 13 квітня за старим стилем ми бачимо інформацію 
про висадку сил коаліції на Галліполі та просування у внутрішню частину півост-
рова [Новый край 1915, № 32, 16 квітня]. Наступного дня публікується офіційний 
виступ Аскіта в англійському парламенті про висадку військ у 6 пунктах побереж-
жя. Тут ми вперше зустрічаємо згадку про австралійські і новозеландські війська, 
що після штурму Капатепе просунулись на 5 миль. На думку авторів, операція 
розвивається успішно [Львовское военное слово 1915, № 159, 24 квітня; № 160, 
25 квітня; Киевлянин 1915, 21 квітня]. Газета “Киевлянин” 7 травня публікує на пів-
сторінки розлогу топографічну карту району Дарданелл і велику статтю якогось 
Савенка з поясненням особливостей десантних операцій. Зазначивши, що англій-
ська теорія десантування базується на їхньому досвіді висадки в Криму в 1854 р., 
автор завершує статтю радісною фразою: “Воистину tempora mutantur. Тогда Ан-
глия и Франция вели с нами тяжелую борьбу, дабы защитить от нас Турцию и не 
допустить Россию к обладанию проливами. А теперь англо-французский флот и 



Дарданелльська операція та турецькі війська в Галичині за матеріалами...

The World of the Orient, 2016, № 2–3                                                                                      59

армия ведут борьбу с Турцией, дабы вырвать из рук ее проливы и передать их в 
наше обладание” [Киевлянин 1915, 23 квітня]. 

Знову російська преса приділяє надмірну увагу участі Росії в конфлікті. У статті 
“Вторая бомбардировка Босфора”, що займала третину сторінки газети “Новый 
край”, на відміну від коротеньких, в абзац, повідомлень з Дарданелл, із задоволен-
ням говориться, що російський обстріл характеризувався “особливою точністю”, в 
той же час турецька артилерія обвинувачується в непрофесіоналізмі [Новый край 
1915, № 36, 20 квітня]. Більше того, автор заявляє, що “союзники, нанося Турции 
удар за ударом, медленно приближают ее к роковому концу, которого так давно 
ждет весь христианский мир”. Ця фраза, на думку автора, підтверджує, що росіян 
цікавили не протоки, а вся Османська імперія. В іншому повідомленні цього но-
мера, посилаючись на експертів, російська газета стверджує, що союзники заво-
лодіють півостровом за 3–4 тижні [Новый край 1915, № 36, 20 квітня].

За тиждень після десантування преса починає поступово змінювати тон. З’яв-
ляються повідомлення про вперті щонічні атаки турецьких військ поблизу Крітії, 
де “мы понесли значительные потери, но причинили тяжкий ущерб неприятелю”. 
Щоденна хроніка з місця боїв рясніє фразами: “крайне упорные бои”, “с прежним 
ожесточением”, “отвага австралийцев превосходит всякое описание” [Львовское 
военное слово 1915, № 164, 30 квітня; № 169, 5 травня; № 170, 7 травня]. Інформа-
ція про перекидання турецького підкріплення з Малої Азії та колоніальних військ з 
Алжиру, про пошкодження кораблів “Queen Elizabeth”, “Majestic”, “Triumph”, про 
те, що турки створюють траншеї уздовж всього побережжя, встановлюють гармати 
великого калібру та дротові загородження, свідчить про провал наступальної опе-
рації після кількох додаткових висадок десанту на початку червня і перехід до 
позиційної війни. Російські аналітики тепер намагаються пояснити складності про-
ведення десантних операцій, фактично готуючи свого читача до майбутньої пораз-
ки [Львовское военное слово 1915, № 174, 12 травня; № 177, 14 травня; № 182, 
19 травня; Новый край 1915, № 39, 25 квітня].

26 червня австрійські війська визволили Львів від майже річної російської оку-
пації, тим самим припинивши назавжди видання “Львовского военного слова”, “Но-
вого края” та “Карпатской Руси”. Їхня віра у “визволення” слов’ян від австрійської 
неволі закінчилась фіаско. Як визнав російський граф Петрово-Сольово, “австрій-
ські слов’яни (тобто українці, чехи, хорвати, боснійці, поляки. – М. А.) воювали 
проти нас дуже завзято і далі так воюють. Вони не бажають, щоби ми їх визволяли” 
[Народний голос 1915, № 10, 19 червня]. 

При описі Дарданелльської операції українська преса займала абсолютно проти-
лежну позицію, прекрасно розуміючи, що посилення Росії несе страшну загрозу як 
Туреччині, так і Україні. Вже в кінці лютого австрійські війська й українські добро-
вольці визволили Чернівці, і в середині весни там було відновлено видавництво 
українських газет “Буковина” та “Народний  голос”. Повідомлення про оборону 
Дарданелл турецькими військами просякнуті симпатією до останніх. 28 лютого, 
повідомляючи про кількаденний обстріл Дарданелл, вони зазначають, що взяття 
Константинополя нелегка річ, бо Туреччина має добрі форти, велику армію і мор-
ські міни, котрі англійці не зможуть ліквідувати [Буковина 1915, № 4, 28 лютого]. 
Аналізуючи сварку російської і французької преси про майбутню долю проток, 
українці в’їдливо зазначають, що ті “сваряться над шкурою турецького ведмедя, 
якого ще не вбито” [Буковина 1915, № 9, 2 квітня]. Про безуспішність морського 
штурму проток свідчить фраза: “В Дарданелях так само устали заходи пробрати ся 
через сю пекельну вузину, де скоро вкаже ся ворожий корабель, потопає на дні моря 
від турецьких гармат” [Буковина 1915, № 12, 23 квітня].

На початку травня в часи морського десанту Антанти українці чітко розмежо-
вують жорстокість і непримиренність боїв англо-французького війська на Чанаккале 
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та поверхову, другорядну участь у цьому росіян: “Турки вбили і полонили кілька-
надцять тисяч англо-французького війська, затопили знов кілька ворожих літаків та 
кораблів, а московські кораблі одну годину стріляли на вітер і чим скорше втекли” 
[Буковина 1915, № 14, 7 травня].

Події кінця травня та літа українська преса розглядає з чітким паралелізмом: 
успішний наступ австро-німецьких військ, що 2 червня визволили Перемишль, а 
25 червня Львів і успішна оборона турецькими військами Дарданелл. Розповідаючи 
про перший успішний бій українських добровольців січових стрільців на горі Ма-
ківці під час Горлицької операції, чернівецька газета “Народний  голос” зауважує: 
“Так само й Турки відбили ворожу навалу у Дарданелл. Се все приносить нам сла-
ву і честь, бо все воно веде нам всім на користь” [Народний голос 1915, № 5, 
15 травня; № 6, 22 травня]. Кожен номер українських газет згадує або про знищен-
ня чергового ворожого корабля, як-то “Голіафа”, “Тріумфу”, “Пантелеймона” чи 
“Агамемнона” і постійно наголошує на колосальності і безрезультатності жертв 
Антанти: “гинуть англійці і французи надарма тисячами як мухи”, а “Дарданелли 
як були так і є в хоробрих турецьких руках”, “отак мужньо держаться турки” [Буко-
вина 1915, № 16, 21 травня; № 17, 28 травня; № 18, 4 червня; № 20, 18 червня; 
№ 25, 1 липня; Народний голос 1915, № 7, 29 травня; № 8, 5 червня].

Українці добре обізнані з повідомленнями російської преси і зауважують зміну 
їхнього тону після втрати Західної України. Російське “Новое время” заявляє, що їх 
цікавить лише завоювання Константинополя, яке для них більш важливе, ніж Ель-
зас та Лотарингія для Франції, і що вони ніколи не хотіли знищити Німеччину та 
Австрію. Повідомляючи про це, “Народний голос” в’їдливо зауважує: “Таке то пи-
шуть Москалі про нас, як побачили, що довше не вдержуться у Галичині та Буко-
вині. Ми певні, що незадовго будуть таке писати і про Дарданелли, а в кінці і 
цілковито стануть маленькими” [Народний голос 1915, № 9, 19 червня].

Аналізуючи перший рік війни, українські автори із задоволення і повагою зазна-
чають: “Турки тримаються дуже добре. На Кавказі Москалів всюди відбито. Коло 
Дарданелл стоїть такий сильний мур, що створила його відвага турецького війська, 
який вороги ніколи не проб’ють. Вороги починають взагалі тратити надію на здо-
бутє Дарданелл” [Народний голос 1915, № 16, 31 липня].

З кінця літа у визволеному Львові налагоджується видання українських газет 
“Українське слово”, “Свобода”, “Діло”. У кожному номері у воєнній хроніці ми ба-
чимо ледь не щоденний опис боїв на Чанаккале, котрий вони черпали з офіційних 
повідомлень турецьких, австрійських та німецьких агентств. Періодично в пресі 
з’являються й аналітичні праці на цю тему. Так, у середині вересня у статті “Війна 
за Дарданелли” подається аналіз останньої серпневої операції, переказується її пе-
ребіг від висадки 6 серпня на західному березі Галліполі, утворення 15-кіломет-
рового плацдарму та з’єднання з силами, що перебували на старому плацдармі в 
Арі Бурну. Антанта планувала зненацька захопити узгір’я, що панує над протока-
ми: “Гамільтон не щадив людей. Та всі штурми розбилися на незрушних турецьких 
позиціях і здесяткована австралійська армія Гамільтона не осягнула нічого лише 
вдержалася у підніжжя гір. По остаточному пораженні армії 29 серпня воєнні опе-
рації в Дарданеллах англійці припинили… Англійська преса визнає безсилість ан-
глійської армії в Галіполі” [Українське слово 1915, № 63, 13 вересня; Свобода 1915, 
№ 28, 23 вересня].

В осінніх номерах газет подибуємо роздуми про участь у цій операції сил Італії, 
а також про можливий вступ у війну Греції, Румунії та Болгарії. Ставлення до 
“зрадниці” Італії різко негативне: на прикладі війни за Триполітанію і невдач іта-
лійської армії на австрійському фронті ставиться під сумнів їхня можлива участь у 
Дарданелльській операції. А головне, тут порушується моральний фактор: “Вели-
чезні сили ворожого війська впали трупом коло Дарданелл, впаде там і також багато 
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італійців, бо зраду карає Бог і люди” [Народний голос 1915, № 20, 28 серпня]. Стат-
ті “Балкан кипить”, “На Балканах”, “Нова союзниця” роблять цілком слушні виснов-
ки, що Греція не вступила у війну на стороні Антанти саме після успішних дій 
турецької армії на Дарданеллах. Аналізуючи позицію Болгарії, українці, які самі 
стали жертвою російського експансіонізму, правильно зауважують: “Як неминуча 
смерть для кожного чоловіка, так неминуче загарбання самостійних дотепер бал-
канських держав, коли би Константинополь і Дарданелли впали під російські во-
лодіння”; “Росія думає, що сама запанує над балканськими народами, а відтак над 
Дарданеллами, адріатицьким і середземними морями. Коли б се сталося, то Росія 
стала б паном цілої Європи і здусила б всі європейські народи” [Народний голос 
1915, № 24, 25 вересня; № 26, 9 жовтня; № 27, 16 жовтня]. Тут слід нагадати, що ще 
навесні в москофільській окупаційній газеті “Новый край” була опублікована стаття 
“Русский язык и объединение славян”, де недвозначно говориться про майбутню 
асиміляцію всіх слов’янських народів [Новый край 1915, 39, 25 квітня]. Тож для 
українського читача вступ Болгарії у війну на боці Туреччини й Австрії був цілком 
закономірний і радісно підтриманий широким загалом.

На кінець осені всім стала очевидна поразка всієї дарданелльської авантюри і 
почалось згортання операції: “Під Дарданеллами настав майже цілковитий застій. 
Причиною сего є те, що Франція і Англія, переконавшись про безуспішність своїх 
приступів на суші, стягнули більшу частину Дарданелльської армії і вислали її до 
Солуня, а звідти мають вислати дальше на поміч Сербії” [Свобода 1915, № 30, 
14 жовтня]. Зазначається, що Туреччина вивільнить великий військовий ресурс, 
який перекине на інші ділянки фронту, і наводяться офіційні англійські дані про 
втрати під Дарданеллами 97 тисяч чоловік. 

У листопаді газети зауважують, що вже кілька тижнів на фронті цілковитий спо-
кій, а турецькі частини тепер з’єдналися з болгарами і йдуть на Македонію проти 
Сербії [Свобода 1915, № 36, 13 листопада]. І нарешті в останніх числах 1915 року 
відбувся останній акт цієї війни: “На дарданелльському фронті перейшли до офен-
зиви. Через кілька послідніх днів на ріжних відтинках сего фронту кипить дуже за-
взята боротьба. Турки остали горою і нанесли французьким і англійським військам 
дуже значні втрати, розбиваючи ворога коло Арібурну і Анафорта, котрий в неладі 
подався назад. Коло Арібурну турки вийшли до моря і забрали велику здобич. Нині 
є майже повною річчю, що французи і англійці небавом уступляться з сего фронту” 
[Свобода 1915, № 41, 25 грудня].

І 15 січня 1916 року ми зустрічаємо останню згадку про Дарданелльську опера-
цію: “Турецькі війська викинули англійців і французів з Седіл-Бар, послідньої по-
зиції на Галіполі. Європейська Туреччина вільна від ворога” [Буковина 1916, № 3, 
15 січня]. До речі, в російських газетах згадка про це безславне звершення дарда-
неллльської авантюри відсутня.

Аналіз польськомовної преси за 1915 рік показує, що в цілому вона дотримуєть-
ся офіційної позиції держави, на території котрої видається. Так, наприклад, газета 
“Kriegsnachrichten”, що виходила польською і німецькою мовою в оточеному росій-
ськими військами Перемишлі до його падіння в березні 1915 р., в дубльованому 
двома мовами повідомленні “З турецького театру війни” з посиланням на офіційне 
турецьке Агентство Міллі повідомляє про успішну оборону фортів і заподіяння 
серйозних ушкоджень ворожим кораблям [Kriegsnachrichten 1915, № 126, 22 лютого].

Те ж саме можна сказати і про київську польську щоденну газету “Dziennik 
Kijowski”, котра щодня подає докладну інформацію про дарданелльські події в офі-
ційному російському ключі. Але при цьому слід зауважити, що в польській пресі 
ми не знаходимо ламентацій про винятково російське право на православний спа-
док Візантійської імперії, а зокрема і на Стамбул, про необхідність “об’єднати” всіх 
західних і південних слов’ян під скіпетром російських царів. Повідомлення газети 
є відсторонено коректними, так нібито це не сучасний опис дій власних союзників, 



А. П. Момрик

62                                                                                                      Східний світ, 2016, № 2–3

а подій чужої давнини. Так, повідомляючи, про затоплення англійського панцерни-
ка “Triumph”, автор далі спокійно аналізує: «Потоплений корабель є 4 панцерни-
ком англійським і 5 флоту союзників, котрий гине під час форсування проток 
турецьких. Окрім нього на дні моря в Дарданеллах лежать панцерники “Irresis-
tible”, “Ocean”, “Goliath” і французький “Bouvet”» [Dziennik Kijowski 1915, № 132, 
16(29) травня].

У січневих номерах 1916 року “Dziennik Kijowski” подає розлогий аналіз всього 
першого року війни в статтях під єдиною назвою “Кампанія 1915 року”. Огляд про-
граної турецької війни радше нагадує енциклопедичну статтю з Вікіпедії з її відсто-
роненим докладним аналізом кожного з етапів операції, ніж позицію істеричного 
борця за російський Константинополь [Dziennik Kijowski 1916, № 8, 9(22) січня].

Так невдало для сил Антанти закінчилась битва за Дарданелли, що в турецькому 
історичному дискурсі відома як війна за Чанаккале і є символом героїзму турецько-
го народу і його армії. В Австралії день висадки десанту Антанти на Галліполі 
досі відзначається як День АНЗАК – День військової доблесті австралійської ар-
мії. У російській історіографії Галліполі асоціюється із сумними подіями громадян-
ської війни, коли інтерновані частини російської білої армії, вигнані в 1920 році з 
Криму, було розміщено колишніми союзниками на Галліполі, де вони і прожили 
кілька років до еміграції в європейські країни. 

Для України переможна війна за Чанаккале буде мати несподівані наслідки. 
Влітку наступного 1916 року російський генерал Брусилов проведе останню успішну 
наступальну операцію російської армії в цій війні [Волковинський 2003, 383–384; 
Зайончковский 2002]. Російський прорив фронту на Галичині і Буковині поставив 
Західну Україну під загрозу чергової окупації росіянами. Бажаючи продемонстру-
вати солідарність зі своїми союзниками, Енвер-паша запропонував перекинути ко-
трийсь із турецьких підрозділів у Європу на допомогу німцям або австрійцям. У 
червні 1916 р. між турецьким та австрійським генеральними штабами було досяг-
нуто порозуміння, згідно з яким до Галичини мав виїхати 15-й корпус турецької ар-
мії, який добре зарекомендував себе під час боїв на Галліполійському півострові. 
Корпус складався з двох дивізій і налічував близько 40 тисяч солдатів та офіцерів. 
До його складу входило шість піхотних полків, два артполки, два ескадрони кавале-
рії, два кулеметні, саперний і зв’язковий підрозділи. Командувачем корпусу призна-
чено популярного в армії генерала Севата Чобанли. Турки виїхали до Галичини 
залізницею наприкінці липня 1916 р. Турецькі підрозділи отримали ділянку фронту 
вздовж річки Золота Липа на південний захід від Бережан. Оборону від Потутор до 
Божикова зайняла 19-та турецька дивізія, а далі, від Божикова до Лисої, – 20-та, 
штаб корпусу розмістився в Підвисокому. Організаційно турецькі частини підпо-
рядковувалися штабу Південної армії Австро-Угорщини.

Турецькі підрозділи почали брати участь у боях уже з середини серпня. Праве 
крило турків прикривала 55-та німецька дивізія з корпусу генерала Гофмана, а без-
посередніми їхніми сусідами стали підрозділи Українських січових стрільців 
(УСС), які тримали оборону від Потутор до висоти Дикі Лани, де й починався влас-
не турецький відтинок фронту.

Як згадували учасники тих подій, перші знайомства стрільців з турками зав’яза-
лися під час земляних робіт на спорудженні лінії оборони на Диких Ланах. Для до-
помоги туркам відправили дві сотні 2-го куреня УСС. Цікаво, що українці та турки, 
всупереч складній історії стосунків між двома народами, відразу потоваришували. 
“Турецьке військо виявилося дуже хоробрим, а його старшини, виховані німцями, 
були культурними європейцями”, – згадував згодом стрілецький сотник Б. Гнатевич 
[Львівська газета 2007, 23 лютого].

Цікаво було простежити, як поставилась до появи турків у Галичині тодішня 
преса. Перші чутки ми зустрічаємо в польській київській газеті за 15 серпня: «Про 
допомогу, яку має надати Туреччина Австро-Угорщині, надходять суперечливі 
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відомості. Лондонська “Morning Post”, яка незважаючи на війну, отримує доволі ре-
гулярну кореспонденцію, повідомляє з Будапешта, що до Марамуреш-Сігета прибу-
ло 24 тисячі турків, а саме піхоти без артилерії. Преса російська передає, що на 
Волині вже взято в полон кілька десятків турків. Але урядових повідомлень ще не 
було, і тому до всіх чуток слід ставитися з обережністю» [Dziennik Kijowski 1916, 
2(15) серпня].

Ця ж газета публікує пізніше комунікат австрійського військового пресового 
агентства, датований 30 липня, про турків у Галичині. У ньому повідомляється, що 
у Львові турецькі офіцери і солдати відвідують пам’ятки, пов’язані з турецькою се-
редньовічною історією, де доволі детально описана присутність турків на Галичині 
і Поділлі протягом XVII–XVIII ст. Але головною тут є цитата з пророцтва легендар-
ного козака Вернигори: «В народі польськім є пророцтво: наступного разу (тобто 
після воєн часів Яна Собеського) турки прийдуть як визволителі: “Коли знову коні 
турецькі будуть пити з Дністра воду, Польща відродиться”… І тепер збувається це 
пророцтво: турки прийшли вже не як дикі азіатські орди давніх часів, а як сучасні 
вояки» [Dziennik Kijowski 1916, 10(23) серпня; Киевлянин 1916, № 222, 12 серпня]. 
Ця інформація цікава не лише як перше достовірне свідчення появи турецьких сол-
датів у Західній Україні, а й тим, що передає реальне ставлення поляків до цієї вій-
ни. Як австрійські, так і російські поляки прагнули незалежності і сподівалися, що 
ця війна може її принести. Напевне, саме тому ми не бачили в польській пресі часів 
Дарданелльської війни надмірної патетики, характерної для преси російської.

З черговим захопленням росіянами Чернівців буковинські українські газети 
знову перестали виходити, але видання львівських газет продовжилось. І вже під 
18 серпня ми бачимо перше повідомлення, що на фронті архікнязя Карла турецькі 
війська, приділені до армії Ботмера, відбили спробу російського наступу [Свобода 
1916, № 36, 26 серпня].

Перше офіційне повідомлення російського верховного головнокомандування ми 
бачимо в газеті Південно-Західного фронту “Армейский вестник”: “На Золотой Липе 
пленными обнаружено присутствие турецких полков”. Воно датоване 24 серпня 
(11 серпня за старим стилем) [Армейский вестник 1916, № 310, 14 серпня]. Цю ж 
інформацію дослівно повторює і польська газета, хоча в попередньому номері вона 
вже повідомляла, що, за свідченнями німецького та австрійського штабів, турки бе-
руть участь у боях вже з 6 серпня [Dziennik Kijowski 1916, 12(25) серпня]. Росіяни 
невдоволені появою турецьких військ і пророкують туркам поразки на Кавказі і Бал-
канах [Киевлянин 1916, № 224, 14 серпня], але, як ми знаємо, цього не станеться. 

Пізніше поляки подають докладну статтю “Війна. Турки на фронті Галицькому”, 
де, окрім згадок про огляд турецькими офіцерами гарматних ядер, що назавжди за-
стрягли в стінах кафедрального собору під час турецької облоги Львова в XVII ст., 
подається аналіз причин появи турецьких військ в Галичині. Це пояснюється ви-
черпаністю на 1916 р. резервних можливостей Четверного союзу, і робиться логіч-
ний висновок, що турецьке поповнення не здатне радикально змінити ситуацію на 
Східному фронті [Dziennik Kijowski 1916, 14(27) серпня]. Так, врешті, і виявиться: 
турецькі частини лише допоможуть зупинити російський наступ та стабілізувати 
лінію фронту, котру вони будуть тримати до їхнього повернення на батьківщину 
22 серпня 1917 року.

З іншого боку фронту, в українській пресі, протягом всього серпня і вересня регу-
лярно публікуються повідомлення про те, що героїчні турецькі війська відбивають 
безперервні наступи росіян, а також визнання жорстокості і запеклості боїв проти 
турецьких військ у районі ріки Золота Липа та міста Бережан у російській та поль-
ській київській пресі [Свобода 1916, № 35, 26 серпня; № 36, 2 вересня; № 39, 23 ве-
ресня; Dziennik Kijowski 1916, 24 вересня (7) жовтня; Киевлянин 1916, 6 вересня].

У середині вересня, коли завдяки допомозі турецьких частин російський наступ 
Брусилова захлинувся, у львівській українській газеті “Свобода” зустрічаємо дуже 
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позитивну замітку про участь турків. У ній зауважено, що прості турецькі солдати, 
хоча й належать до чужої мусульманської віри, ставляться до простих українських 
селян добре і не чинять їм жодної шкоди і клопоту, на відміну від “православних мос-
калів”, котрі кричали про братство і визволення, а самі займалися грабунками і зали-
шили після першої окупації лише негативний слід [Свобода 1916, № 38, 16 вересня].

У кінці вересня у цьому ж виданні опубліковано цілу статтю, повністю при-
свячену новим союзникам, – “Турки на Золотій Липі”. У ній із вдячністю пові-
домляється, що, незважаючи на російський наступ на Кавказькому фронті, турецькі 
війська були відправлені до Східної Галичини, куди дісталися залізницею через 
Болгарію, Сербію та Угорщину. На цей момент один турецький корпус уже захищає 
лінію фронту на схід від Львова. Їм довелося захищати нову лінію над рікою Стри-
пою в неглибоких окопах, без колючого дроту та підтримки артилерії, але турки з 
гідністю відбили всі атаки росіян та змогли укріпити свої позиції і “в боях, що ве-
лися на початку вересня на схід від Бережан, вони ще раз доказали, що вони є пер-
шорядним добірним військом. Одна дивізія, що б’ється коло Бережан, брала участь 
в битві під Яніною під час балканської війни. В жовтні 1914 року її кинено до Галі-
полі, і там вона через 15 місяців боронила серед убийчого огня корабельних гармат 
форту Арі Бурну. Переважно дивізія набрана з анатолійських селян, що добре 
пристосувалися до українського клімату. Є в ній також чорнолиці араби і мешкан-
ці з околиць Смирни і Бурси. Мають чудовий досвід створення сучасних укріплень. 
Турецькі офіцери за своєю поведінкою ввічливі та елегантні. Кожен офіцер знає ні-
мецьку або французьку мову. Зі своїми союзниками зостаються в щирій приязні. 
Багато з них вже цілими роками остає поза домом, і всі знають, що конець сеї війни 
тепер їм принесе довгі роки мира” [Свобода 1916, № 40, 30 вересня].

Тут слід згадати і про ставлення турецьких вояків до їхньої участі у війні так да-
леко від дому. В австро-німецькій відозві до турецьких військ наголошується, “що 
турки на цьому фронті водночас б’ються і за свої інтереси, бо Росія прагне здобут-
тя Константинополя, внаслідок її інтриг вибухнуло повстання в Аравії… і ця війна 
має характер святої, бо йдеться тут про існування халіфату” [Dziennik Kijowski 
1916, 26 серпня (8 вересня)].

Підсумовуючи вищесказане, слід зазначити, що турки й українці, незважаючи на 
культурні відмінності та історичні конфлікти в минулому, сто років тому прекрасно 
розуміли, що плани Росії стосовно Південно-Східної Європи та Близького Сходу 
змушують їх сприймати одне одного як союзників і партнерів. Так було в 1915 р. під 
час битви на Чанаккале, коли українські добровольці в складі австрійської армії на-
ступали на Львів і Чернівці, зв’язуючи резерви Антанти, так було в 1916–17 рр., 
коли турецькі дивізії в Західній Україні захищали Львів від наступаючих росіян, так 
було в 1918-му, коли Туреччина, підписавши Берестейський мир, визнала незалеж-
ність України, так є і через сто років, тепер, коли Туреччина виступає проти окупації 
Росією українського Криму і допомагає кримським татарам у цю нелегку хвилину.

Український народ пам’ятає про братню турецьку допомогу і впорядковує мо-
гили турецьких героїв, які назавжди залишились в українській землі, що були 
сплюндровані за часів Радянського Союзу (наприклад, цвинтарі біля села Лопуш-
ного Рогатинського району Івано-Франківської області та села Гутиська Бережан-
ського району Тернопільської області) [Козицький Андрій; Чорна Ольга].

1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Киевлянин_(газета)
2 Російські газети використовували старий календар, що на 13 днів запізнювався в порів-

нянні з новим європейським календарем, котрий використовували українські та польські 
газети Австро-Угорщини. Польські газети Росії подавали число одночасно за новим і ста-
рим стилем.
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Дербент (BāB al-aBwāB) в еврейской литературе
в контексте культуры

среДневекового ближнего востока1

Дербент является древнейшим городом на территории современной России. Мно-
жество государств, как кочевнических, так и оседлых (начиная от Сасанидско-

го Ирана и заканчивая Российской империей), стремились к установлению контро-
ля над ним самим, а также над его окрестностями, расположенными на природном 
и культурном рубеже Восточной Европы и Ближнего Востока. Впервые присоеди-
ненный к Арабскому халифату в 22 г. х. (642/3 гг.), он стал первым географическим 
пунктом распространения ислама на территории современной России, а до того – 
одним из центров раннего христианства на Кавказе. Наконец, Дербент является од-
ним из важнейших центров еврейской диаспоры Восточного Кавказа. Именно по 
этим причинам вопрос его упоминания в средневековых еврейских источниках 
всегда был предметом интереса не только ученых-гуманитариев, но и широкой 
публики, начиная с самых первых его посещений европейскими путешественника-
ми и исследователями [Куповецкий 2009, 60–62]. 

Первые имеющиеся в еврейских источниках достоверно идентифицированные 
сведения о Дербенте относятся именно к Средневековью, тогда как к свидетель-
ствам иудейских текстов более раннего периода следует подходить с большой осто-
рожностью. Так, упоминание в Иерусалимском Талмуде (Мегилла 31b) о рабби Си-
моне из города Т-р-б-н-т (טרבנת), связывавшееся в историографии XIX и начала XX в. 
с Дербентом [Еврейская энциклопедия 1910, т. 7, 105–106], едва ли может рассма-
триваться всерьез, так как сам город в этот период носил названия Дзор, Чор или 
Чол [Кудрявцев 1978, 245; Семенов 2013, 159]. Так что за весь период до начала 
арабских завоеваний на Восточном Кавказе (равно как и относительно более ранне-
го периода) достоверных известий о Дербенте в еврейских текстах не обнаружи-
вается, хотя именно с сасанидской военной колонизацией, согласно одной из рас-
пространенных в историографии точек зрения, связывается появление еврейских 
общин в этом регионе [Рашковский 2010, 29–30].

Позднее арабы продолжили политику Сасанидов по увеличению и совершен-
ствованию системы укреплений Дербентского прохода для защиты своих закавказ-
ских владений от хазарских вторжений с севера. Дербент, получивший с этого вре-
мени свое второе арабское имя – Баб ал-Абваб, неоднократно переходил из рук в 
руки в течение всего времени арабо-хазарских войн на Северо-Восточном Кавказе, 
с 640-х гг. и до рубежа VIII–IX вв. [Новосельцев 1990, 172–192[, оставаясь при этом 
одним из крупнейших военных, политических и административных центров регио-
на. Однако, несмотря на это, в арабских источниках того времени нет данных о су-
ществовании еврейской общины в Баб ал-Абвабе за весь период VII–VIII вв., как нет 
их и в классических памятниках арабской географической литературы. В частности, 
не имеется подобных данных ни у историков ал-Куфи [ал-Куфи 1981], ал-Балазури 
[al-Baladhuri 1866, 204, 207–209] и ат-Табари [Annales… 1893, 2663–26670, 2889–
2894], ни у географов классической школы – ал-Истахри, ибн Хаукаля [Ibn Haukal 
1967, 329–330] и ал-Мукаддаси [al-Mukaddasi 1877, 376]. Нет подобных сведений и у 
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арабских энциклопедистов более позднего времени – Йакута [Yaqut 1977, 303–306], 
Димашки [Cosmographie… 1866] и Абу-л-Фиды [Géographie… 1840, 60, 71, 390].

Местные средневековые хроники “Тарих ал-Баб” и “Дербент-наме” также не со-
общают о существовании в средневековом Дербенте еврейской общины [Минор-
ский 1963, 64–79; Шихсаидов и др. 1993, 15–64]. И местные, и иностранные источ-
ники в равной степени умалчивают о связанных с еврейскими общинами событиях 
в регионе Восточного Кавказа периода арабских завоеваний. Единственным исклю-
чением может считаться известие “Истории Абу Муслима” о сестре легендарного 
героя-исламизатора Дагестана, бывшей замужем за неким Исхаком Кундишканом и 
поселившейся в селении Ахты, где в честь нее была построена мечеть [Шихсаидов 
и др. 1993, 80].

Сказанное не означает того, что в раннем Средневековье на территории Северо-
Восточного Прикаспия вовсе не было еврейского населения. Так, арабские источ-
ники отмечают наличие синагог и даже правителя иудея в Семендере – значитель-
ном центре Северо-Восточного Кавказа хазарской эпохи [Заходер 1962, 179–180]. 
Правда, точная локализация этого города и отождествление его с каким-либо архео-
логическим памятником до сих пор остается дискуссионной в научной литературе, 
и потому сведения арабских авторов о нем также не могут быть полностью верифи-
цированы.

Тем не менее первые достоверные известия о Дербенте / Баб ал-Абвабе в средне-
вековой еврейской литературе появляются именно в хазарскую эпоху и именно в 
связи с Хазарским каганатом. Речь идет о памятниках так называемой “еврейско-
хазарской переписки”, или обмена дипломатическими документами между санов-
ником при дворе кордовского халифа Абд ар-Рахмана III Хасдаем ибн Шапрутом и 
правителем хазарского каганата Иосифом. Тексты этой переписки датируются пе-
риодом между 956 г., когда произошло наиболее позднее событие, упоминаемое в 
письме Хасдая, – посещение Кордовы посольством Оттоновской империи [Коков-
цов 1932, 62–63], – и 965–968 гг., когда Хазария пала под ударами русов. 

В письме Хасдая Дербент / Баб ал-Абваб упоминается в адресованном Иосифу 
вопросе о соседних с Хазарией городах и странах, расположенных поблизости от 
нее со стороны “Хорасана, Бердаа и Баб ал-Абваба” [Коковцов 1932, 18, 69]. Перво-
начальная версия ответа Иосифа до нашего времени не сохранилась, однако изве-
стен текст двух последующих краткой и пространной редакций. Краткая, известная 
по рукописи XV–XVI вв. и первому печатному изданию 1577 г., сохранила в себе 
сокращенную версию текста редакции пространной. В ней Баб ал-Абваб упоминает-
ся лишь один раз в качестве географического предела, до которого расселены пят-
надцать народов, платящих дань Хазарии [Коковцов 1932, 24, 82]. В пространной 
редакции говорится о том, что граница Хазарии на юге поворачивает к “воротам, 
т. е. Баб ал-Абвабу” (יסוב אל שער באב אלאבואב) [Коковцов 1932, 31, 100–101]. Харак-
терно употребление в тексте ивритского слова šaar, т. е. “ворота”, в качестве уточ-
няющей глоссы, по мнению П. К. Коковцова, – в результате изменения текста в 
рукописной традиции. 

Ниже в тексте пространной редакции письма Дербент упоминается еще раз под 
названием “Ворота” (ивр. šaar), при этом говорится о том, что хазары не подпускают 
к нему врагов мусульман [Коковцов 1932, 32, 102]. Таким образом, здесь также отме-
чается роль Дербента в качестве важного географического пункта на северной грани-
це мусульманских владений. Наконец, в сохранившемся отрывке письма хазарского 
еврея, адресованного, вероятнее всего, тому же Хасдаю ибн Шапруту, Баб ал-Абваб 
упомянут среди военных противников Хазарского каганата [Голб, Прицак 2003, 137]. 

Другой существенный пласт известий о Дербенте / Баб ал-Абвабе в средневековой 
еврейской литературе имеется в памятниках библейской экзегезы, созданных пред-
ставителями караимского направления иудаизма. Основные сведения, из которых мы 
можем почерпнуть данные о восприятии Баб ал-Абваба / Дербента представителями 
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средневековой еврейской диаспоры, сохранились в комментариях на книги Иеремии 
и Даниила, написанных в конце XI – начале XII в. константинопольским караимом 
Яковом бен Реувеном и входящих в состав большого компендиума под названием 
“Книга богатства” (ивр. “Сефер hа-Ошер”). Часть этого труда, включающая в себя 
все книги разделов “Последние пророки” и “Писания” Еврейской Библии (кроме 
Псалмов и Исайи), была издана в 1836 г. в Гёзлеве (Евпатории). Труд Яакова бен 
Реувена представлял собой не столько отражение мнения автора, сколько обобще-
ние предшествующего гигантского наследия караимской библейской экзегетики, 
выполненное без ссылок на источники. Последнее относится и к сохранившимся в 
“Книге богатства” данным о Баб ал-Абвабе / Дребенте. 

Первый раз Баб ал-Абваб упоминается Яаковом бен Реувеном в контексте про-
рочества из пятидесятой главы книги Иеремии (Иер. 50: 25) о Божьем суде над 
враждебными Израилю народами и падении Нововавилонского царства:

Открыл Господь хранилище свое и взял оттуда орудия своего гнева, потому 
что есть у Господа Бога Воинств дело в земле халдейской»2.

К этому стиху в “Книге богатства” Яакова бен Реувена приводится следующий 
комментарий (текст цитируется по рукописи C11 Института восточных рукописей в 
Санкт-Петербурге, л. 110a): 

 פתח י“ה אוצרו היא מקום אשר יאמ’ באב אלבאב שלא יוכל מלך ישראל לעבור
Открыл Господь хранилище свое. Это место, известное как Баб ал-Баб, сквозь 

которое царь Израиля не может пройти.
Встречающийся в тексте топоним Баб ал-Баб, несомненно, представляет собой, 

хотя и искаженное, но, тем не менее, хорошо узнаваемое арабское наименование 
Дербента. Проблемой здесь является упоминание “царя Израиля”, не способного 
пройти через Баб ал-Абваб. Традиционно в историографии это место рассматри-
вается как упоминание о правителе Хазарского каганата [Ankori 1959, 78]. При этом 
в качестве обоснования приводятся ссылки на исторический контекст: иудаизм как 
религию хазарской правящей династии и относительную территориальную бли-
зость Хазарии к Дербенту [Ankori 1959, 78]. 

Поскольку во времена Яакова бен Реувена хазарское государство уже не суще-
ствовало, в историографии почти сразу возникло предположение о том, что упоми-
нание Баб ал-Абваба может восходить к трудам более ранних караимских экзегетов, 
живших на арабском востоке в X в. Эта догадка была еще в конце XIX в. сформу-
лирована А. Я. Гаркави [Гаркави 1882, 240–241] и впоследствии поддержана Ц. Ан-
кори [Ankori 1959, 77]. В настоящий момент можно утверждать, что источник 
подобной трактовки текста Иеремии в “Сефер hа-Ошер” находится в комментарии 
на тот же текст, написанный во второй половине X в. жившим в Иерусалиме караим-
ским комментатором Библии – Йефетом бен Эли. 

Текст комментария Йефета (цитируемый мной на основании рукописи Евр. I 570 
первого собрания Фирковича, л. 346a) на Иер. 50:25 выглядит следующим образом:

פתח יהוה את אוצרו ויוצא ...
את כלי זעמו כי מלאכה היא לאדני יהוה צבאות 

בארץ כשדים. פתח אללה כזאנתה ואכראג 
אלאת זגמה אן צנעה הו לאלרב אלאלמין אלרב אלקיום 

פי ארץ כשדים. קו פתח יי ישיר בה אלי 
נאחיה באב אלאבואב והיא כטה בני יפת ואליהם ישיר 
בקו באים מארץ מרחק מקצה השמים יוי וכלי זעמו 
פהם כלי זעמו עלי בבל. וקו כי מלאכה היא יריד בה 

.אלחרב ואלקתל מתל ארור עשה מלכאת יי רמיה פליס אקוא מנהם 
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Бог открыл свое хранилище и взял оттуда орудия своего гнева, так как это 
есть дело Господина Миров, Господа Существующего Вечно, в стране халдеев. В 
словах открыл Господь (хранилище свое) имеется в виду указание на окрестно-
сти Баб ал-Абваба, из земли потомков Яфета. И к ним относится фраза “идут из 
дальней страны, от самого края небес” (Ис. 13:5)3. И это “орудия гнева” над Ва-
вилоном. В словах “потому что есть дело у Господа” имеется в виду война и убий-
ство, как, например, (в словах) “проклят тот, кто делает дело Господа небреж-
но” (Иер. 48:10). И нет никого, кто был бы их (потомков Яфета) сильнее.

Как видно, обращение к более раннему комментарию Йефета проясняет интер-
претацию Иер. 50:25 в “Сефер hа-Ошер” лишь отчасти. Оно действительно позво-
ляет отождествить “Баб ал-Баб” Яакова бен Реувена с Дербентом / Баб ал-Абвабом, 
однако никак не помогает в вопросе об идентификации “царя Израиля”. Отсутствие 
упоминания о нем в тексте Йефета заставляет предполагать наличие еще одного, 
пока неизвестного, источника сведений о Баб ал-Абвабе в комментарии “Сефер hа-
Ошер” на Иер. 20:25. Зато вместо “царя Израиля” у Йефета фигурируют “некие 
потомки Яфета”. Теоретически их также можно было бы связать с хазарами, тем бо-
лее что в его комментариях как минимум дважды встречается упоминание о проис-
хождении последних от Яфета [Рашковский 2014, 256–271], являющееся одним из 
общих мест в историко-географической литературе средневекового Ближнего Вос-
тока [Новосельцев 1990, 77–78]. Однако, поскольку хазары впрямую здесь не упо-
мянуты, представляется, что речь здесь идет, скорее всего, не о них.

Другая интересная особенность этого фрагмента – дополнительно подчеркну-
тый мотив эсхатологической войны против Вавилона. Он интересен тем, что он 
также встречается в трудах средневековых еврейских экзегетов в связи с Хазарским 
каганатом. Речь идет о комментарии на четырнадцатый стих сорок восьмой главы 
книги Исайи, содержащем предсказание о грядущем разрушении хазарами Вавило-
на. Причем под последним достаточно очевидно подразумевается Аббасидский ха-
лифат, политический центр которого как раз и находился на месте библейской 
Вавилонии. Этот текст исследовался А. Я. Гаркави [Нarkavy 1877, 357] и Ц. Анкори 
[Ankori 1959, 77], однако со времен А. Я. Гаркави он так никогда и не переиздавал-
ся. При этом в единственной публикации А. Я. Гаркави не был указан шифр руко-
писи. Ниже я публикую этот текст на основании рукописи РНБ Евр. – Араб I. 
№ 3090 из второго собрания А. С. Фирковича. Текст, изданный в 1877 г. Гаркави, 
находится в ней на л. 1b: 

……………………………… הקבצו כלכם
  ושמעו מי בהם הגיד את אלה יי אהבו. קולה

 יי אהבו; יקאל עלי אלכזר אלדי יגו ויכרבו בבל
פסמאה אהוב ליי5. ויקאל אהבו משאר אלי4

מכבר להדה אלאשיא6 יעני אן כאן פיהם   
 מן קדר עלי אכבאר הדה אלאשיא אלדי אנא

 אכברתהא פאנא אכון מהב לה. והדא הו אלכלאם 
יריד בה  לו כאן כדי לבנת אנא להו כדי ויעלם

 אן ליס  תם מן יקדר. וישבה הדה אלקולה לאיוב
 וגם אני אודך כי תושע לך ימינך אן קדרת ויעלם

אן הדא לא יכון. וקולה יעשה חפצו יריד בה
מראד אלבארי עז וגל. וזרועו הו זרוע יי.

 אן פסרת עלי אלכזר  פתקול יעשה מראד אלבארי
פי בבל. ובזרוע יי אלדי יעטיה יעמל פי כשדים

זרוע פסרנא קדרה אלבארי. יעני קדרה יעטי
7למן  יהלך כשדים ויכרב בבל.
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…Соберитесь все и послушайте: кто из них предсказал это? Господь возлю-
бил его. – Слова “Господь возлюбил его” сказаны о хазарах, которые придут и раз-
рушат Вавилон; и они7 названы “возлюбленными Богом”8. А то, что сказано: 
“возлюбил его”, указывает на Господа, возвеличивающего (считающего важными) 
эти вещи, т. е. если бы они могли возвеличить эти вещи, которые я возвеличил, то 
мне бы это понравилось. В этих словах подразумевается, что если он будет та-
ким, то я буду таким, но сообщает, что нет того, кому предопределено. Это по-
хоже на сказанное Иову: “Тогда и Я признáю, что десница твоя может спасать 
тебя” (Иов 40:14), – если бы ты смог, но Он сообщает, что этого не будет. А сло-
ва “исполнит свою волю” означают намерение Творца, Велик и Могуч Он. “Мыш-
цу свою” – означает: “мышцу Господа”. Если же будешь толковать этот стих 
применительно к хазарам, то скажешь “исполнит намерение Создателя над Вави-
лоном”. Выражение “Мышцею Господа” означает действие, которое будет со-
вершено над халдеями. Мышца – мы уже разъяснили, что это мощь Господа. 
Таким образом, Он своей силой даст (совершиться) тому, чтобы погибли халдеи и 
будет разрушен Вавилон.

В своей публикации А. Я. Гаркави, не приводя никаких доказательств, предпо-
ложил, что этот текст мог быть написан известнейшим еврейским (раббанитским) 
экзегетом Саадьей бен Йосефом ал-Файуми (882–942 гг.) или караимским автором 
IX в. Биньямином Нахавенди. Ц. Анкори, исследовавший этот текст после него, вы-
сказал мнение о его принадлежности к “школе Йефета бен Эли” [Ankori 1959, 77]. 
К выводу об ошибочности интерпретации Гаркави он пришел на том основании, 
что Нахавенди писал на иврите, а не на иудео-арабском, а атрибуция текста Саадье 
не получила дальнейшего подтверждения [Ankori 1959, 77]. Тем не менее на ны-
нешней стадии исследования этого вопроса точка зрения Анкори так же должна 
быть отвергнута.

Совершенно очевидно, что данный фрагмент не принадлежат самому Йефету, 
так как в собственном комментарии этого автора на Ис. 48:14 хазары не упоминают-
ся, а грядущее разрушение “Вавилона” приписывается не им, а Мессии, о чем мож-
но судить на основании одной из рукописей его комментированного перевода книги 
Исайи из первого собрания Фирковича (РНБ Евр. I 569 л. 181b–182a): 

הקבצו כלכם ושמעו מי בהם יגיד9 את אלה יהוה
 אהבו יעשה חפצו בבבל וזרעו כשדים: אגתמעו 

 כלכם ואסמעו מן פיהם אכבר הדה רב אלעאלמין10 מחבה ועמל
 מראדה פי בבל ודראעה פי כשדים. קו הקבצו כלכם

יחתמלאנה ישיר בה אלי ישראל אד אליהם אלכטאב בקו 
 שמע אלי יעקב פקאל אגתמעו יא ישראל ואסמעו הדה

אלמואעיד הל פי אלמעבודאת או פי אלאמם מן אכברת בהדה
כמא אכברת אנא ואראד בקו את אלה אלדי שרחה פי אלפסוק
והו קו יוי11 אהבו יעני רב אלעאלמין יחב הדה אלמשיח ואנה

 סיעמל עלי ידה מראדה פי בבל כמא קאל פי מוצע אכר
וחפץ יוי בידו יצלח וחפץ יוי הו פי כראב בבל וקו וזרעו

 כשדים יריד בה קתל אהלהא ודכרהא הנא בבל יורי
אן אלדי דכרה פי אלפצל אלמתקדם עלי בבל ותם עלי יד

(л. 182а)
.אלמשיח12 ויגא אן יקאל אנה ישיר בה אלי ישראל

Соберитесь все и послушайте: кто из них предсказал это? Господь возлюбил 
его, и он исполнит волю его над Вавилоном и явит мышцу Его над халдеями. 
Соберитесь все и слушайте. Кто из них предсказал это? Господин миров – любя-
щий его. Он исполнит его волю над Вавилоном, и рука его на халдеях. Cлова “со-
беритесь все” имеют два значения. Они указывают на израильтян, к которым 
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обращены слова: “слушай меня, Иаков” (Ис. 48:12). И сказано: соберитесь, из-
раильтяне, и слушайте эти обетования: “Есть ли среди божеств13 или среди на-
родов, тот, кто сообщил бы вам такое, как то, что сообщаю вам я?” Под словом 
“это” имеется в виду объясняемое в этом стихе. Слова же “Господь возлюбил 
его” означают, что Господин Миров возлюбил Мессию, который своей рукой ис-
полнит Его волю о Вавилоне, как и сказано в другом месте: “и воля Господа испол-
нится рукою его” (Ис. 53:10). А воля Господа в разрушении Вавилона. А под 
словами “(явит) мышцу над халдеями” имеется в виду истребление его (т. е. Ва-
вилона) народа. Из упоминания здесь Вавилона видно, что то, что предсказано о 
нем в предыдущей главе14, (будет) совершено рукой (л.  182а) Мессии. И таким об-
разом, получается, что в этом стихе, речь идет об Израиле.

Так выглядит комментарий Йефета на Ис. 48:14. Однако он имеет свое продол-
жение в труде Яакова бен Реувена в виде нового толкования этого стиха, объединяю-
щего традиции о “хазарской” и “мессианской” интерпретации. Текст этого коммен-
тария, цитируемый мной ниже согласно рукописи С 11 ИВР РАН, л. 99а, выглядит 
следующим образом:

 ה« אהבו. אמ. כי הם כזרים אשר יחריבו לבבל שהם אהובי ה“. ד“א. מי בהם יגיד . י“ה יאהב למגי
כלומר כי לא יכל מהם להגיד דבר מה שיהיה לעתיד. ד«א. ה” אהבו. למשיח כי הוא יחריב לבבל 15.

Господь возлюбил его: (Ис. 48:14) Сказано о хазарах, которые разрушат Вави-
лон, потому что они возлюбленные Богом. Другое толкование: (сказано) “…кто 
из них расскажет (вам такое)?” (Ис. 48:14). Относится к говорящему. Оно озна-
чает, что никто из них не может случится в будущем. Другое толкование: “Го-
сподь возлюбил его”: (Сказано) о Мессии, ибо он и разрушит Вавилон. 

Ц. Анкори полагал, что включение в текст комментария упоминания о Мессии 
автором Сефер hа-Ошер было вызвано разочарованием в связанных с Хазарией эс-
хаталогических ожиданиях Йефета после гибели каганата [Ankori 1959, 77]. Однако 
приведенное выше сравнение текстов комментария Йефета (согласно РНБ Евр. I 569 
л. 181b–182a) и другого, неустановленного, караимского автора (РНБ Евр. – Араб I. 
№ 3090 л. 1b) на Ис. 48:14 доказывает, что Яаков бен Реувен объединяет в своем 
комментарии обе различные традиции, причем представление о разрушении Вави-
лона хазарами восходит к именно к этому неизвестному автору, а не к Йефету. От-
несение же этого пророчества к Мессии, вопреки точке зрения Ц. Анкори [Ankori 
1959, 77], восходит, наоборот, к Йефету. Да и само упоминание о Мессии (ивр. 
Mašiah) в комментарии Йефета на Ис. 48:14 также не так однозначно, как это пред-
ставлялось Ц. Анкори [Ankori 1959, 77]. Дело в том, что здесь мог подразумеваться 
не только Избавитель, ожидаемый иудеями в конце времен, но и персидский царь 
Кир II, разрешивший им вернуться в Иерусалим после покорения им Нововавилон-
ского царства. Тем более что во второй части книги сочинении так называемого 
Второисайи (гл. 40–55) Кир II также называется словом Mašiah.

Еще одно упоминание Дербента / Баб ал-Абваба в библейских толкованиях Йе-
фета бен Эли относится к его комментарию на книгу Даниила (Дан. 11: 40–44), из-
данном Д. С. Маргалиотом. В нем сведения о Баб ал-Абвабе также помещены в 
эсхатологический контекст. В этом тексте говорится об определенных событиях, 
которые, согласно книге Даниила, должны произойти в конце времен. При этом в 
своем переводе и комментарии караимский автор второй половины X в. отождест-
вляет ряд событий, имен и географических названий библейской эпохи с реалиями 
современного ему мира: 

В последнее время сразится с ним Царь Юга и обрушится на него, как буря, 
Царь Севера с колесницами, конницей и на многих судах, наводнит их и прой-
дет сквозь них. И он войдет в Прекрасную Cтрану16 и многие (области) постра-
дают, а руки его избегнут только аш-Шарра17, Моав и остаток сынов Аммона. 
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И прострет руку на (разные) страны, и (даже) земля Египта не спасется. И 
овладеет сокровищами золота, серебра и всеми драгоценностями Египта, а Ну-
бия и Хабаш последуют за ним.

Но встревожат его слухи из аш-Шарка и из Ирака18 в сильной ярости, для 
искоренения и подавления многих. 

Он разобьет лагерь своей победы между двумя морями19 и Святой горой Ие-
русалима. И будет идти до предела, но не будет ему помощника.

Слова в “последнее время” имеют два значения, одно из которых – конец успе-
хов этой династии, а другое – прекращение угнетения Израиля. Знай, что в по-
следнее время они возьмут реванш (и вновь добьются успеха); (Царство) Малого 
Рога при первом появлении (Дан. 7:8) воевало с Царем Юга и взяло у него три трона, 
согласно тому, как мы истолковали слова “и уничтожит трех царей” (Дан. 7:24); 
Сирию (аш-Шам) с ее столицами. Затем (оно же) взяло у Царя Севера Ирак и 
страну хорасанскую, вплоть до Баб ал-Абваба, как написано: в мирные и плодо-
носные страны войдет он (Дан. 11:24).

Но, когда его успехам придет конец, оба эти царя, северный и южный, вновь об-
ратятся против него, как сказано: и сразится с ним Царь Южный (Дан. 11:40). 
А про Царя Севера сказано: налетит на него, как буря. (Дан. 11:40). Часть дел 
Царя Юга стала известна в наше время: он захватил у мусульман приграничные 
города – Антиохию, Тарс и Айн-Зарба и ту местность, но остаются и еще и дру-
гие дела, которые он еще не совершил.

Что же касается Царя Севера, то он еще ничего не сделал, но сказано: “сра-
зится с ним Царь Южный”, потому что он расположен близко от него20 и близко 
от Сирии. И сказано: налетит на него Царь Севера, как буря, потому что он вый-
дет из окрестностей Баб ал-Абваба [A Commentary… 1889, 133].

В более кратком изложении этот текст сохранился также и у Яакова бен Реувена, 
но там он не содержит в себе никаких значительных отличий от версии Йефета. Ряд 
упомянутых в нем реалий и географических названий поддается вполне надежной 
идентификации. Так, термин “Царство Малого Рога” (ивр. קרן זעירה) в средневеко-
вой еврейской литературе традиционно использовался для обозначения стран Араб-
ского халифата, а затем и других держав исламского мира. “Царь Южный”, чьи 
войска захватили у мусульман Айн Зарба, Тарс и Антиохию, легко идентифицирует-
ся с византийскими императорами Романом II (959–963 гг.) и Никифором Фокой 
(963–969 гг.), завоевавшими эти города соответственно в 962, 965 и 969 гг. [A Com-
mentary… 1889, VI].

Баб ал-Абваб в комментируемом Йефетом фрагменте упоминается дважды. В 
первый раз говорится о его присоединении к исламскому государству (государству 
“Малого Рога”) в начальный период завоеваний арабов. Позднее же речь идет о на-
падении “Северного Царя” на государство “Малого Рога”, под которым опять же 
имеется в виду мусульманский мир. Таким образом, здесь, как и в комментарии к 
Иер. 50:25, упоминание Баб ал-Абваба помещено в контекст эсхатологических 
представлений, имеющих очевидный антиисламский оттенок. Однако остается во-
прос об идентификации упомянутого “Царя Севера”. Традиционная точка зрения 
[Поляк 2001, 86] относит это известие к хазарам, хотя подобная трактовка далеко не 
безусловна и на ее пути встают некоторые серьезные проблемы. 

Дело в том, что к середине X в. Дербент уже утратил роль важнейшего укреп-
ленного рубежа арабо-исламской цивилизации против Хазарии, а реальная грани-
ца к тому времени уже ослабленного каганата проходила намного севернее. Опре-
деленные проблемы “хазарской” интерпретации этого пророчества создает и дати-
ровка комментария Йефета на книгу Даниила. В тексте комментария, кроме 
упомянутого известия о завоевании трех мусульманских городов византийцами, 
имеются указания на то, что недавно исполнилось 2300 лет от исхода из Египта и 
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что прошло около четырехсот лет со времени основания мусульманской религии 
[A Commentary… 1889, 137, 152]. 400 год хиджры приходится на 1010 г., а 2300 г. 
со времени исхода – на 988 г. Таким образом, датировка этого комментария, по всей 
видимости, должна располагаться где-то между этими двумя датами. Однако хро-
нологический промежуток 988–1010 г. достаточно сильно отстоит по времени от 
падения Хазарии в 965–968 гг. под ударами русов. И поскольку хазары не названы 
здесь напрямую, скорее, в этом месте имеются в виду какая-то иная военная угроза 
в отношении стран мусульманского мира, которая в тот период могла исходить из 
окрестностей Баб ал-Абваба [Ankori 1959, 78]. 

Итак, информация о Баб ал-Абвабе в библейских комментариях Яакова бен Реу-
вена и Йефета бен Эли встречается в контексте интерпретации библейских про-
рочеств. Однако связь этих текстов с топонимом Баб ал-Абваб выходит за рамки 
средневековой еврейской культуры. Дело в том, что уже с рубежа Античности и 
Средневековья сложилась широко распространенная как на христианском Западе, 
так и на мусульманском Востоке литературная мифологема, связывающая район 
Дербентского прохода с северной границей ойкумены. Подобные представления 
были связаны с литературным мотивом стены, воздвигнутой Александром Маке-
донским для защиты цивилизованного мира от нападений со стороны враждебных 
народов. Уже в IV–V вв. представление о существовании “стены Александра” по-
лучает широкое распространение у христианских позднеантичных авторов, причем 
уже в этот период подобные известия связываются ими с топонимом “Каспийские 
ворота” [Кудрявцев 1982, 18–19]. Представление это было очень устойчивым и про-
держалось в христианском мире до раннего нового времени [Куповецкий 2009, 61–
62], а в период монгольских завоеваний в Европе и на Ближнем Востоке оно 
оказалось связано с представлением о проживании в этих местах десяти “потерян-
ных” израильских колен, отождествленных в этот период с враждебными народами 
Гога и Магога [Чекин 1999, 181–183].

Сюжет с запертыми Александром народами широко известен и в мусульманской 
литературе, где он засвидетельствован уже в Коране (18: 82–96). Интерес к корани-
ческому описанию “стены Александра” вызвал к жизни несколько попыток найти 
место ее расположения. Одной из таких попыток стала предпринятая в правление 
Халифа ал-Васика (842–847 гг.) экспедиция к ней во главе с известным переводчи-
ком Салламом. Отчет о ней, впервые зафиксированный в написанной во второй по-
ловине IX в. “Книге путей и государств” ибн Хордадбеха [Ибн Хордадбех 1986, 
129–133; ibn Khordadhbeh 1889, 163–170], был известен ряду других мусульманских 
историков, географов и космографов [Крачковский 2004, 139–140].

Путь экспедиции Саллама пролегал по территории Хазарии вокруг Каспийского 
моря, а затем через Центральную Азию и Хорасан обратно в Ирак. К сожалению, 
не ясно, каким образом она проникла на территорию Хазарии из закавказских вла-
дений халифата. Скорее всего, ее маршрут должен был проходить через Баб ал-
Абваб, хотя ни сам город, ни его укрепления в тексте ибн Хордадбеха не упомина-
ются. Описание же увиденной путешественниками “стены Александра” относится 
к реалиям Центральноазиатского региона. 

Несмотря на то что теоретически существовал еще один сухопутный маршрут из 
Арабского халифата в Хазарию, проходивший через так называемые “Аланские во-
рота” (арабск. Баб ал-Лан) или Дарьяльское ущелье, в исследовательской литературе 
распространено мнение о том, что приводимый ибн Хордадбехом отчет об увиден-
ной путниками “стене Александра” может считаться контаминацией сведений об 
укреплениях Дербентского прохода и Великой китайской стены, западной оконеч-
ности которой вполне могла достичь экспедиция Саллама [Крачковский 2004, 140].

Предание о связи между Прикаспийским регионом и “Воротами Александра” 
проникло и в еврейскую литературу. Так, в созданном во второй половине XII в. 
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описании путешествий Биньямина из Туделы “Железные ворота” локализуются 
именно в Кавказском регионе, у границ Алании, упомянутой в числе тех террито-
рий, на которые распространяется влияние багдадского эксиларха – главы еврей-
ской диаспоры в Вавилонии:

»…Во все общины Шиннара21, Фарса, Хорасана, Шевы (она же – ал-Йаман) и 
зи-л-Караха, и всех (обителей) земли Арам Нахараим, (живущих) в горах Арарат-
ских22, и страны алан (Она23 окружена горами, так что не выйти из нее иначе 
как через “Железные ворота”, построенные Александром, но впоследствие раз-
битые. Имя живущего там народа – алан), и всей страны Сивирии24… дает Глава 
Изгнания25 право назначать раввинов главам общин» [The Itinerary… 1907, 40–41].

Сам Биньямин Дербент и сопредельные с ним земли не посещал, и потому дан-
ные о Кавказе у него основаны на вторичных источниках и представляют всего лишь 
набор сведений, относящихся к “стене Александра” как к объекту мифологической 
географии. Здесь также нет никаких реальных сведений об иудейских общинах в 
окрестностях Дербентского прохода. Показательно, что другой путешественник, 
Гийом Рубрук, действительно побывавший в Дербенте и оставивший вполне реалис-
тическое описание города, также не упоминает о существовании там иудейской об-
щины [Карпини 1957, 186–187], хотя присутствие еврейского населения отмечается 
им в расположенном к югу городе Самарон [Карпини 1957, 187]. Точная идентифи-
кация этого поселения не установлена, однако в исследовательской литературе су-
ществует мнение, что здесь речь может идти о Шабране [Куповецкий 2009, 60–61].

Итак, рассмотренные в данной статье свидетельства средневековых еврейских 
источников о Дербенте можно разделить на две группы. Первая из них представляет 
собой собрание сведений о Баб ал-Абвабе как о реальном географическом объекте, 
встречающиеся в письмах Хасдая и Иосифа и в послании Кембриджского Анонима. 
Тогда как второй, более распространенный тип сведений о Дербенте в средневеко-
вой еврейской литературе является отражением мифологемы о “стене Александра”, 
сформировавшейся еще в период поздней Античности и широко распространенной 
как на христианском Западе, так и на мусульманском Востоке. В явном виде связь 
представлений этих с укреплениями Дербентского прохода прослеживается в опи-
сании путешествий Биньямина из Туделы и истолковании библейских эсхатологи-
ческих пророчеств в комментариях Йефета бен Эли и Яакова бен Реувена. 

Зависимость данных Яакова бен Реувена о Дербенте от аналогичного описания в 
библейских комментариях Йефета бен Эли становится очевидной благодаря обра-
щению к его комментарию на книгу Иеремии согласно рукописи РНБ Евр. I 570, 
хотя это и не снимает до конца всех существующих в историографии проблем во-
круг интерпретации этих известий, включая и вопрос о связи между эсхатологи-
ческим мотивами в описании Дербентского прохода и Хазарским каганатом. Так, 
благодаря сопоставлению комментария Йефета на Ис. 48:14 по рукописи РНБ Евр. I 
569 с комментарием на тот же стих неустановленного караимского автора (РНБ 
Евр. – Араб I. № 3090) становится очевидным, что отнесение антивавилонских (или 
в контексте культуры средневекового Ближнего Востока – антиисламских) проро-
честв книги Исайи к хазарам в “Сефер hа-Ошер” восходит не к Йефету, а к другим, 
пока еще не идентифицированным источникам.

Кроме того, выраженная антиисламская полемическая направленность этих тек-
стов никак не связана с политическими событиями той эпохи, а идентификация 
упоминаемых в них военных угроз исламскому миру (“государству Малого Рога”) 
со стороны Баб ал-Абваба с каким-либо политическим или этническим объедине-
нием также представляется затруднительной. 

Трудно судить, как долго в исторической традиции средневекового еврейства (по 
крайней мере, в среде последователей караимского направления иудаизма) сохраня-
лись подобные представления о Дербенте / Баб ал-Абвабе. Возможно, что в качестве 
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свидетельства о явлениях такого рода можно привести более позднюю ивритскую 
глоссу в рукописи Евр. I 580 РНБ (л. 159b) со словами “דרבנד השערים   .см) ”שער 
ил. № 1 к данной статье), т. е. “ворота ворот Дербенд” – дословный перевод араб-
ского названия города на иврит [A Commentary… 1889, 133]. Эту рукописную мар-
гиналию невозможно датировать средневековым периодом – так, почерк, которым 
она написана, сильно отличается от восточного полукурсива остальной части руко-
писи. Скорее, он напоминает караимский почерк нового времени, и, как высказал 
мне свое устное предположение ведущий научный сотрудник ИВР РАН С. М. Якер-
сон, данная рукописная пометка может относиться даже к ХІХ в. Кроме того, по-
скольку данная рукопись относится к Первому собранию А. Фирковича, знавшего 
арабский язык и посещавшего Дербент (этот город сыграл существенную роль в 
становлении его концепции истории восточноевропейских караимов), можно пред-
полагать, что эта запись могла принадлежать самому собирателю коллекции. Хотя, 
конечно, полностью подтвердить или опровергнуть этот вывод за отсутствием дру-
гих данных не представляется возможным. 

Наконец, у всех приведенных в данной статье свидетельств еврейских источни-
ков о средневековом Дербенте есть еще одна общая черта. Город Дербент упоми-
нается в них и как реальный восточнокавказский топоним, и как объект мифологи-
ческой географии, но ни разу не связывается с существованием на его территории 
иудейской общины. Показательно, что в даже в сосредоточенном на описании 
именно реально существующих иудейских общин сочинении Биньямина из Туделы 
“Железные ворота” являются всего лишь пограничным пунктом “Алании”. И даже 
если принять его данные об общинах Алании за свидетельство о присутствии ев-
реев на территории всего Северного Кавказа, текст источника не позволяет гово-
рить, проживании в Дербенте второй половины XII в. значительных группы еврей-
ского населения. 

Лишь в самом конце средневекового периода истории Дербента в письменных 
источниках появляются первые реальные сведения о присутствии еврейского насе-
ления в самом городе. Так, согласно описанию Адама Олеария, голштинского путе-
шественника середины XVII в., в Дербенте, кроме мусульман, жили также “иудеи 
из колена Вениаминова” ]Олеарий 1906, 487]. Присутствие многочисленного еврей-
ского населения в окрестностях Дербента отмечается и в первом систематическом 
научном описании Восточного Кавказа, подготовленном в 1722–1729 гг. И. Г. Гер-
бером [Гербер 1958, 117], что также совпадает с появлением наиболее ранних со-
хранившихся до нашего времени еврейских эпиграфических памятников Восточ-
ного Кавказа – надгробий с еврейского кладбища аула Абасава, расположенного в 
ближайших окрестностях Дербента. Древнейшие сохранившиеся опубликованные 
эпитафии из этого аула как раз датируются второй половиной XVII в. [Сосунов 
2007, 8–9].

Рассмотренные в данной статье свидетельства исторических источников позво-
ляют сделать несколько важных выводов относительно восприятия в средневековой 
еврейской литературе города Дербента / Баб ал-Абваба и его окрестностей. Доми-
нирующим мотивом в свидетельствах источников является эсхатологическая сим-
волика, генетически восходящая к традициям об укреплении “Каспийских ворот” 
Александром Македонским, соединенная в кораническом описании с библейским 
мифом о Гоге и Магоге. Связь эсхатологической символики с реальными фортифи-
кациями Дербентского прохода еще более актуализировалась в раннем Средневеко-
вье благодаря тому, что на протяжении Сасанидского и раннеисламского периода 
его укрепленный рубеж действительно являл собой зримую историко-культурную, 
цивилизационную и политическую границу культурных миров Ближнего Востока и 
Евразийской степи. Несмотря на то что период владычества халифата в Дербенте 
хронологически совпадает со временем наиболее острого военного противостояния 
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арабов с Хазарским каганатом, этот “хазарский аспект” средневековой истории 
окрестностей города не находит своего отражения в свидетельствах еврейских ис-
точников о средневековом Дербенте. Во всяком случае, очевидных свидетельств 
того, что военная угроза странам исламского мира со стороны Дербентского прохо-
да отождествлялась именно с хазарами, у нас нет. Как нет в данных этих текстов и 
никаких свидетельств о существовании еврейской общины в средневековом Баб ал-
Абвабе. Последнее полностью соответствует описаниям средневекового Дербента в 
арабо-персидской историко-географической литературе и в сочинениях западноев-
ропейских авторов. В итоге, полученные сведения не только позволяют реконструи-
ровать мифологический образ Дербента и его окрестностей в текстах средневековой 
еврейской литературы, но и проливают новый дополнительный свет на особенности 
этнической истории региона.

1 Статья выполнена по гранту РНФ 15-18-00143 “Проблемы межэтнических контактов и 
взаимодействий в текстах устной и письменной культуры: Славяне и евреи”.

2 Здесь и далее жирным шрифтом выделены библейские цитаты, комментируемые сред-
невековыми авторами, переводы со средневекового арабского перевода еврейской Библии и 
гебраизмы в еврейско-арабских текстах. 

3 Полностью стих, на который здесь ссылается Йефет, звучит следующим образом: 
“Идут из дальней страны, от самого края небес: Господь и орудия гнева его опустошат 
всю землю”. 

4 В рукоп. два раза повторено арабск. ٳلۍ. Очевидно, с целью заполнения оставшегося 
пустого места на строке.

5 Отсюда и до слов וקולה יעשה חפצו пропуск в тексте, опубликованном А. Я. Гаркави.
6 В рукоп. зачеркнуто אלדי.
7 Т. е. хазары.
8 Далее текст неясен и фразеология его весьма запутана. Перевод приблизителен. Весь 

этот кусок текста до слов “исполнит свою волю” пропущен в издании Гаркави. Я благода-
рю сотрудника отдела рукописей Российской государственной библиотеки и специалиста 
по истории средневековой караимской экзегезы Алину Лисицыну за консультации в про-
цессе перевода.

9 Так в рукописи. В MT – הגיד.
10 В рукоп. – רב אלעא.
11 Так в рукописи. Это одна из распространенных форм сокращения Тетраграмматона в 

средневековых еврейских текстах. 
12 Это слово дополнительно встречается на полях под нижней строкой. Так им “прону-

мерован” лист тетради.
13 Арабск. al-ma’buda. Это слово может также переводиться как “идол” или “кумир”.
14 Предшествующая сорок седьмая глава книги Исайи также содержит в себе антивави-

лонские пророчества.
15 Ивритский текст “Сефер hа-Ошер” в данном случае мной также цитируется согласно 

рукописи C11 ИВР РАН.
16 Т. е. Палестину. 
17 В масоретском тексте книги Даниила – Эдом. Йефет употребил здесь арабское назва-

ние горного массива на западе современной Иордании (у юго-восточного берега Мертвого 
моря) в пределах древнего Эдома. Здесь и далее в некоторых местах своего арабского пере-
вода книги Даниила Йефет заменяет некоторые библейские географические названия тер-
минами, более понятными его современникам. 

18 В оригинале – “с востока и севера” (mi-mizrah we-tsafon).
19 В оригинале – “между морями” (yamim).
20 Скорее всего, здесь имеются в виду владения государства “Малого Рога”.
21 Второе библейское название Вавилонии.
22 Скорее всего, контаминация сведений о Верхней Месопотамии и Армении.
23 Т. е. Алания. 
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24 Возможно, остаток воспоминания о дагестанских савирах или хазарах [Шапира 2010, 
170].

25 Т. е. эксиларх.

сПисок сокраЩений
Дан. – Книга Даниила
Иер. – Книга Иеремии
Ис. – Книга Исайи
ИВР РАН – Институт восточных рукописей Российской академии наук
РНБ – Российская национальная библиотека
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М. О. Тарасенко

41-ша глава давньоєгипетської книги мертвих: 
текст і віньєтки

У статті запропоновано переклад і короткий нарис розвитку образотворчої тради-
ції 41-ї глави Книги мертвих.

Ця глава відома за 115 копіями1, що зафіксовані на папірусах (101), бинтах мумій 
(9), розписі гробниць (4) і саркофагів (1). Прямих першоджерел для цієї глави в 
корпусах Текстів пірамід і Текстів саркофагів немає2, однак до її складу входить фі-
нальна частина 892-го вислову Текстів саркофагів (CT VII, 102–103), що дозволяє 
стверджувати, що текст 41-ї глави був створений на основі саме цієї заупокійної 
формули доби Середнього царства [Hornung 2004, 440; Quirke 2013, 117]. Натомість 
текст цього вислову зберігся тільки на єдиному пам’ятнику – асьютському саркофа-
зі Iri3 (Cairo J.E. 44980; S10C) [Lesko 1979, 10]4, де він розміщений на днищі [Lesko 
1979, 83].

Перші записи 41-ї глави відомі за вісьма сувоями5 Книги мертвих і одним записом 
у гробниці6 та датуються XVIII династією Нового царства (1550–1295 рр. до н. е.)7. 
Від часу XIX–XX династій записи 41-ї глави не відомі. Причини її зникнення з ре-
пертуару формул заупокійного збірника поки що не з’ясовані. 

Від часу Третього перехідного періоду (конкретніше – XXI–XXII династій, 
1070/69 – 715 рр. до н. е.) відомо 4 манускрипти з текстом 41-ї глави Книги мерт-
вих. Разом з тим за XXI династії з’являється новий вислів, що доповнює 41-шу гла-
ву, – т. зв. глава 41Б [Naville 1914, Pl. XXXI; Lucarelli 2002, 41–51]. Вона бере початок 
від 750-го вислову Текстів саркофагів (CT VI, 379–380), що відомий тільки на сар-
кофазі %A.t-HD-Htp, дружини гермопольського номарха Нехрі II (Cairo CG 28086; 
B4C) [Lesko 1979, 83; Lucarelli 2002, 42, fn. 7].

Ймовірно, глава 41Б була “sub-spell” глави 41, як вважає Р. Лукареллі, яка знайшла 
текстологічну подібність між цими висловами [Lucarelli 2006, 114, fn. 721]; або ж 
глави 41 і 41Б сприймалися як версії більш об’ємної та важливої 42-ї глави, що 
мала схожу титульну рубрику8. На користь останнього може свідчити той факт, що 
в рGAt-sSn pCairo J.E. 95838 і рP(A)-n-nsti-tAwi pLondon BM EA 10064 глави 41 і 41Б9 
йдуть після 42-ї глави, а їхнім вступним рубрикам передує формула: ky r n… – 
“Інший вислів про…” [Naville 1914, Pl. XXXI; Lucarelli 2006, 53; Munro 2001, 
Taf. 32]10. Тим часом у редакції “В” (за Лукареллі) глава 41Б (pLondon BM EA 10554 
і BM EA 10793) має інший титул: r n it Mrty – “Вислів про те, як захопити11 (двох) 
змій-мерті”12.

Від Пізнього періоду відомо 26 документів із 41-ю главою. XXV–XXVI династії: 
14 (папіруси (10), розпис гробниць (4)13, саркофаги (1)); XXX династія – початок 
Птолемеївського періоду: 11 (бинти мумій (1), папіруси (10)). 

Від епохи Птолемеїв збереглося 75 (± 11 – див. вище) джерел, що містять текст 
і / або віньєтки 41-ї глави (бинти мумій (8), папіруси (67)), і це найчисленніша група.

41-ша глава зафіксована в джерелах, що походять із 6 локальних центрів: Фіви – 
54; Мемфіс – 10 (у т. ч. 1 – XVIII дин. та 1 – XXVI дин.); Ахмім – 4; Гераклеополь – 
3; Армант – 2; Меїр – 1. Не відоме походження 53 документів.
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Текст і ілюстрації 41-ї глави Книги мертвих ще не залучалися для спеціального 
дослідження14. Відзначимо, однак, статтю П. ле Паж Ренуфа з перекладом і корот-
кими коментарями [Le Page Renouf 1893, 226–228], яка пізніше була включена до 
посмертно виданої монографії, в котрій об’єднано (зусиллями Е. Навілля) перекла-
ди всіх глав Книги мертвих, що їх видав П. ле Паж Ренуф [Le Page Renouf 1904, 
94–95]. Е. Хорнунг подав стислі дані про 41-шу главу та її віньєтки Нового царства 
у своєму виданні перекладу збірника (1979 р.) [Hornung 2004, 440–441]. Главі 41Б, 
як відзначалося, присвячена також стаття Р. Лукареллі [Lucarelli 2002, 41–51].

41-ша глава перекладена на основні європейські мови [Le Page Renouf 1893, 
226–228; 1904, 94–95; Barguet 1967, 83–84; Faulkner 2001, 61; Allen 1960, 124; 1974, 
47–48; Verhoeven 1993, I, 136–137; Hornung 2004, 112–113; Carrier 2009, 171–172; 
Quirke 2013, 117]15. Переклад на українську мову здійснюється за найбільш повною 
версією її тексту часів “фіванської редакції” – папірусу Небсені (Nb-sni) pLondon 
BM EA 9900 [Naville 1886, I, Taf. LV (Аа); Lapp 2004, Pl. 25]16. Папірус Небсені є 
зразком відносно нечисленної17 локальної мемфіської традиції Книги мертвих18. 
Інші документи належать до фіванської традиції. 41-ша глава у фіванських доку-
ментах має менший обсяг і текстологічні відмінності від її мемфіської версії19.

рукописне джерело
Власник: Nb-sni.
Титули: sS qdw.t sxpr n Hw.t PtH srr sbA.wt m rA-w-pr.w sma.w mHw iHms n kAp.
Датування: XVIII династія (Тутмос IV).
Походження: Мемфіс (Саккара).
Шрифт: курсивна ієрогліфіка, “зворотний напрямок письма” (↓→).
Віньєтки: монохромні, 41-ша глава без віньєтки.
Сучасне місцеперебування: London BM EA 990020.

транслітерація
(1) r n xsf Sa.t irrw.t21 m Xr.t-nTr Dd mdw22 n sS-spXr(w) m r.w-pr.w ^maw MHw Nb-sni 

nb imAx (2) ir n sS qdw.t *n(n)w mAa-xrw23 Dd=f i (I)tm cAx=kw(i) m-bAH Rw.tj nTr (3) aA wn=f 
n=i cbA n Gb sn=i tA n nTr aA imj Xrt-nTr bs=kw(i) (4) m-bAH PsD.t nTr.w xnty.w Imnty.w24 i 
irj-aA pwy n &bj25 bitj imj Imn.t (5) wnm26=i anx=i m TAw.w27 sSm28=i Imj-aD-wr r w[i]A29 
aA n (6) ¢pri mdw=i n iswt30 imyt mSrw31 aq=i pry=i mA(7)A.n=i ntt im Ts=i sw Dd=i n=f 
mdw=i gA-Hty.t anx=i (8) nHm=i m-xt cDr i inn Htp.w wbAw r(A)=f cxnti sS.w (9) Htp.w cmn n32 
mAa.t r c.t=s cxntj Tmc.w33 cmn nTry.wt (10) m-bAH Wcir nTr Aa HqA Dt ipj tr.w=f cDm nw n iw34 
Tsw qA(11) H=f wnmj35 wp=f wr.w hAb=f m DADA.t aA.t imy Xr.t-nTr

переклад
(1) “Вислів, як уникнути різанини, що відбувається в Некрополі. Промовляння 

слів переписувачем контурів36 у храмах Верхів’я та Низов’я, Небсені, володарем 
поваги, (2) породженим37 малювальником Чененом, правогласним. Каже він: О Атум, 
ти найбільш чудовий38 у присутності39 Руті, бога (3) великого. Він відчиняє40 для 
мене брами Геба. Я цілую41 землю Великого бога, що перебуває в Некрополі; я42 
введений43 (4) у присутність44 Дев’ятки богів, що передують Західним45. О цей Вар-
товий46 Тебі47, цар Нижнього Єгипту48, який на Заході! Я їм, я живу повітрям!49 Я 
передую Імі-Адж-Уру50 у великій барці Хепрі51. (6) Я говорю з вечірньою52 (судно-
вою) командою53. Я входжу (і) я виходжу! Бачив (7) я (того), хто там!54 Я підіймаю55 
його; я говорю йому мої слова Бездиханного56. Я живу, (8) я врятований57 після сну!58 

О Той, хто приносить жертви59 (і) відкриває60 вуста його, (хто) просуває61 списки 
жертв (і) установлює62 Маат на місце її, (хто) відсилає63 злодіяння64 й установлює 
Богинь (10) біля Осіріса65, Великого бога, Володаря вічності-Dt, (який) підраховує66 
свої сезони67 (і) слухає тих, (що) на Островах68; (хто) піднімає69 ру(11)ку70 свою пра-
ву71. Він розсуджує72 Вождів73. Він посилає74 до Великого Суду75, що перебуває в 
Некрополі”.
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віньєтки
Більшість відомих записів 41-ї глави Книги мертвих супроводжуються малюнка-

ми76. За іконографією можна виділити дві хронологічні групи віньєток:
1) “фіванська редакція” (Нове царство); 
2) пізня редакція (Пізній та Птолемеївський періоди).
1. “Фіванська редакція”
Єдина відома віньєтка 41-ї глави збереглася в pNfr-

wbn=f pParis Louvre N. 3092 [Ratié 1968, 42; Hornung 
2004, 441; Munro 1988, 74]. На ній показаний померлий 
у повороті вправо (за напрямком читання тексту), з ножем 
у правій руці й папірусним сувоєм (?)77 у лівій (мал. 1) 
[Naville 1886, I, Taf. LV; Hornung 2004, 113, Abb. 25]. Пе-
ред фігурою померлого виписане його ім’я (Nfr-wbn=f), 
а над віньєткою – титульна рубрика глави [Ratié 1968, 
Pl. XIII].

Іконографічні елементи: 
а) Ніж  (GSL Т30). Наявність цього елемента пояснюється його роллю як 

символу захисту78, а також тим, що в титульній рубриці вжито слово SA.t – “різани-
на”, в написанні якого використаний цей знак. 

Паралелі: Зображення померлого з ножем напроти небезпечних істот характерне 
для “захисних” глав, до яких належить цей вислів. У сувоях “фіванської редакції” 
ніж фігурує на віньєтках глав 3 [Naville 1886, I, Taf. XLIV (Le)], 33 [Naville 1886, I, 
Taf. XLVI (Le)], 36 [Naville 1886, I, Taf. XLIX (Le)], 38Б [Naville 1886, I, Taf. LII (Ab)] 
і 39 [Luft 1977, 104. Taf. II; Hornung 2004, 439 (Sp. 39); Munro 1988, 319, Anm. 324].

У pNfr-rnpt pBrusseles E 5043 померлий із двома гіпертрофованими ножами, а на 
іншому малюнку – з кинджалом, показаний на віньєтках 65-ї глави [Milde 1991, 
137–139; pl. 26]. У пізній редакції ніж вималюваний на віньєтках глав 1, 41 (див. 
нижче), 43, 50, 144, 145, 146 і 149.

б) Папірусний сувій  (GSL Y1). Появу цього елемента, очевидно, можна 
пов’язати з багаторазовими згадуваннями “сувоїв” (mDA.t) і “письмен” (sS) у тексті 
41-ї глави. Крім того, папірусний сувій і сам по собі був захисним символом, на-
стільки важливим, що його фаянсові моделі-імітації79 за доби Нового царства 
поміщали в поховання, в тому числі царські80.

Паралелі: Серед ілюстрацій Книги мертвих “фіванської редакції” папірусний су-
вій у руці померлого показаний на віньєтках глав 4281, 96 [Naville 1886, I, Taf. CVIII 
(Aa)] та 103 [Naville 1886, I, Taf. CXV (Aa)]. У неопублікованому папірусі Ra-mc 
pCambridge E.2a.1922 (XIX дин.)82 зберігся фрагмент віньєтки 21-ї глави (?)83 із зо-
браженням фігури певного божества або жерця, що простягає людині сувій папіру-
су. У пізній редакції Книги мертвих сувій у руці померлого фігурує на віньєтках 
глав 2584 і 5285. 

2. Пізня редакція
Іконографія 41-ї глави на пізній стадії еволюції збірника виявляє зовсім новий 

тип [Mosher 1990, 242–243], що не має прямої залежності від ілюстрацій глави в 
pNfr-wbn=f. Почасти це може пояснюватися тим, що в копіях Книги мертвих XIX–
XX династій, тобто в період найвищого розквіту папірусної графіки, 41-ша глава не 
зустрічається. Причина цього поки не зрозуміла, однак зовсім виключати відсут-
ність залежності пізніх ілюстрацій 41-ї глави від образотворчої традиції “фіванської 
редакції”, як це робить М. Дж. Мошер [Mosher 1990, 242], не слід. 

У копіях Книги мертвих Третього перехідного періоду 41-ша глава з’являється 
знову, але не має власної віньєтки. Одного разу в pNsj-¢ncw pCairo CG 58032 41-ша 
глава ілюструється віньєткою 42-ї глави [Tarasenko 2009, 250, 251, Fig. 9] підтипу 
A2a (за авторською типологією), який з’являється саме в цей час [Tarasenko 2009, 

Мал. 1
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249–250]. Відзначимо, що саме за XXI династії відбувається відокремлення віньє-
ток цього підтипу 42-ї глави від її тексту та їхнє перетворення в автономний обра-
зотворчий сюжет у т. зв. “міфологічних папірусах” (pPA-di-Imn pСairo J.E. 95879 і 
p¥d-sw-¡r pСairo S.R. VII. 11494 (підтип A2а)) [Tarasenko 2009, 250]. Це дає підста-
ви припустити залежність іконографії пізніх віньєток 41-ї глави саме від малюнків 
42-ї глави типу “А”, який у пізній редакції зникає, або, що буде точніше, трансфор-
мується. 

Отже, на мою думку, іконографія віньєток 41-ї глави в пізній редакції є результа-
том синтезу підтипів А1 (мал. 2) [Tarasenko 2009, 247, fig. 2] та А1a (мал. 3) 
[Tarasenko 2009, 248, fig. 5] віньєток 42-ї глави Книги мертвих доби “фіванської ре-
дакції” [Tarasenko 2009, 248].

Передумови цього можна побачити й у схожих титульних рубриках цих глав, 
спрямованих на уникнення (xsf) різанини (Sat), – відрізняється тільки локалізація 
подій86. Ще одним підтвердженням генетичного зв’язку віньєток глав 41 і 42 є той 
факт, що у 18 (!) документах текст 42-ї глави ілюструється віньєткою глави 41-ї. У 
р@r pDenver 1954.61 віньєтка 41-ї глави ілюструє обидва вислови одночасно [Munro 
2009, Ph.-Taf. 3], а в pNs-Mnw pLausanne Inv. 3389 вона окремо дублюється для кож-
ного з них. Це дає підставу подати їй визначення як віньєтки глав 41/42.

Іконографія. У найпоширенішій формі віньєтка зображує померлого, який вра-
жає списом (а) змія (б) на знаку “хребта”  (GSL F41) (в) (мал. 487, 588), хоча зу-
стрічаються й додаткові елементи – ножі (г) та п’єдестал (д). 

Позиція. Незважаючи на те що текст Книги мертвих пізньої редакції як в ієратич-
ному, так і в ієрогліфічному записі читався винятково справа наліво, розворот віньєт-
ки 41-ї глави міг варіюватися. У 24 документах віньєтка зорієнтована вправо (мал. 5), 
у 43 – вліво (мал. 4) (з точки зору спостерігача). На думку М. Дж. Мошера, правобіч-
на орієнтація малюнка “магічно гарантувала результат вислову” [Mosher 1990, 243].

Іконографічні елементи:
а) Спис. Ця зброя, за допомогою якої померлий простромлює на малюнках різ-

них ворожих істот (змій, крокодилів, комах), як і ніж, використовується на віньєт-
ках захисних глав, уже починаючи з “фіванської редакції” (глави 15, 36, 39, 40), у 
тому числі на віньєтці 42-ї глави (підтип А1, див. мал. 2), що стала прототипом для 
ілюстрацій глави 41. У пізній редакції Книги мертвих спис фігурує на віньєтках 
глав 31, 32 (проти крокодилів), 35, 37, 39 (проти змій) і 36 (проти комах)89. 

На віньєтці глави 40 (мал. 6)90, як і у випадку 41-ї глави, спис спрямовано проти 
двох істот – змія й осла (або ж тільки осла)91. Вирізняє віньєтку 41-ї глави те, що на 
ній померлий завжди вражає двоскладовий образ, один з елементів якого (ієрогліф 
“хребта”) є абстрактним. Мотив померлого зі списом – найбільш стійкий компонент 
іконографії 41-ї глави, але не може служити її визначником, оскільки зустрічається 
на малюнках ще низки глав.

Мал. 2 Мал. 3



М. О. Тарасенко

84                                                                                                      Східний світ, 2016, № 2–3

б) Зображення змія як образу Зла92 – дуже поширений мотив на віньєтках Книги 
мертвих як “фіванської”, так і птолемеївської редакцій (глави 15, 17, 33, 35, 37, 39, 
40, 41, 42, 74, 87, 107, 109, 146, 149, 150, 163). На віньєтках 41-ї глави змій міг бути 
вималюваний звичайним чорним кольором (36 док.) або ж червоним (22 док.). Чис-
ло вигинів тіла змія на віньєтках 41-ї глави варіюється: один (2 док.), два (33 док.), 
три (22 док.), чотири (2 док.).

в) Ієрогліф “хребта”  (GSL F41 = фонема Sa.t) [Gardiner 1958, 466] – найхарак-
терніший мотив віньєтки 41-ї глави, її визначник. У пізній редакції він не відомий 
на ілюстраціях інших глав. У “фіванській редакції” цей символ, як відзначалося, зу-
стрічається тільки на віньєтці 42-ї глави підтипу А1 (мал. 2), звідки він і був запо-
зичений для створення ілюстрації 41-ї глави. 

На думку М. Дж. Мошера, наявність змія на “хребті” на віньєтці глави пояс-
нюється тим, що саме “цей монстр відповідальний за різанину, за допомогою якої 
плоть знята з костей грудної клітки людини” [Mosher 1990, 242]. Однак, на наш по-
гляд, значення знаку “хребта” тут слід трактувати, виходячи з термінології вступної 
рубрики. З використанням символу  як детермінатива пишуться такі слова, як 
Sa.t – “жага крові” [Mosher 1990, 594], а також віддієслівний іменник Sa.t – “різани-
на”, “забій”, “лютість” і похідні [Mosher 1990, 466; Wb., IV, 416.11–417.7], – який 
використано в рубриках 41-ї та 42-ї глав та в низці інших “захисних” формул (гла-
ви 31–33).

Як і у випадку з мотивом змія, “хребет” на віньєтках 41-ї глави міг не виділятися 
кольором (39 док.) або ж зображуватися червоним (26 док.).

До додаткових іконографічних елементів 41-ї глави належать такі:
г) Ножі, що вражають тіло змія, зображені в 6 джерелах. Їхнє число могло ва-

ріюватися: два (1 док.), три (2 док.), чотири (2 док.) і шість (1 док.).
д) П’єдестал. У 3 документах фігури змія та “хребта” розміщені на символі 

п’єдесталу (M. München 6050; рNs-(nA)-nxt pLeiden T 1 (CI) і р¦awi pLondon BM EA 
9902).

Крім того, в образотворчій традиції 41-ї глави є винятки.
1) У двох рукописах (рNs-(nA)-nxt pLeiden T 1 (CI) і р¦awi pLondon BM EA 9902), 

імовірно через помилку художника, що не визначив точно символ, знак “хребта” 
 замінений символом  (GSL М36) (?) або ж якоїсь посудини (?). При цьому в 

обох випадках ці знаки розміщені на п’єдесталі та йдуть в однаковій зв’язці малюн-
ків (віньєтки глав 40–41–31) .

2) У р#a-¡p pStockholm MME 1981:22 відбулося злиття віньєток глав 41 і 40 в 
одну композицію: знаки змії й “хребта” (червоного кольору) вималювані над зо-
браженням осла, якого вражає списом померлий. Цей малюнок ілюструє главу 40 
(у той час як главу 41 ілюструє віньєтка глави 33). Певні передумови до злиття ма-
люнків глав 40 і 41 існували, оскільки в семи джерелах глава 41 ілюструється саме 
віньєткою 40-ї глави.

Мал. 4 Мал. 5 Мал. 6
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На завершення також слід зазначити, що віньєтка 41-ї глави в пізній редакції 
збірника не була настільки стійко пов’язана зі своїм висловом, як може здатися на 
перший погляд. У вісімнадцяти джерелах вона, як відзначалося, ілюструє 42-гу гла-
ву, в чотирьох – 39-ту, у двох – 33-тю, і в одному документі – глави 45, 50 і 43. На-
ведені приклади доводять, що навіть в епоху канонічної редакції Книги мертвих її 
образотворча складова зберігала помітну варіативність.

1 За даними Bonn Totenbuchprojekt (totenbuch.awk.nrw.de): 109.
2 Див.: [Allen 1950, 140].
3 Узурпований anx=f.
4 Внутрішнє оформлення цього саркофага має схожість із гермопольськими саркофагами 

кінця ХІ династії B1Bo і B6C [Willems 1988, 103, fn. 103].
5 Див.: [Munro 1988, 338].
6 Інформацію щодо Книги мертвих у цій гробниці див.: [Galán 2013, 21–24]. Дані щодо 

41-ї глави в цій статті не наведені. Я вдячний керівнику розкопок проф. Дж. М. Галану / 
J. M. Galán (Мадрид) і д-ру Л. Е. Діас-Іглесіас Льянос / L. E. Díaz-Iglesias Llanos (Мадрид) 
за надану інформацію щодо цієї версії тексту. 

7 Тут і далі датування за: [Assmann 2002, 477–483].
8 r(A) n xsf Sa.t irr(w).t m Nnj-nsw – “Вислів (про те), як уникнути різанини, що відбуваєть-

ся в Гераклеополі” (за pNww pLondon BM EA 10477).
9 У цих сувоях подано текст редакції “А” 41Б глави за Р. Лукареллі. 
10 Ця формула починає титульні рубрики ще восьми глав, які йдуть після 42-ї (41–41Б–

31–32–40–36–33–37) і пов’язані із захисною магією, що дозволяє говорити про окрему зміс-
тову підсекцію в межах виокремленої Р. Лукареллі більш широкої “послідовності” (Se-
quence H: BD 7–39–42–41–41Б–31–32–40–36–33–37) [Lucarelli 2002, 44; 2006, 106–114].

11 Див.: [Wb, I, 149–150].
12 Про зміїв Мерті див.: [Wb, II, 107; LGG, III, 332; Lucarelli 2002, 45]. Р. Лукареллі пропо-

нує також альтернативний переклад: “Spell for pulling away the dead” [Lucarelli 2002, 45 (‘c’)]. 
13 До зводу Bonn Totenbuchprojekt слід додати нещодавно відкриті записи 41-ї глави в 

гробницях PA-di-Imn-ipt ТТ 33, MnTw-m-HAt ТТ 34 і KA-r(w)-xy-Imn TT 223 (?) в Асасіфі 
XXV–XXVI династій [Einaudi 2012, 35]. Я вдячний д-ру С. Ейнауді / S. Einaudi (Париж) 
за надану копію статті, а також фотографії неопублікованого тексту цієї глави з гробниці 
ТТ 33, які отримано завдяки люб’язному дозволу керівника розкопок проф. К. Тронеке / 
Cl. Traunecker (Париж). 

14 Див.: [Bibliographie... 2009, 139].
15 Новітній переклад цієї глави був здійснений Б. Бакесом: http://awktotenbuch.uni-koeln.

de:8080/spruch/41#NachweiseSpruchtext. Переклад на російську мову див.: [Тарасенко 2014, 
383–393; 2015, 321–344].

16 Ієрогліфічна транскрипція: [Budge 1898, I, 110–111].
17 База даних Bonn Totenbuchprojekt для XVIII династії нараховує лише 26 джерел, що 

походять із Саккари, із загальної кількості 325 (Фіви – достовірно 153). 
18 Див.: [Munro 1988, 272–273; Lapp 2004, 22; 2011, 207–208; Raven 2010, 249–265].
19 Див.: [Тарасенко 2015, 321–344].
20 Рукопис походить з колекції Дж. Бьортона. Він був придбаний Британським музеєм на 

аукціоні Сотбі в 1836 р. [Quirke 1993, 7, 47 (Nr. 124), 77–78 (124)].
21 У транскрипції Е. У. Баджа помилково поданий знак  замість  [Budge 1898, 

I, 110]. 
22 Підкреслювання в транслітерації і перекладі позначає текст оригіналу, що виписаний 

червоним чорнилом.
23 У транскрипції Е. У. Баджа в написанні mAa-xrw замість  / xrw помилково випи-

саний знак  / n [Budge 1898, I, 110]. Імовірно, ця помилка бере початок у неточній тран-
скрипції Е. Навілля [Naville 1886, I, Taf. LV].

24 Або ¢nty-Imnty.w.
25 Подано написання: .
26 Див.: [Wb, I, 320–321].
27 Див.: [Wb, V, 350–352].
28 Див.: [Wb, IV, 288–289].
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29 У транскрипції Е. У. Баджа написання wiA подано з фонетичним знаком i [Budge 1898, 
I, 111], в рукописі – без нього.

30 К. Кар’є дає некоректну транслітерацію isd.t [Carrier 2009, 172]. У транскрипції 
Е. У. Баджа подана форма  [Budge 1898, I, 111] замість правильної .

31 Ця частина тексту глави бере початок від кінцівки 892-го вислову Текстів саркофагів: 
[…] wn=i cbA Gb cn=i cbi Hr wr.w[///]=i txbtj imj.t Imnt.t m anx anx m TAw.w sSm=i Imj-aH-wr r 
wiA ¢pri mdw.n=i n iswt (I)tm r mSrw – “Я відчиняю брами Геба; я цілую повсталого (?) на 
Вождів [///] моїх (?). Птахи-txbtj, які на Заході в житті (та) диханні (букв. життя повітрям). 
Я передую Імі-ах-уру в барці Хепрі, я говорив з вечірньою (судновою) командою Атума” 
[CT, VII, 103h–103m; S10C].

32 У транслітерації К. Кар’є прийменник пропущено [Carrier 2009, 172]. 
33 К. Кар’є подає транслітерацію tms.w [Carrier 2009, 172].
34 У транслітерації К. Кар’є слово пропущене, що призводить до неясності в перекладі 

[Carrier 2009, 172].
35 К. Кар’є подає некоректну транслітерацію слова як imny [Carrier 2009, 172].
36 Титул sS-spXrw Г. Лапп розуміє як “scribe-copyist”, тобто писець, що вносив текст кур-

сивною ієрогліфікою на папірус або ієрогліфікою на стели та інші предмети [Lapp 2005, 
28]. Існує цілком обґрунтована думка, що Небсені власноручно вніс текст та ілюстрації у 
свій заупокійний сувій [Lapp 2004, 23–24; Journey... 2010, 279 (148)]. Щодо титулів Небсені 
в його папірусі (sS, sS iqr, sS qdwt, sS-spXrw, Xrd n kAp) див.: [Lapp 2004, 27–34].

37 Букв. “зроблений” [Gardiner 1958, 279, § 361; 296, § 379.3; 554].
38 Або “блаженний, прекрасний”, див.: [Wb, I, 14–18]. Використана форма статива із 

займенником 1 ос. однини =kwi [Gardiner 1958, 234–236, § 309 (Old Perfective); Allen 2010, 
205ff (17.1–17.2); Borghouts 2010, 163–166, § 43].

39 Або “перед”, див.: [Wb, I, 420 (“vor, in Gegenwart von”)].
40 Див.: [Wb, I, 311–312 (“(sich) öffnen”)].
41 Або “нюхаю” [Wb, IV, 153–154 (“riechen, küssen”)]. Р. Фолкнер перекладає: “…that 

I may do homage to the Great God who is the realm of the dead” [Faulkner 2001, 61].
42 Займенник 1 ос. однини, статив.
43 Див.: [Wb, I, 474]. 
44 Див.: [Wb, I, 420].
45 Можна перекласти “Хентіаментіу” (бог) [Hornung 2004, 112]. Це речення відсутнє в ін-

ших документах (пор. у рImn-Htp pCairo CG 40003 [Munro 1994, II, Taf. 102]).
46 Див.: [Wb, I, 104, 164 (“Pförtner”)].
47 Написання топоніма значно різниться в сувоях і не піддається точній ідентифікації 

[Barguet 1967, 83, fn. 1]. У першоджерелі глави, СT VII, 103j (Sp. 892), подано – 
&xbtj. Причому Р. Фолкнер вбачає в цьому слові назву виду птахів, а не топонім [FCT, II, 
54]. Це ж значення подається і в “Індексі слів у Текстах саркофагів” [CTWI, 308].

48 Р. Фолкнер перекладає у зв’язці з попереднім словом як топонім “the City of the Bee” 
[Faulkner 2001, 61]. П. ле Паж Ренуф вбачає тут епітет Осіріса [Le Page Renouf 1904, 94–
95, fn. 1].

49 Тобто “дихаю”. Глави 38, 38А і 38Б спеціально присвячені диханню в потойбічному 
світі (r n anx m TAw.w m Xrt-nTr), до того ж текст глави 38А містить пасаж, який перегукуєть-
ся із 41-ю главою і СT Sp. 892 (VII, 103h): sn(=f) n=i cbA.w (n) Gb – “(Він) (Атум) відчиняє 
для мене брами Геба” (за pNb.snj) [Budge 1898, I, 103].

50 Розшифрування імені персонажа, відомого тільки за вказаною главою Книги мертвих, 
внаслідок незрозумілості значення aD [Wb, I, 237–240; HGHWb, 165–167], залишається дис-
кусійним. У pNfr-wbn=f подано форму aD-wr, що можна співвіднести з також одиничним 
ім’ям aD-wr на статуї Cairo CG 682 [LGG, II, 239 (“Große Hackende”); El-Sayed 1982, 198, 
199, fn. a (“Grand Destructeur”)]. П. ле Паж Ренуф перекладає aD як “Cleaver” [Le Page 
Renouf 1904, 94, 95, fn. 2]; Т. Г. Аллен і С. Квьорк – як “Perceiver” [Allen 1974, 48; Quirke 
2013, 117]; Е. Хорнунг – як “Furche” [Hornung 2004, 112]; К. Кар’є – як “confin (?)” [Carrier 
2009, 172], Р. Фолкнер – як “guide” [Faulkner 2001, 61]; П. Барге та Б. Бакес залишають aD 
без перекладу [Barguet 1967, 84]. В LGG значення aD в зазначеному імені також є нез’я-
сованим [LGG, I, 230]. Можливо, воно бере початок від середньоєгипетської форми aH-wr – 
“Великий Завойовник” [LGG, II, 181], що використана в першоджерелі глави – CT Sp. 892 
(VII, 103l). У СТ Sp. 1024 (VII, 245g; pGardiner II) згадується цей же aH-wr, але написання 
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має відмінності в графіці. У СТ Sp. 176 (III, 62g; В1С) подано форму Imj-aiH-wr. З другого 
боку, якщо aD в імені (Imj-)aD-wr є віддієслівним іменником від aD – “рубати, колоти” [Wb, I, 
238; HGHWb, 165], то зазначений персонаж може бути персоналізованим образом носа 
(форштевня) ранкової сонячної барки Хепрі, що розсікає води небесного Нілу й метафо-
рично – ночі (/ пітьми / смерті). На користь цього свідчить існування короткої форми aD.t 
для написання manD.t – назви денної барки Сонця [Wb, I, 238]. У Птолемеївський період 
терміном aD також позначали сонце (пор.: anDw) [Wb, I, 238]. 

51 Тобто ранкової барки Сонця (manD.t).
52 Див.: [Wb, II, 157].
53 Див.: [Wb, I, 127]. Букв. “…командою, яка у вечорі / вечірній зорі”. Мова йде про екі-

паж вечірньої барки Сонця (mskt.t), в якій воно здійснює свою інфернальну подорож.
54 Тобто Осіріса.
55 Див.: [Wb, V, 405–406]. У цьому контексті – осірічна алегорія. 
56 Букв. “вузький горлом” [Wb, III, 181, 151; LGG, VII, 300]. У контексті цього тексту – 

епітет Осіріса [Le Page Renouf 1904, 95, fn. 3].
57 Див.: [Wb, II, 295–297].
58 Див.: [Wb., IV, 390–392]. У цьому контексті сон – метафора смерті.
59 Вочевидь, саме це божество згадується в 125-й главі Книги мертвих у числі 42 суддів 

Загробного Суду [Lapp 2008, 122–123] (пор.: pIwiA pCairo CG 51189 [Lapp 2008, 102]). Втім, 
у LGG ці божества розділені як різні персонажі [LGG, I, 381]. 

60 Див.: [Wb, I, 290–291].
61 Див.: [Wb, IV, 225–226; HGHWb, 748 (1. “voranbringen, vorrücken lassen, fördern”; 

2. “befördern, erhöhen”; 3. “auszeichen”)]. 
62 Див.: [Wb, IV, 131–134 (“festsetzen”)].
63 Див.: [Wb, IV, 225–226 (“befördern”); HGHWb, 748].
64 Див.: [Wb, IV, 370; HGHWb, 954 (“Böses, Übeltat, Unrecht”)]. У главі 40 згадується пер-

сонаж sS Tms.w – “Писець злодіянь” [LGG, VI, 603]. Натомість П. ле Паж Ренуф та Р. Фолк-
нер перекладають як “tablet” [Le Page Renouf 1904, 94; Faulkner 2001, 61 (“confirm tablets”)], 
тобто вбачають тут інший іменник – tmc [HGHWb, 933 (“Täfelung, Panel”)]. Е. Хорнунг про-
понує переклад “Schrein (?)” [Hornung 2004, 113], базуючись на значенні “shrine”, що його 
встановив В. С. Хейс для tmc в тексті на остраконі New York MMA 23001.51 часу Тутмо-
са III з Дейр ель-Бахрі [Hayes 1960, 44–45]. 

65 Тобто маються на увазі богині Ісіда та Нефтіда, яких зображують стоячими в ногах 
та в узголів’ї мумії Осіріса на сценах воскресіння. В інших копіях форма m-bAH не вико-
ристана.

66 Див.: [Wb, I, 66].
67 Див.: [Wb, V, 313–316 (“Zeit, Zeitpunkt, Jahreszeit”)].
68 Див.: [Wb, I, 47].
69 Див.: [Wb, V, 405–406].
70 Див.: [Wb, V, 18–19].
71 Див.: [Wb, I, 322].
72 Див.: [Wb, I, 298–301; HGHWb, 190].
73 Написання  внаслідок подібності на письмі знаків GSL A19, A20 і А21 до-

зволяє запропонувати відразу декілька варіантів транслітерації та перекладу: wr.w – “вели-
кі / вожді” [Le Page Renouf 1904, 94; Barguet 1967, 84; Faulkner 2001, 61; Quirke 2013, 117]; 
sms.w – “старійшини” [Allen 1974, 48; Hornung 2004, 113; Lucarelli 2002, 44] і sr.w – “санов-
ники” [Carrier 2009, 172].

74 Див.: [Wb, II, 479–481 (“aussenden”)].
75 Тобто Загробний Суд душ [Wb, V, 528–529; LGG, VII, 594–605].
76 Мені відомо тільки 32 джерела, де ця глава не має ілюстрацій.
77 Сувій намальований непропорційно довгим, що викликає певні сумніви щодо пра-

вильності ідентифікації [Allen 1974, 47, fn. 84; Hornung 2004, 441]. Імовірно, цей предмет 
є зображенням бруска, які відомі у сценах забою худоби, починаючи зі Старого царства 
(я вдячний за це спостереження М. А. Чегодаєву та Н. В. Лаврентьєвій (Москва)). У цьому 
випадку семантика ілюстрації буде максимально наближена до титульної рубрики глави, в 
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якій згадується “різанина” (SA.t). Разом з тим і зображення брусків у гробничному розписі 
також є меншими за річ, що показана на віньєтці в pNfr-wbn=f. Також малоймовірною є ін-
терпретація предмета на малюнку як палетки для письма.

78 Див.: [Kandil 2009, 307–320].
79 Можливо, такі амулети імітували заупокійні сувої.
80 Наприклад, Cairo J.E. 32646; CG 24473 (з KV 35) [Wiese, Brodbeck 2004, 156–157 

(Kat. 13)] і Cairo J.E. 32645; CG 46422 (з KV 45) [Wiese, Brodbeck 2004, 156–157 (Kat. 14)].
81 pLondon BM EA 9950 [Naville 1886, I, Taf. LVII (Aq); Tarasenko 2009, 248, Fig. 4 (підтип 

А1а)]. У тексті цієї глави є строфа iw a Ts.w m-Xnw Dr.t=i – “документ Командуючого в моїй 
руці” (за pNb-snj, стовп. 26). Можливо, цей малюнок ілюструє саме цей мотив. 

82 Неопублікований (Totenbuchprojekt Bonn, TM 134358, <totenbuch.awk.nrw.de/objekt/
tm134358>).

83 Повної впевненості в належності фрагмента із зображенням руки з сувоєм до складу 
віньєтки 21-ї глави немає.

84 pNs-tA-nTrt-tn pVatican 38609 (pVatican 45).
85 pIi-m-Htp pNew York, MMA 35.9.20.
86 У главі 42 це Гераклеополь, а в главі 41 – Некрополь (Херет-нечер).
87 pIw=f-anx pTurin 1791 [Lepsius 1842, Taf. XIX].
88 рanx-wAH-ib-Ra pLondon BM EA 10558 [Faulkner 2001, 61; Tarasenko 2009, 249, Fig. 6]. 
89 Див.: [Guilhou 2006, 31–38].
90 pNxt pLondon BM ЕА 10471 [Faulkner 2001, 62].
91 Пор.: [Lucarelli 2007, 1181–1186]. 
92 Див.: [Borghouts 2007].
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И. В. Туров

Концепция власти цадиКа
в учении хасидов о молитве

В ранний период истории хасидизма центрами религиозной и общественной жиз-
ни его последователей в местах, удаленных от резиденций цадиков, были соб-

ственные молитвенные дома1. С течением времени рассматриваемое религиозное 
движение в полной мере обособилось от сторонников традиционной версии иудаиз-
ма и создало свою систему органов самоуправления, подобную той, которая суще-
ствовала у прочих евреев Восточной Европы. Тем не менее c тех пор и вплоть до 
наших дней в хасидских кругах принято уделять особое внимание учению о боже-
ственной литургии. В нем неизменно значительное место отводится фундаменталь-
ным вопросам теологии, включающим обоснование миссии сакральных лидеров.

Проповеди основоположников нового религиозного движения радикальным об-
разом изменили отношение верующих к синагогальной службе. Согласно свидетель-
ствам очевидцев, относящихся ко временам первых поколений последователей 
р. Исраэля Баал Шем Това, поведение хасидов во время молитвы выглядит странно 
и вызывающе. “Уста их дергаются, а глаза их мигают. Они скачут и кружатся, разе-
вая рты свои безмерно, и потому голос их слышен издали. Так поступают они и в 
субботу, и в будни. Молитвенные песнопения возглашают они с боем барабанным и 
пляской, затягивая моления так, что весь день звучит мелодия их. И не встают они 
на молитву с зарею, говоря, что глотки их пересохли”2. Предание самих последова-
телей Бешта также богато повествованиями о блаженной невменяемости и великом 
экстазе, с которым их лидеры служили синагогальную литургию. Согласно сообще-
ниям, приведенным в “Шивхей га-Бешт”, р. Исраэль Баал Шем Тов трясся во время 
молитвы с каждым мгновением все сильнее и сильнее. Глаза его пылали, как факе-
лы, вылезали из орбит и были неподвижны, как у человека, пребывающего в аго-
нии3. В рассказах о Леви Ицхаке из Бердичева говорится, что во время молитвы он 
преисполнялся святого трепета перед Создателем до такой степени, что не мог 
пребывать на одном месте и постоянно перемещался. Его пламенный энтузиазм 
потрясал присутствующих. Всем казалось, что они возносятся к Господу вместе со 
словами его молитвы. Во время молитвы Судного Дня Леви Ицхак обычно воскли-
цал: “Сердце мое в огне!” В утреннюю службу праздника Шавуот бердичевский 
ребе молился 12 часов без перерыва4. Сын р. Исраэля, магида из Козениц, одного из 
наиболее известных учеников Дов Бера из Межирича, сообщает, что его отец во вре-
мя молитвы неоднократно падал в обморок и привести его в чувство стоило боль-
шого труда. В дни тяжелой болезни, когда магид из Козениц не мог самостоятельно 
передвигаться и в синагогу его приносили на руках, во время молитвы он вскакивал 
и передвигался легко и свободно, как будто бы он порхал по воздуху5. Внук Бешта, 
р. Борух из Меджибожа, читал в субботу вечером Песнь песней с таким воодушев-
лением, что всем присутствующим казалось, будто вокруг них пылает пламя6.

Многочисленные свидетельства того, что хасиды уже в самый ранний период 
своей истории существенным образом изменили традиционный для восточноевро-
пейских евреев стиль молитвы, неизменно привлекают внимание исследователей. 
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Первоначально основное внимание уделялось описанию молитвенного экстаза 
хасидов, но со второй половины XX ст. ученые всерьез обратились к теме мистиче-
ской концепции литургии в поучениях Бешта и его последователей, а также ее свя-
зи с воззрениями каббалистов средних веков. Согласно воззрениям проф. Г. Шолема 
и его ученика Й. Вайса, первоосновой хасидской молитвенной медитации является 
созерцание предвечного божественного света, заключенного в буквах текстов мо-
литв. Благодаря этому верующий отрешается от земных реалий и удостаивается 
предстояния перед божеством7. М. Идель существенным образом переработал дан-
ную концепцию. Его обстоятельные исследования убедительно доказывают, что 
учение хасидов о молитве было несравнимо более сложным. Исключительно важ-
ную роль в нем, помимо созерцания наличествующего божественного света, играют 
различные мистические техники, позволяющие направить в буквы молитв допол-
нительные потоки божественного света. Такого рода деятельность не только со-
вершенствует душу верующего, но также позволяет ему оказывать благотворное 
воздействие на материальный мир8. В учении хасидов наличествуют идеи талис-
манной магии, хотя в роли талисмана и выступают неожиданным образом буквы 
произнесенной молитвы9. 

Вышеописанная теория хасидской молитвы по сей день является наиболее влия-
тельной в научных кругах. При этом, разумеется, никто не оспаривает факт нали-
чия в произведениях основоположников данного мистического движения много-
численных материалов, описывающих иные пути духовной деятельности верующих 
во время синагогальной службы. При этом вопрос об уровне их значимости, по 
сути дела, остается без ответа. Его прояснение должно сыграть не последнюю роль 
в деле научной разработки учения хасидов вообще и обоснования в нем власти ца-
диков в частности.

1. Буквенная медитация в хасидской молитве
Начнем рассмотрение различных типов молитвенной практики ранних хасидов с 

медитации, основанной на операциях с буквами литургических текстов. Ввиду того 
что данная тема является наиболее изученной, ограничимся лишь теми моментами, 
которые важны для настоящего исследования. Р. Дов Бер Магид из Межирича в 
своих поучениях описывал вышеуказанную медитацию следующим образом: “Во 
время молитвы должен человек вложить всю силу свою в произносимую речь и пе-
реходить от одной буквы к другой до тех пор, пока он не забудет телесность свою. 
Ему должно помышлять о том, как буквы сочетаются и присоединяются друг к дру-
гу. Это великое наслаждение. Представь себе, если это доставляет наслаждение в 
плоти, насколько большим будет оно в духе. Ступень [которую человек достигает] 
при этом есть мир формирования. После этого должно обратиться [молящемуся] к 
буквам мысли и не слышать того, что он говорит. Это есть вхождение в мир тво-
рения. После этого он придет к ступени Эйн10, ибо устранены будут им все мате-
риальные силы [человека]. Это будет ступень мира эманации11, ступень мудрости”12. 
Возможность вознесения в высшие слои божественной плеромы с помощью выше-
описанной техники хасиды объясняют тем обстоятельством, что все сущее создано 
буквами священного языка. Магид из Межирича учил: “Все сотворено буквами, ка-
ковые есть речь Святого, да будет Он благословен13”14. “Посредством Торы Святой, 
да будет Он благословен, создал мир. Не только мир этот, но также и все прочие 
миры. Все создано буками Торы”15. “Буквы Торы есть первооснова всех миров”16. 
Другой выдающийся сотоварищ Бешта, р. Яков Йосеф из Полонного, писал: “По-
добно тому как есть 22 буквы в Торе и молитве, есть также во всяком явлении ма-
териальном и вещественном 22 буквы, которыми создан мир. Только буквы эти 
облачены в материю явлений мира сего, во множество покрытий, облачений и скор-
луп. А внутри букв тех пребывает дух Святого, да будет Он благословен”17. Буквы 
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представлялись не только материалом, из которого делано мироздание, но также 
носителями силы, обеспечивающей его существование. “Именно они [буквы] суть 
жизнь и существование небес и небес, что над небесами”18. «Пояснял Бешт, да бу-
дет его память благословенна, что, когда сказал [Создатель] “Да будет твердь по-
среди воды” (Быт.1:6), встали слова те и буквы те и будут стоять вечно в тверди 
небесной. И облачены они во все небеса навечно, дабы оживлять их… И если бы 
буквы те удалились хоть на мгновение, Боже упаси, и возвратились к источнику 
своему, тогда бы небеса стали бы ничем на самом деле. И было бы так, как будто не 
было их вообще… И хотя не упомянут камень в 10 речениях Торы [которыми соз-
дан мир], тем не менее притягивается жизненная сила (хийут) к камню посредством 
сочетаний и перестановок букв»19.

Наряду с суждениями, подобными приведенным выше, в проповедях осново-
положников хасидизма часто встречаются высказывания, интерпретирующие 
основные элементы словообразования по-иному. Здесь буквы сакральных текстов 
предстают перед нами не как частицы, образующие Вселенную, а как полноценные 
миры, содержащие в себе все виды сущего20. Такого рода осмысление основных 
элементов, формирующих слова, широко применяются в молитвенной практике. 
Хаим Хайкель из Амдура, ссылаясь на наставления Магида из Межирича, говорил: 
“Всякая буква [молитвы] есть огромный мир, простирающийся ввысь до бесконеч-
ности. Произнося всякую букву своими устами, он [молящийся] возносит ввысь 
этот мир. Поэтому должно ему произносить слова с великим воодушевлением, с 
великим наслаждением и в великом прилеплении [двекуте]... В такой момент подо-
бен человек пьяному от великого наслаждения Торой, ибо великая любовь пылает в 
его сердце. В такой момент следует оглашать свою молитву с великой быстротой, 
ибо любовь к Господу пылает в его сердце с такою силою, что слова выходят из уст 
как бы сами собой”21. Основоположник хасидизма р. Исраэль Баал Шем Тов в пись-
ме к р. Гершому Кутоверу рекомендовал ему во время молитвы, изучения Торы и 
вообще всякого речения, выходящего из уст, сосредоточиться на буквах, ибо “в каж-
дой букве содержатся миры и души и божество (элокут). Они возносятся, связы-
ваются и соединяются друг с другом. После того как свяжутся и соединятся друг с 
другом буквы, станут они словом (тейва)22 и обретут истинное единство в божестве. 
И войдет в то единство душа твоя вместе с ними, во все ступени его. И соединятся 
все миры воедино и вознесутся, и сделается радость и наслаждение великое”23. Как 
видно из сказанного, невзирая на различные теологические ракурсы рассмотрения 
объектов сакральной лингвистики, алгоритм работы с ними остается тем же самым. 
Верующий сосредотачивает все свои силы на произнесении букв молитвы и помыс-
лах о них. Благодаря этому он, постепенно погружаясь в медитацию, входит в выс-
шие слои плеромы и обретает доступ к высшему источнику всего сущего. Помимо 
предписанного вероучением высокого уровня коммуникации с Создателем, указан-
ная духовная практика преследует другую, нисколько не менее важную цель – пре-
умножение количества проистекающей из божества субстанции в мире дольнем, 
именуемой шефа. В еврейской мистике ее природа поясняется как предвечный свет, 
дарующий творениям все возможные блага, или как жизненная сила. Аллегориче-
ски шефа часто уподобляется потоку воды, орошающему благодатную почву24. Про-
цесс преумножения этого потока описывается в хасидских текстах двумя различны-
ми способами. Либо благодаря стараниям благочестивых мир дольний возносится 
к своему Создателю, либо из высшего источника нисходит подобно водопаду изо-
билие шефы, дарующее исцеление и просветление всему сущему25. Вне зависимо-
сти от различных вариантов представлений о механизме происходящего удачное за-
вершение данного процесса ведет к двум важным результатам. Во-первых, универсум 
постепенно совершенствуется. Его сопричастность высшим уровням плеромы воз-
растает. Во-вторых, праведные обретают силу, позволяющую им воздействовать на 
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божество, ангелов и непосредственно окружающий их материальный мир в соответ-
ствии со своими замыслами. Такое положение вещей, кроме всего прочего, позво-
ляет цадикам творить чудеса, обеспечивающие благополучие еврейских общин26.

Следует отметить, что при создании рассматриваемого нами учения основопо-
ложников хасидизма широко использовались богословские концепции и практиче-
ские рекомендации сторонников экстатической каббалы средних веков27. Для дан-
ного направления еврейской мистики характерен повышенный интерес к разработке 
специальных медитативных практик, основанных на операциях с буквами священ-
ного языка. Согласно воззрениям р. Авраама Абулафии (XIII в.), ищущим истинного 
просветления подвижникам надлежит уединяться и произносить неизреченное бо-
жественное имя таким образом, чтобы каждая из его букв возглашалась на выдохе. 
Благодаря этому на человека нисходят потоки мудрости и силы28. Р. Моше Кордове-
ро (XVI в.) писал: “Всякое речение, какое только бывает: молитва, восхваления, 
слова Торы, а также злословие оставляют свой отпечаток [в мире божественном]. 
И у каждого речения свой путь туда… Восхождение его происходит в тайне букв, 
установленных в устах… Колебания воздуха (гавель) исходят из уст разрезанными 
на материальные буквы и возносятся в тайне души человеческой, устремленной 
[к Богу], все выше и выше… И восходит в мир эманации душа в буквах к высшему 
единению”29. В его сочинениях содержится много наставлений схожего содержа-
ния, рассматривающих буквенную медитацию в различных ракурсах30.

Для упомянутых нами авторов и их последователей было характерным частое 
обращение к концепциям средневековой философии для пояснения путей осу-
ществления и значения мистической медитации31. Подобно им лидеры хасидов ран-
него периода любили рассуждать о материальном мире, мире речи и мире мысли, 
каждый из которых образован своим особым видом букв32. 

Во времена, предшествующие возникновению хасидизма, у посвященных в тай-
ное учение подвижников Восточной Европы задачи исправления мира посредством 
молитвы реализовались, главным образом, с помощью духовной практики каванот, 
коренящейся в учении теософской каббалы. Термин “кавана” в раввинской пись-
менности имеет 2 значения. В одних случаях речь идет о совершении богоугодного 
дела с великим душевным подъемом и сосредоточенностью. В других – его употре-
бление сообщает о концентрации сознания верующего в момент святого служения 
на тех или иных сущностях мира горнего. Для последователей теософской каббалы 
объектами каваны, как правило, являются сфирот божественной плеромы и тайные 
имена Господа33. Помимо направленности на упомянутые объекты своего сознания, 
верующему надлежит также мысленно совершать с ними установленные правила-
ми операции: слияние многих воедино, окрашивание созерцаемого в предписанные 
цвета и т. д.34

Отказ от каванот теософской каббалы поясняется в произведениях основополож-
ников хасидизма многими важными причинами. Ограничимся упоминанием лишь 
тех, которые непосредственно касаются апологетики мистической практики иного 
рода. Во-первых, буквенная медитация провозглашалась более универсальной. “Кто 
пользуется при молитве всеми каванот, знает, что он не может сделать более того, 
что дает использование известных ему каванот. Но когда он произносит каждое 
слово, всею силою своею соединяясь с ним, все каванот сами собою осуществляют-
ся, поскольку всякая произносимая буква является целым миром. Когда он произ-
носит слово, всею силою своею соединяясь с ним, тогда высшие миры пробуждают-
ся и он (молящийся) посредством этого совершает великие деяния... Он совершит 
великие деяния в мирах высших, ибо всякая произнесенная буква пробуждает [сущ-
ности, пребывающие] в мире горнем”35. Во-вторых, принятая практика экстатиче-
ской молитвы признавалась более эффективной. “Должно ему [молящемуся] выйти 
в речениях своих за пределы качеств (мидот), с которых он начинал. Ибо сперва, 
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когда он начинает молиться о чем-либо, безусловно, делает он это с помощью одно-
го из качеств (мидот): милосердия, силы и т. п. Но когда дело доходит до главных 
слов, он устраняет качества (легитбатьель мин га мидот) из-за страха перед Благо-
словенным, предстоящим перед ним. И исчезнет душа его, прилепляясь к Нему 
[Господу]. Прилепление же означает связь его сущности с буквами речения его, ис-
ходящими из уст, дабы достигнуть с их помощью букв мысли, которые непрестан-
но движутся вверх и вниз. Возможно, тогда выйдет он из букв к корню их благода-
ря великому экстазу своему. И после того как выйдет из ограниченного (цимцума), 
сможет он свершить изменения и потянуть за собой [шефу] от Него Благословенно-
го при его [молящегося] возвращении путем милости (рахамим), как известно. И 
само собой исполнится его желание”36. Упомянутые здесь мидот обозначают в про-
изведениях каббалистов как человеческие качества, так и проявленные божествен-
ные атрибуты – сфирот. Сфирот, в отличие от сокрывшей себя высшей беспредель-
ности, доступны творениям, и потому молящийся первоначально апеллирует к ним 
с помощью соответствующих качеств человеческой души. Но эти сущности мани-
фестируют редуцированный модус божества, осуществляющийся посредством его 
самоограничения (цимцума). Имея дело с ними невозможно существенным обра-
зом изменить установленный миропорядок. Его совершенствование требует проры-
ва к наивысшему уровню плеромы. Вознесение туда возможно исключительно по-
средством букв произнесенных молитв. С их помощью человек восходить к корню 
всего сущего, где отсутствуют какие-либо запреты и ограничения. Тут возможно 
внести в наличное бытие какие угодно изменения соответствующие устремлениям 
молящегося. Ни о чем не нужно просить, все произойдет как бы само собой. 

Схожие взгляды на молитвенную практику содержатся в писаниях р. Моше Кор-
доверо.

Кордоверо, в частности, утверждал, что среди всех путей постижения Торы наи-
высшая ступень принадлежит науке о тайнах букв священного языка37. Согласно 
его воззрениям, существует три вида молитвы. Простой человек обращается к 
Господу со смиренным прошением, и высшее милосердие исполняет их. Знающий 
посредством моления восстанавливает гармонию в мире сфирот. Это ведет к нис-
хождению потоков первозданного света и приумножению высшей милости в сотво-
ренном мире, благодаря чему пожелания верующего исполняются. Но несравнимо 
большего достигает тот, кто самозабвенно вкладывает все свои силы в буквы про-
изнесенной молитвы. Они возносятся к высшему первоисточнику, увлекая за собой 
душу верующего и связанную с ней Шехину (божественное присутствие в твари). 
Она тем самым временно освобождается от страданий изгнания (галута), которые 
она переживает вместе со всем избранным народом. Нисходящая затем в мир доль-
ний благая энергия божества несопоставимо сильнее, чем в первых двух случаях, 
а желания верующего, о которых он даже не помышлял во время молитвы, пол-
ностью осуществляются38.

Следует отметить, что предлагаемая лидерами хасидов практика буквенной ме-
дитации была приемлемой как для ученой элиты, так и для простонародья. Образо-
ванные мистики видели ее очевидную связь с учением великого каббалиста р. Моше 
Кордоверо и его последователей. Им не нужно было лишний раз объяснять элитар-
ность и великие возможности данной версии синагогального служения. В то же 
время ее реализация не требовала от верующих понимания смысла произносимых 
слов или сложной системы отсылок молитвенных формул к сущностям божествен-
ной плеромы. Большинство людей в быту общались на языке идиш, а иврита, на ко-
тором были написаны сакральные тексты, либо вовсе не знали, либо знали очень 
плохо. Но алфавит обоих языков совпадал и был известен всем. Вследствие этого 
даже самые малограмотные люди могли активно участвовать в коллективной меди-
тации, быть уверенными в своей сопричастности к великому духовному подвигу. 
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Для организации массового движения, привлекательного как для знатоков Торы, 
так и для правоверных, далеких от богословской науки, избранная духовная прак-
тика подходила идеально. 

Описанные нами ранее способы восхождения в мир горний сочетались в ранне-
хасидской проповеди с наставлениями, поясняющими тяготы пути на небеса. Прой-
ти его до конца, согласно воззрениям последователей Бешта, под силу не каждому. 
Главное затруднение для молящегося представляет то обстоятельство, что всякая 
произнесенная буква является святым местом, доступ к которому нужно заслужить. 
“Буквы [молитвы] есть чертоги. И он идет от чертога к чертогу. И в каждом чертоге 
судят его, достоин ли он войти”39. “Свет букв есть покои Господа благословенного, 
куда Он простирает эманацию Свою. Поэтому в них [молящийся] должен совлечь с 
души его тело его. И будет тогда душа облачена в помыслы о том, о чем он говорит. 
И узрит он, сколько миров высших есть в человеке, сколько сил. И для одного мира 
нужны одни силы, а для другого – другие. И возносится душа его во все миры, в 
которые должно вознестись ей. А во всяком мире ее проверяют, достойна ли она 
этого вознесения. Если нет, то ее выталкивают наружу. И иногда ее посылают по-
мыслы чуждые (недостойные), потому что выталкивают ее. Но если [тот человек] 
мудр, то с помощью помыслов тех он привяжется к Господу благословенному еще 
больше. Ибо мысль суть буквы, каковые есть органы Шехины. Только пали они в 
результате крушения и сделались из них плохие сочетания в скорлупах… Надлежит 
ему понять суть помыслов своих: если это похоть, то пали они из мира любви, если 
страх зловредный, то из мира страха, если гордыня – они из мира величия (Тифе-
рет). Это касается и прочих вещей, ибо все они пали из 7 дней творения. И если он 
их всех с Господом благословенным, с любовью к Творцу и со страхом перед Твор-
цом, вернет [помыслы те] к корню их… Тогда скорлупы падут с него и сделаются 
комбинации [букв] благоприятными”40. Приведенные поучения р. Дов Бера из Ме-
жирича основываются на ранее упомянутой нами концепции, утверждающей, что 
каждая из произносимых букв молитвы является особым сложноустроенным ми-
ром. Допуск в него открывается лишь тем, чьи помыслы чисты и целиком обраще-
ны к высшему совершенству. Недостойным путь в чертоги божественного света 
закрыт. Однако и праведных ожидают серьезные испытания. Им ниспосылаются 
соблазняющие помыслы о земных желаниях41. Человеку в подобной ситуации 
должно обратиться к мудрости своей, дабы справиться с возникшей проблемой. 
Надлежит вспомнить, что все земные помыслы есть порождения 7 нижних сфирот, 
именуемых в еврейской мистике также 7 днями творения42. Когда эти помыслы нис-
ходят в дольние миры, некоторые из них захватываются силами тьмы, называемы-
ми каббалистами скорлупами (клипот)43. Там первоначально добрые комбинации 
букв, из которых состоят помыслы, преобразуются методом перестановки в злые, 
ориентированные на запретные желания. Исправить произошедшее возможно вер-
нув падшие сочетания букв к их первоисточнику. Среди множества имен в каждой 
из сущностей плеромы обязательно присутствуют названия душевных состояний 
человека: любовь, страх, величие и т. д. Соответственно, подумав о том, что всякое 
половое влечение лишь уродливое отображение божественной любви, а всякая зем-
ная слава – искаженная версия величия Господня, молящийся восстанавливает 
идеальное сочетание первоэлементов и обретает доступ в высшие чертоги света.

Согласно воззрениям лидеров хасидов первых поколений, правильные комбина-
ции букв необходимы не только для достижения высокой цели единения души че-
ловеческой с Создателем, но также и для успешного разрешения всевозможных 
бытовых проблем верующих. Внук Бешта р. Эфраим Судилковский утверждал, что 
подобная практика существовала уже во времена библейского царства. “Слыхал я, 
что о всяком деле, которое встречалось царю Давиду, да пребудет с ним мир, читал 
он главу псалмов. И вводил он все дела и происшествия в буквы. А у букв есть 
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сочетания и жизненная сила. И благодаря этому услащались все дела наших дней 
и дела древние. Также он поступал, когда молился о каком-либо деле, например о 
больных, Всемилостивый да спасет нас. Облекал он дела эти в буквы”44. Ученик 
р. Исраэля Баал Шем Това р. Менахем Нохум из Чернобыля провозглашал общее 
правило на все времена: “Известно, что всякое доброе дело, нисходящее свыше на 
благо нам, всегда происходит исключительно посредством сочетаний букв”45.

Вышеупомянутые изречения и прочие подобные им обосновывают элитарный 
характер буквенной медитации. От нее зависит как духовное совершенствование, 
так и материальное благополучие всей общины верующих. Хотя каждый по мере 
сил обращается к ней, истинный успех этой духовной практики целиком зависит от 
малочисленных совершенных подвижников. Тех, кто способен полностью преодо-
леть сопротивление греховных помыслов и восстановить правильные комбинации 
букв священных текстов. Одно из наиболее ярковыраженных обоснований разли-
чия значимости молитвы цадика и сообщества его последователей содержится в 
проповеди Магида из Межирича о событиях, предшествовавших чуду, благодаря 
которому воды Красного моря расступились. Тора повествует о том, как гонимые 
египтянами евреи, оказавшись в безвыходном положении, возопили к Создателю. 
Тогда пророк Моисей сказал им: “Господь будет воевать за вас, а вы умолкните” 
(Исх. 14:14). Поясняя этот стих, р. Дов Бер говорит: «Известно, что Израиль есть 
жизненная сила (хийут) всех миров… и речь Израиля есть мир речи, который как бы 
оживляет все миры, и мысль их [людей народа Израиля] есть мир мысли… И сказал 
им он [Моисей]: “а вы умолкните”, и в тот момент должен был он осуществить из-
менение природы – превратить воду в сушу. А люди Израиля тогда ухватились за 
молитву и, соответственно, за мир речи, каковой есть жизненная сила этого мира. 
Поэтому невозможно было осуществить изменения в этом мире. Потому сказал он 
им “умолкните”. Вследствие этого вознеслись буквы речи, каковые есть жизненная 
сила этого мира, к Ветхому днями (сфира кетер). А там невозможно узреть разделе-
ние качеств. Там и суша, и море равны, ибо все суть высшая воля»46. Как явствует 
из сказанного, коллективная молитва правоверных исключительно важна. Само су-
ществование мира зависит от нее. Но обращение к Создателю обычных людей 
лишь поддерживает установленный порядок. Только избранные праведные пасты-
ри, подобные Моисею, способны его изменить, когда того требуют обстоятельства. 
Они ведают тайны плеромы и наверняка знают, что и когда следует делать. Даже 
искренняя молитва чистых сердцем может в некоторых случаях вредить избранно-
му народу. Поэтому повиновение цадикам является первоосновой благополучия со-
общества правоверных.

2. Медитация в соответствии с предписаниями теософской каббалы
Невзирая на многочисленные высказывания о превосходстве буквенной медита-

ции над практикой кавванот, разработанной последователями теософской каббалы, 
основоположники хасидизма не отвергли ее в своем учении о молитве. При этом 
они отдавали предпочтение произведениям, созданным в ранний период существо-
вания данного направления еврейской мистики. Среди текстов, относящихся к этой 
группе, наибольшим авторитетом в кругах цадиков первых поколений пользовалась 
книга Зогар (Сияние), которая, как полагают исследователи, является продуктом 
коллективного творчества знатоков тайн Торы, проживавших в конце XIII – начале 
XIV ст.47, и труды авторов, близких к ней по взглядам. Главной целью еврейской 
молитвы в Зогаре провозглашается исправление всего сущего (тикун), которое тре-
бует реализации 4 основных задач: очищение душ верующих, исправление мира 
дольнего, исправление ангельских воинств и на последнем этапе – исправление 
самой плеромы, восстановление гармонии в ней. Благодаря литургии сынов Израи-
ля все, что существует на земле и в небесах, возносится к божеству. Творение 
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приобщается к высшей сфере бытия, в которой восстанавливается идеальное един-
ство48. Таким образом реализуется программа действий, называемая “пробуждение 
снизу” (итарута де-летата)49. Его главной составляющей является направленность 
сознания верующих на те или иные сфирот, реагирующие на определенные тексты 
синагогальной службы.

Для тех, кто не знаком с терминологией и специфическим стилем изложения 
классиков теософской каббалы, чрезвычайно затруднительно понять многие из по-
учений последователей Бешта о молитвах. Характерным примером этого служит 
следующее высказывание р. Элимелеха из Лежайска: «“Он возвел глаза свои, и вот 
три человека предстоят перед ним. Увидел (ира) он, и побежал навстречу им от вхо-
да в шатер, и поклонился до земли. И сказал: «Владыка! Если я обрел благоволение 
перед очами твоими, не проходи мимо раба Твоего»” (Быт. 18:2-3). “И вот три че-
ловека предстоят перед ним” – намек на то, что узрел Авраам, что должно ему ис-
править три мира. А именно: страх, любовь и великолепие. Ибо должен цадик 
исправить шесть концов, каковые есть шесть будничных дней и они две группы по 
три и три. Три до субботы и три после субботы. Поэтому выхватило Писание в 
своем повествовании (букв. языке) только трех человек. Оно удерживает вместе все 
шесть концов, сочетая брачными узами тех, кто до субботы, с теми, кто после суб-
боты… Три дня, которые после субботы, суть любовь, так как относятся к субботе, 
которая прошла. А три дня перед субботой суть страх (ира)50, ибо посредством их 
приходим к любви, каковая есть суббота. И потому мы молимся любви и страху в 
соответствии с порядком дней недели. Вначале любви, а потом страху, чтобы ис-
править шесть концов. “Увидел он и побежал навстречу им” означает, что после 
того, как исправил он три мира, благодаря этому пришла шефа в мир этот. Тут сле-
дует отметить главное – должно быть пробуждение снизу (итарута де-летата)… 
“Навстречу им” означает навстречу мирам, чтобы исправить их. А это и есть про-
буждение снизу. “…И поклонился до земли” – чтобы низвести шефу вниз. И молвил: 
“Не проходи мимо раба твоего” – означает то, что молился Господу Благословенно-
му короткой молитвой, чтобы Он не прошел мимо нас… Таков путь цадиков. Гово-
рят они мало, а делают много»51. В мистическом сочинении Сефер Ецира (Книга 
Творения), написанном, вероятно, в I в. н. э.52, говорится о том, что 6 нижних сфи-
рот задают 6 сторон света: верх, низ, восток, запад, север и юг53. Поэтому уже в 
самых ранних комментариях Сефер Ецира каббалистов, относящихся к началу 
XIII ст., эти сущности получают наименование 6 концов. Впоследствии оно упо-
требляется для обозначения 6 сфирот, расположенных между верхними слоями 
плеромы и Шехиной. Согласно толкованию р. Элимелеха, рассказ Торы о встрече 
Авраама с 3 ангелами повествует также об исправлении праотцом еврейского наро-
да указанного региона плеромы. Его поступок является руководством к действию 
для всех последующих поколений правоверных. Оно определяет сокровенный 
смысл синагогальной литургии. Помыслы молящихся в будничные дни должны 
быть обращены к трем главным сфирот, образующим группу 6 концов: великолепию 
(тиферет), любви (именуемой также “милосердие” – хесед) и страху (именуемому 
также “суд” – дин). Концентрация сознания на той или иной сущности плеромы за-
висит от близости дня, когда происходит служение, к святой субботе. Таким обра-
зом выполняется задание пробуждения высших сил снизу и в мир дольний нисходит 
благодатная шефа. Решающая роль в реализации этого богоугодного дела, как вид-
но из сказанного, отводится цадикам. Подобно праотцу Аврааму они способны не-
посредственно общаться с посланцами небес и разумеют глубинный тайный смысл 
всего происходящего.

В приведенном фрагменте проповеди исправление сфирот увязывается с уста-
новлением брачных связей между ними. Подобный подход характерен для текстов 
Зогара и произведений близких к нему авторов. Тут составляющие, образующие 
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плерому, часто изображаются не как абстрактные божественные сущности, а как 
живые существа, проявляющие, кроме всего прочего, значительную сексуальную 
активность. Обстоятельные рассуждения об этом порой способны шокировать не-
подготовленного читателя54. Благополучное соитие сфирот сулит великие блага 
сотворенным мирам, а их удаление друг от друга, напротив, влечет за собой неис-
числимые беды. Особое внимание творцы Зогара уделяют последней из сфирот – 
Шехине. Она подобно избранному народу пребывает ныне в изгнании. Ее изгнание 
означает удаление от супруга, каковым является сфира Тиферет или же вся группа, 
называемая “6 концов”. Страдания несчастной облегчает смягчение божественного 
суда посредством качества милосердия. Лишь благодаря служению народа Израиля 
она время от времени воссоединяется с возлюбленным55. Поэтому благочестивым 
надлежит прибегать в молитвах к специальным кавванот, необходимым для помо-
щи страждущей Шехине. Забота о ней является одной из ключевых тем проповедей 
хасидов о святом служении, что в полной мере отобразилось в их учении о молит-
ве. Р. Яков Йосеф из Полонного передает следующие слова р. Исраэля Баал Шем 
Това: «Слышал я от учителя своего, что Шехина называется молитвой, как сказано 
в Писании “И я молитва” (Пс. 109:4)56 …И когда молишься, обрати лик свой к 
Шехине, дабы произошло соединение ее с Супругом»57. Такое положение вещей 
обязывает верного ученика Бешта запретить своим последователям обращаться к 
Создателю с молитвой о своих материальных нуждах. Литургия по природе своей 
духовна, а единственной целью ее является достижение благополучия последней из 
сфирот. “Должен ты молится в духе о пользе Шехины, а не в материи о собствен-
ной пользе”58. Эти воззрения в полной мере разделял р. Дов Бер из Межирича. Свое 
суждение по данному вопросу он порой выражал несравнимо более жестко и агрес-
сивно. “Сейчас во времена изгнания мидот (сфирот) Святого, да будет Он благосло-
вен, как бы не пребывают в изгнании. Только мида (сфира) Шехина в изгнании”59. 
«Да не молится человек о нуждах своих, но пусть он всегда возносит молитвы о 
Шехине, чтобы была избавлена она от мук изгнания. В Зогаре называют тех, кто 
молится о себе, а не о Шехине, собаками, наглецами, говорящими “гав-гав”60»61. 
«[Слышал я от] Дов Бера, Магида праведного: “Да не придет тебе в голову во время 
молитвы твоей молиться о себе или о своей жене, о детях своих и о домочадцах 
твоих. Только о Шехине”»62.

Однако ни упомянутые выше указания, ни многие другие подобные им не при-
зывали верующих отказаться от забот о своих материальных нуждах. В данном слу-
чае они лишь предлагали особую стратегию разрешения проблем земной жизни с 
помощью специальной каваны. “Когда должен попросить какую-то вещь у Творца 
благословенного, следует помыслить о том, что душа есть как бы орган Шехины 
подобно капле из моря. И проси ты о Шехине, о тех вещах, которые недостает ей. 
И да будет у тебя уверенность, что воистину ты действуешь снизу для Шехины. 
Только если будешь ты прилеплен как следует к Шехине, изольется шефа также и 
на тебя. Так, например, когда человек весел, бьет он в ладоши, даже если он не 
имеет намеренья (каваны) делать так. Потому что радость распространилась на 
этот орган”63. В произведениях каббалистов Шехина часто называется собранием 
Израиля (кнесет Исраэль). Истолковывалось это по-разному, но, во всяком случае, 
речь неизменно шла о существовании связи всех еврейских душ с последней из 
сфирот64. Вследствие этого помощь, оказываемая Шехине, неотвратимо влечет за 
собой ниспослание небесных даров правоверным. Помышляя в час литургии толь-
ко о божественной невесте, они тем самым не только избавляют ее от страданий, но 
также очищают свою жизнь от бед и горестей. Но успех такой медитации зависит, 
как видно из сказанного, от силы прилепления к женскому лику плеромы. Шехина 
пребывает лишь с теми, кто достиг надлежащей ступени праведности. “Да сделает-
ся человек совершенным (целым) телесно во всех 248 подразделениях его. Ибо, 
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если нет, увечен он, недостает ему части тела. И не может он осуществить соитие 
[Шехины с ее Супругом], ибо не пребывает Шехина на тех, кто телесно не со-
вершенен”65. С талмудических времен в еврейском обществе принято было считать, 
что всякое богоугодное дело связано с одним из 248 органов и жил, на которые под-
разделяется человеческое тело66. И ежедневно части тела просят своего хозяина 
исполнить соответствующую им заповедь67. Таким образом, телесное совершенство 
переосмысливалось как праведность, непорочность в глазах Создателя. Только на 
достигших надлежащей ступени совершенства пребывает Шехина, и они могут 
обеспечить ее единение с вышестоящими сущностями плеромы. Соответственно, 
только для них медитативное обращение к последней из сфирот завершится види-
мым успехом в материальном мире68.

Следует отметить, что суждения Зогара о прошении в молитвах не столь жестки, 
как у основоположников хасидизма. Его авторы не видят ничего предосудительно-
го в хлопотах людей о своих нуждах. Но перед этим необходимо как следует воз-
благодарить и прославить Господа69. Иногда такая деятельность описывается как 
забота о самом Творце. “О пропитании следует просить только после молитвы и 
насыщения Господа, ибо вначале ест царь и лишь потом едят рабы его”70.

Но и лидеры хасидов раннего периода не были последовательны в своих сужде-
ниях относительно запрета беспокоить просьбами Вседержителя. «“Молитва моя к 
Тебе, Господи, во время желанное” (Пс. 69). Есть правило, объясненное в святом 
Зогаре, что человеку должно в час молитвы прилепиться к молению праотцов. На 
это содержится намек в словах “Молитва моя”. Слово “молитва” указывает на ка-
чество любви. И когда человек совершает служение посредством качества любви, 
он прилепляется к качеству Авраама. Смысл слова “молитва” (тфила) есть соеди-
нение. Происходит это от сказанного “боролась (нафтуле) я, Господи”. “К Тебе, 
Господи, во время желанное” – это качество страха, качество Исаака. И для него 
необходимо время желанное. Когда человек прилепляется к качеству любви, то 
всякое время для него как время желанное, но когда к качеству страха – необходи-
мо для него время желанное. Ибо как же он будет просить, когда стоит он в страхе. 
Ибо качество страха (ира) означает “в отдалении”, как сказано в Писании: “И узрел 
(ира) народ, и содрогнулся, и стал в отдалении” (Исх. 20:15). И если в страхе чело-
век, Господь благословенный дарует ему разум, чтобы обращаться с просьбой 
своей»71. В приведенном изречении р. Леви Ицхака из Бердичева содержится от-
сылка к двум важным положениям учения ранних каббалистов. Одно из них заклю-
чается в утверждении, что повествования Писания о жизни патриархов открывают 
нам тайны бытия божественных сущностей. А сами праотцы являются идеальным 
воплощением душевных качеств, укорененных в тех или иных сфирот. Авраам – 
это любовь (сфира Хесед). Исаак – это страх (сфира Дин). Предписания служить 
Создателю с любовью и страхом в данном контексте истолковываются как обязан-
ность верующего крепить связь с вышеназванными регионами плеромы. Примеча-
тельно, что бердичевский ребе видит в такой связи средство, гарантирующее успех 
прошений, обращенных к Господу. Если кавана верующего устремлена к предвеч-
ной любви, то всякое время удобно для обретения небесных даров. Но когда он 
охвачен страхом божьим, просить Владыку Всемогущего о своих нуждах чрезвы-
чайно затруднительно. Данная проблема успешно разрешается в специально уста-
новленный для этого срок. В час дневной субботней молитвы, согласно Зогару, 
наступает время желанное (эт рацон). Тогда божественное милосердие поглощает 
силу суда72. Вследствие этого, согласно р. Леви Ицхаку, человеку трепещущему 
свыше даруется способность просить о своих нуждах. Таким образом возвышен-
ное служение посредством каванот теософской каббалы примеряется с потреб-
ностью людей обращаться к Вседержителю с ходатайством об успехе в делах 
земных.
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Достойным внимания является то обстоятельство, что в рассмотренных нами 
примерах использования теософских каванот отсутствует какая-либо апелляция к 
буквенной медитации. Последователи экстатической каббалы увязывали мир сфи-
рот с буквами сакральных текстов. Эти концепции присутствуют в теоретических 
суждениях основоположников хасидизма. Но в духовной практике они используют-
ся не всегда. Часто сознание верующего при описании богоугодных деяний данного 
типа переориентируется на совершенно иные реалии. Перед ним предстают не хо-
лодные чертоги, где входящего судят за грешные помыслы, а обитатели плеромы, 
живущие собственной жизнью. Они источник всевозможных благ для человека и 
сами нуждаются в его помощи. Сущности мира горнего провозглашаются первоис-
точником душевных качеств людей, а иногда и вовсе отождествляются с ними. 
Иной тип переживания контакта с божеством влечет за собой переосмысление 
миссии цадика. В данном случае она не ограничивается ролью посредника, обес-
печивающего творения дарами небесными. Праведный также является спасителем 
жителей мира горнего. Он восстанавливает гармонию царства сфирот, соответ-
ствующих дням творения. Без его содействия невозможно избавить страждущую 
невесту Шехину от мук изгнания и обеспечить ее любовное свидание с небесным 
суженым. Абстрактно теологически буквенную медитацию можно считать более 
значительной, поскольку она ведет верующего к единению с первоисточником все-
го сущего, в то время как упомянутые теософские каванот ориентированы на ниж-
ние слои плеромы. Но с точки зрения проповедуемых хасидами целей богослужения 
их важность превзойти невозможно. Соответственно представления о цадике как 
о человеке, на котором почиет Шехина, являются решающим обстоятельством, обо-
сновывающим его власть над общиной верующих.

3. Экзотерическая молитвенная практика хасидов
Молитвенное служение основоположников хасидизма не ограничивается меди-

тациями, основные принципы которых были разработаны каббалистами средних 
веков. В суждениях последователей Бешта о смысле и путях осуществления сина-
гогальной литургии немаловажную роль играют поучения, близкие по своему содер-
жанию к традиционным талмудическим. В них Господь предстает перед нами как 
царь Вселенной, восседающий на троне, окруженном ангельскими ратями. Его об-
щение с людьми подобно отношениям земного правителя со своими подданными. 
Отличие заключается лишь в совершенстве Вседержителя, который бесконечно мо-
гуществен, мудр, справедлив и любит правоверных как отец. Данный формат в на-
ставлениях лидеров хасидов первых поколений обретает свою специфику, заслужи-
вающую особого рассмотрения. Характерным примером его является следующая 
проповедь р. Леви Ицхака из Бердичева: «Каждый человек должен укрепить в серд-
це своем веру в то, что Святой, да будет Он благословен, не относится с пренебре-
жением, Боже упаси, ко всякой молитве народа своего Израиля. Хотя Святой, да бу-
дет Он благословен, называется великим, могучим и ужасным и соответствует Ему 
сие прославление, тем не менее много стоят в Его глазах речения народа Его Израи-
ля. Даже от того, кто, Боже упаси, во тьме нижайшей. Тем не менее дарует это на-
слаждение Творцу благословенному. И да не помышляет человек, что, если столь 
велика мера доброты Святого, да будет Он благословен, зачем молиться мне с серд-
цем сокрушенным и смиренным. Без этого Святой, да будет Он благословен, примет 
молитву. Запрещено человеку думать так. Ибо надлежит всякому человеку подумать 
перед каждой молитвой о следующем: сколько ангелов есть у Него, таких, что каж-
дый ангел равен трети мира. И они подобны горчичному зернышку перед колесом 
Его колесницы. И колеса те столь же малы перед священными животными [на кото-
рых стоит Его престол]. И животные те столь же малы перед престолом славы Его. 
И все они вопрошают: “Где находится место славы Его?”73… И все они со страхом 
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и трепетом исполняют волю Творца. И потому да убоится человек, когда восстанет 
молиться перед царем столь великим. И должно, чтобы все органы его сотрясались. 
И после молитвы да подумает о том, что даже когда он без конца ведет обыденные 
разговоры, то приятно сердцу его. А тут единый миг, когда пришлось говорить перед 
царем столь великим и ужасным, и кроме того, в будущем вновь придется говорить 
перед Ним. И Святой, да будет Он благословен, наполняет весь мир целиком. И мо-
жет статься, что молитва его желанна для Него благословенного. И будут исполнены 
его желания во благо ему. И от этой молитвы будет Творцу, благословен Он, наслаж-
дение. И оно станет причиной шефы для всех миров. Ибо все зависит от деяний тех, 
кто внизу. От молитв наших, песнопений и восхвалений наших»74. 

Описанная практика синагогальной литургии содержит в себе все основные 
формальные компоненты мистической медитации. В плане внутреннего пережива-
ния имеет место концентрация помыслов на заранее определенных объектах и вера 
в дарование шефы всему сущему в результате успешного завершения процесса. 
Внешнее проявление также предполагает сотрясение всех частей тела, свидетель-
ствующее о состоянии молитвенного экстаза. Тут следует вспомнить, что странные 
телодвижения первых хасидов во время синагогальной службы были одним из важ-
нейших социальных маркеров, отличавших их от приверженцев старых традиций. 
Но содержание внутреннего переживания в данном случае не соответствует харак-
терным установкам каббалистов. Сознание верующего здесь обращено к образам 
божественной колесницы, заимствованным из первой главы книги пророка Иезе-
кииля и ее комментариев мудрецами Талмуда. Характер контакта с божеством лич-
ностный, соответствующий формату отношений верноподданного со своим госуда-
рем. Его характерные черты – страх перед могуществом владыки и убежденность, 
что правитель искренне ценит преданность своих верных слуг, выраженную по-
средством восхвалений. В данном тексте не фигурируют ни буквы святого языка, 
ни сообщество сфирот. Но столь значительное расхождение в интенциях не влечет 
за собой различие результатов, касающихся ниспослания творениям высших даров. 
Они описываются и, судя по всему, переживаются верующими совершенно одина-
ково. Нет и намека на то, что использование широко известной символики для ком-
муникации с миром горним чем-то уступает той, к которой прибегают знатоки тайн 
Торы. Указанный путь рекомендуется всякому верующему, а не только тем, кто пре-
бывает во тьме невежества.

Следует отметить, что именно проповеди, посвященные указанному формату 
молитвенной практики, наиболее богаты суждениями, отстаивающими право ве-
рующих беспокоить Господа просьбами о личном благополучии. Согласно сообще-
нию р. Шломо из Луцка, р. Дов Бер Магид из Межирича учил: “Каждый день проси 
[у Господа] о нуждах своих: исцелении, пропитании и прочем. Поясняется это 
притчей. Некий царь нанял работника, чтобы тот ухаживал за садом его, усладе и 
неге царей, насаждая растения и взрыхляя почву. Работник тот нуждается в пропи-
тании и прочих вещах, необходимых, дабы заниматься ему работой царской. Усты-
дится ли работник всякий день требовать удовлетворения нужд его перед лицом 
царя, поскольку занимается он его имуществом и делает работу его. С другой сто-
роны, будет для царя наслаждение и слава великая от этого, и даст он ему все, что 
просит тот с радостью”75. Как мы видели ранее, р. Дов Бер относился к числу наи-
более жестких противников осквернения молитв низменными прошениями о своих 
нуждах. Но тогда речь шла о пребывании верующего в совершенно иных реалиях. 
О погружении в плерому. Когда же верующий осознает Господа как доброго и за-
ботливого царя, правила игры меняются коренным образом. Теперь просить Все-
держителя о помощи в удовлетворении своих потребностей не только можно, но и 
нужно. Ведь для достойного монарха забота о своих подданных – великое наслаж-
дение. А ублажение Творца – одна из самых главных целей богослужения. 
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Виденье богочеловеческих отношений в таком ракурсе ведет к радикальной пе-
реоценке миссии цадика. Об этом прямо говорит р. Леви Ицхак из Бердичева: «Этот 
молился полной молитвой, а тот не молился полной молитвой. Слово “полная” в 
данном случае не вполне понятно. Не правильней ли было сказать “молитва хоро-
шая”? Но это станет ясным, когда мы увидим, что есть цадики, которые посред-
ством молитвы совершают то, что они хотят, а есть те, которые не совершают. Суть 
в том, что один великий цадик, приходя во двор дома царского, царя всего мира, на-
страивает себя на то, что пребывает он перед лицом царя, и потому не памятует о 
просьбе, относящейся к заботам сего мира. И просит он лишь о том, чтобы быть 
ему всегда прилепленным к царю, ибо нет у него другого долга, кроме как служить 
Творцу и быть рабом царя. И забывает он все земные заботы свои. Цадики же, не 
пребывающие на этой ступени, несмотря на то что стоят перед царем, все же пом-
нят просьбу, с которой они желали обратиться. Тот цадик, когда пребывает перед 
лицом царя, не помнит просьбу о заботах мира сего, с которой он желал обратить-
ся, и она не действует. А цадик меньший, чем он, помнящий о просьбе своей, во 
время, когда он стоит пред царем, обращается с просьбой своей, и она действует. 
Тот первый цадик, который, придя к царю, не помнит просьбы своей привести 
шефу в этот мир, называется тем, кто не молится полной молитвой, ибо нет в ней 
полноты, не приводит она шефу. Он помышляет только о делах мира будущего, 
дабы быть слугою Творца. В случае же, когда молящийся памятует о просьбе своей, 
дабы привести шефу и в этот мир, то молитва его называется полной, ибо есть в 
ней восполнение, так как приводит она шефу в этот мир»76. Отдавая должное рас-
смотренным ранее мистическим концепциям, бердичевский ребе признает ступень 
цадика, забывающего свои нужды, более высокой. Но при осмыслении отношений 
с Создателем в формате царства молитва такого праведника оказывается несовер-
шенной. Она не достигает той цели, которая в данном случае должна быть во главе 
угла. Шефа не приходит в дольний мир. Высшая ступень предстояния перед Госпо-
дом оказывается вредной для дела. Напротив, молитва того, кто ее избегает, назы-
вается идеальной. Именно так надлежит действовать истинному цадику. Приходя в 
чертоги царя, следует не забывать о своих прошениях. Развивая данную тему, со-
временник р. Леви Ицхака р. Элимелех из Лежайска утверждает, что на более высо-
кой ступени находится тот из цадиков, который более эффективно защищает перед 
Владыкой мира права его земных подданных. «“Судьи и стражи будут даны тебе во 
всех вратах твоих” (Втор. 16:18). Есть два вида цадиков. Есть цадик, который спо-
собен совершать все благодаря одним лишь своим святым разговорам. Ему не нуж-
но сильно вопить и молиться, поскольку его речи производят впечатление и могут 
остановить суды [небесные] так, чтобы они вовсе не пришли к нам. А есть цадик, 
который не достиг такой ступени, и должен вопить и молиться Господу благосло-
венному, пока не услышит Господь благословенный его молитвы. В этом заклю-
чается смысл сказанного в Писании: “Глаза Господа обращены к цадикам, а уши 
Его – к взывающим о помощи” (Пс. 34:16). Ибо глаза, как известно, расположены 
выше ушей. И если цадик достиг высшей ступени, то Господь благословенный 
наблюдает за ним широко раскрытыми глазами. Тогда осуществляется все посред-
ством надзора этого, ибо Господь благословенный надзирает за речами и движения-
ми его. И это суть “я молитва” (Пс. 109:4). А цадику, пребывающему ниже этой 
ступени, должно молиться. Это суть сказанного: “Глаза Господа обращены к цади-
кам, а уши Его – к взывающим о помощи”. Тут намек на две вышеупомянутые сту-
пени. И это – “Судьи и стражи даны будут тебе”. Писание хотело этим сказать, что 
даны будут тебе судьи, подобные этим, которые смогут задержать суды [небесные] 
так, чтобы они вовсе не пришли к нам. “Во всех вратах твоих”. Ибо мир принадле-
жит цадику. Согласно словам мудрецов, Господь благословенный советовался с ду-
шами цадиков при сотворении мира77... Все, что желает сделать Господь, как милость, 
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так и суд, Боже упаси, все должно быть по справедливости Его (цидко). То есть же-
лает он сделать праведно (цидкут). А именно, чтобы суды были остановлены цади-
ком. И это милость (цдака) для мира и для цадика. Ибо должен он подняться на 
высшую ступень»78. Примечательно, что в данной проповеди лучший из цадиков не 
описывается как человек, ищущий мистического просветления. Он не предается 
созерцанию сущностей божественного мира и даже не практикует экстатическую 
молитву. Сам Господь позволяет такому праведнику приблизиться к себе, подобно 
мудрому царю, подзывающему к себе лучшего из слуг. Его слова и даже жесты 
мгновенно удостаиваются высшего внимания и принимаются исключительно бла-
госклонно. 

Следует отметить, что при взятии ракурса, представляющего миропорядок как 
божественное царство, отношения цадиков со Всевышним во всем подобны отно-
шениям простых хасидов с ними. Верующие регулярно посещают своих лидеров, 
дабы просить их об исполнении своих желаний. Праведные главы общин передают 
поступившие просьбы верховному владыке, и тот исполняет их. Осмысление си-
туации таким образом важно для поддержания порядка в установленной идеальной 
космической иерархии. Это не следует считать лишь простой аллегорией, уступкой 
сознанию, не достигшему просветления. Всем людям, включая совершенных цади-
ков, надлежит верить в подлинность таких описаний происходящего. Соответствен-
но, значимость данной версии учения о молитве не уступает концепциям тайного 
элитарного учения каббалистов. Все три рассмотренных нами доктрины синаго-
гальной службы имеют равную ценность и дополняют друг друга. Все три равно 
важны для обоснования всеобъемлющей власти цадиков.
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tion of Colors, 1: David ben Yehudah he-Ḥasid’s Kabbalistic Diagram // Ars Judaica. – 2015. – 
№ 11. – Р. 40–45; Шолем Г. Основные течения в еврейской мистике. – С. 66–67, 341–346.

35 Dov Ber mi-Miedzyrech. Or ha-Emet. – Bney-Brak, 1967. – P. 77b. 
36 Menahem Mendel mi-Vitebsk. Pri ha-arets Jerusalem, 1989. Parashat va-Igash. – P. 40. От-

носительно отказа хасидов от практики теософских каванот см. также: Schatz-Uffenheimer 
R. Ha-hasidut ke-mistika / Schatz-Uffenheimer R. – Jerusalem, 1980. – P. 129–137; Idel M. Ha-
sidism, Between Ecstasy and Magic. – P. 149–152; Weiss J. A Studies in Eastern European Jewish 
Mysticism. – Oxford: Oxford University Press, 1997. – P. 95–126. 

37 Idel M. Hasidism, Between Ecstasy and Magic. – P. 159–160.
38 Sack B. Be-Shaarey ha-qabbalah shel r. Moshe Kordovero. – P. 199–202.
39 Dov Ber mi-Mezhirech. Magid dvarav le-Yaaqov. – P. 13–14.
40 Там же. – P. 47–48.



И. В. Туров

106                                                                                                      Східний світ, 2016, № 2–3

41 Относительно практики борьбы с неуместными помыслами р. Исраэля Баал Шем Това 
см.: Idel M. Tfila, eqstaza u-mahshavot zarot be-olamo ha-daty shel ha-Besht // Yashan mi-pney 
hadash- shay le-Imanuel Etkes. – Jerusalem, 2009. – P. 1–66.

42 Idel M. “Higher then time”: Observation on some concepts of time in Kabbalah and 
Hasidism // Time and Eternity in Jewish Misticism. – Leiden – Boston, 2015. – P. 179–185, 197–
200; Шолем Г. Основные течения в еврейской мистике. – С. 278.

43 В Зогаре силы зла уподобляются скорлупе ореха или коре дерева. Они препятствуют 
коммуникации между плеромой и творением. Данное наименование доминирует в произве-
дениях поздней каббалы и хасидских текстах. См.: Шолем Г. Основные течения в еврей-
ской мистике. – С. 298, 332–33; Tishby I. Mishnat ha-zohar. – Vol 1. – P. 298–301.

44 Moshe Haym Efraim mi-Sudylkov. Degel mahane Efrayim. – Jerusalem, 1994. – P. 258.
45 Menahem Nahum mi-Tshernobyl. Meor eynayim. – Jerusalem, 1989. – P. 64.
46 Dov Ber mi-Mezhirech. Magid dvarav le-Yaaqov. – P. 192.
47 Liebes Y. Studies in the Zohar. – Albany: State University of New Yourk Press, 1993. – 

P. 85–139.
48 Tishby I. Mishnat ha-zohar. – Vol. 2. – P. 261–262.
49 Zohar. Helek 1. – P. 86b, 248a; Helek 2. – P. 184b; Helek 3. – P. 113b и др.
50 В данном толковании обыгрывается созвучие на иврите существительного “страх” и 

имперфекта глагола “узреть” третьего лица единственного числа. Хотя эти слова пишутся 
по-разному, произносятся они одинаково – ира.

51 Elimelekh mi-Lyzhansk. Noam Elimelekh. Parashat va-Ira.
52 Liebes Y. Torat ha-etsira shel Sefer Etsira. – Jerusalem ve-Telaviv, 2000. – P. 229–237.
53 Sefer Etsira. 1:6, 1:10.
54 Liebes Y. Zohar va-Eros // Alpaim. – 1994. – № 9. – P. 67–117; Шолем Г. Основные тече-

ния в еврейской мистике. – С. 284–286.
55 Tishby I. Mishnat ha-zohar. – Vol. 1. – P. 228–231; Vol. 2. – P. 262–264.
56 Такая интерпретация слов псалма несколько раз приводится в Зогаре, см.: Zohar 

Helek. 1. – P. 24a; Helek. 3. – P. 49b; Tikuney Zohar. Tikun 26. – P. 71b.
57 Yaaqov Yosef mi-Polonoye. Tsafnat paneah / Еd. G. Nigal. – Jerusalem, 1989. – P. 3.
58 Там же.
59 Dov Ber mi-Mezhirech. Magid dvarav le-Yaaqov. – P. 54.
60 По-арамейски повелительное наклонение глагола “дай” произносится как “гав”.
61 Dov Ber mi-Mezhirech. Magid dvarav le-Yaaqov. – P. 25.
62 Benyamin mi-Zalorzez.Turey Zahav. – Mahilev, 1816. – P. 5d.
63 Dov Ber mi-Mezhirech. Magid dvarav le-Yaaqov. – P. 51.
64 Tishby I. Mishnat ha-zohar. – Vol. 1. – P. 227–228; Шолем Г. Основные течения в еврей-

ской мистике. – С. 289.
65 Yaaqov Yosef mi-Polonoye. Toldot Yaaqov Yosef. Leh-Leha. Ot 4.
66 Urbach E. Hazal: Emunot ve-deot / Urbach E. – Jerusalem: Magnes Press, 1986. – P. 301–

320.
67 Psikta rabbaty. Mahadurat Buber. – Lyek, 1868. – P. 101; Midrash Mishley.31:29.
68 См.: Weiss J. A Studies in Eastern European Jewish Mysticism. – Р. 127–131.
69 Tishby I. Mishnat ha-zohar. – Vol. 2. – P. 267.
70 Zohar. Helek. 3. – P. 226a.
71 Levi Itshaq mi-Berdichev. Qdushat Levi. Lequtim.
72 Tishby I. Mishnat ha-zohar. – Vol. 2. – P. 269.
73 Sidur Tfila. Shaharit shel Shabat. Musaf.
74 Levi Itshaq mi-Berdichev. Qdushat Levi. Parashat Va-ihye. 
75 Schatz-Uffenheimer R. Ha-hasidut ke-mistika. – P. 87.
76 Levi Itshaq mi-Berdichev. Qdushat Levi. Le-Shir-ha-Shirim. 
77 Bereshir raba. 8:7. Mahadurat Teodor – Albek. – Jerusalem, 1996. – P. 61.
78 Elimelekh mi-Lyzhansk. Noam Elimelekh. Parashat Shoftim.

литеРатуРа
Шолем Г. основные течения в еврейской мистике. Иерусалим − Москва, 2004.
Bereshit Raba / Ed. Teodor-Albek. Jerusalem, 1996.



Концепция власти цадика в учении хасидов о молитве

The World of the Orient, 2016, № 2–3                                                                                      107

Dov Ber mi-Mezhirecz. Magid dvarav le-Yaaqov / Еd. R Schats-Uffenheimer. Jerusa-
lem, 1976.

Dubnov S. Toldot ha-hasidut. Tel Aviv, 1960.
Elimelekh mi-Lyzhansk. Noam Elimelekh. Jerusalem, 1978.
Enelow H. Kawwana: The Struggle for Inwardness in Judaism // Studies in Jewish Literature 

issued in honour of Professor K. Kohler. Berlin, 1913.
Etkes I. Baal Shem. Ha-Besht – Magiya, Mistika, Hanhaga. Jerusalem, 2001.
Fine L. The Contamplative Practice of Yehudim in Lurianic Kabbalah // Jewish Spirituality. 

Vol. 2. New-York, 1997. 
Haim Tirer mi-Tshernovits. Beer maim haim. Jerusalem, 1970.
Idel M. Jewish Magic from the Renaissance Period to Early Hasidism // Religion, Science, 

and Magic. New York, 1989.
Idel M. Qabbalah: hebetim hadashim. Jerusalem, 1993.
Idel M. Hasidism, Between Ecstasy and Magic. New York, 1995.
Idel M. Messianic Mystics. New Haven and London, 1998.
Idel M. “Higher then time”: Observation on some concepts of time in Kabbalah and Hasi-

dism // Time and Eternity in Jewish Misticism. Leiden – Boston, 2015.
Idel M. Visualization of Colors, 1: David ben Yehudah he-Ḥasid’s Kabbalistic Diagram // Ars 
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“Mercurius Politicus” про осінню кампанію
Богдана Хмельницького 1655 року

та її наслідки

Англійська періодика XVII ст. – це такий тип джерел, який потребує максимум 
критичної оцінки щодо інформації, вміщеної на шпальтах газет. В Англії епохи 

Олівера Кромвеля ці газети обсягом від восьми до шістнадцяти сторінок більше 
нагадували брошури в теперішньому розумінні. І тодішня їхня назва була “книжки 
з новинами” (“newsbooks”). У вересні 1655 р. Олівер Кромвель і державна рада 
здійснили велике реформування в галузі англійської періодики. Усі газети, крім 
провладної “Mercurius Politicus” (виходила по четвергах), було закрито, а невдовзі 
Кромвель видав ліцензію на заснування ще однієї – понеділкової “The Publick Intel-
ligencer”. Обидва ці видання мали дуже подібний зміст щодо політичних новин і 
проіснували до кінця протекторату й були закриті у квітні 1660 р.1

Інформація до цих двох газет надходила переважно з кабінету державного секре-
таря англійського протекторського уряду Джона Турло2. Один конкретний випадок 
такого проникнення новин до періодики можна навести, порівнюючи газетні ві-
домості з деякими тогочасними посольськими звітами іноземних дипломатів у 
Лондоні. Ось, наприклад, в одному з випусків “Mercurius Politicus” натрапляємо на 
реляцію королівського секретаря Йогана Лілієнталя, писану зі шведського табору 
під Краковом 19 (29) вересня 1655 р. для шведського посла в Лондоні Крістера Бун-
де3. Відомості про те, що Бунде особисто передав цю реляцію в перекладі англій-
ською в руки Турло для протектора, є у звітах шведського посла з Лондона4. З усією 
певністю можна припускати, що Турло віддав цей документ у редакцію “Mercurius 
Politicus”, де його було надруковано якнайповніше.

У цій добірці документів порушено лише деякі питання цілої осінньої кампанії 
1655 р. та її впливу на розвиток політики наступних кількох місяців, як це подає 
“Mercurius Politicus”. Цей тип джерел досі не використовувався належним чином 
при аналізі історії козацтва середини XVII ст., хоча українські історики порушува-
ли цю проблематику ще на початку ХХ ст., передбачаючи зробити витяги з англій-
ської періодики до історії Руїни 1657–1667 рр.5

Хронологічно публіковані документи охоплюють період від серпня 1655 р. до 
травня 1656 р. З усього інформативного масиву, який несе “Mercurius Politicus”, ви-
биралися тільки ті відомості, що стосуються України, дипломатичних відносин Бог-
дана Хмельницького з кримськими татарами, Швецією, Річчю Посполитою та ін.

Уся осіння кампанія 1655 р. Богдана Хмельницького відносно добре подана в 
лондонських газетах: облога Камʼянця-Подільського в серпні, наступ на Львів і об-
лога міста у вересні – листопаді, захоплення та зруйнування Любліна, а також від-
ступ українсько-московських військ з-під Львова в листопаді, примирення з крим-
ськими татарами під Озерною, дипломатичні відносини Богдана Хмельницького з 
Яном Казимиром і Карлом Х Ґуставом, подальші їхні надії на союз із козаками і та-
тарами, що особливо були поширені в перших місяцях 1656 р., тощо6.

Походження новин у газетах було визначальним в інтерпретації тих чи інших 
подій того часу. Так, шведські новини зі Щеціна і Варшави подавали відомості, що 
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в жовтні й листопаді 1655 р. кримськотатарське військо наступало на Карла Х Ґус-
тава. Проте згідно з цією інформацією в них на шляху стоїть сильна армія Богдана 
Хмельницького, яка здатна зупинити татар і розбити їх7. Тобто ми бачимо тут по-
гляд на проблему, що виразно випливає зі шведської оцінки політичної ситуації. 

Укладення миру між українсько-московськими військами і кримськими татара-
ми під Озерною 12 (22) листопада 1655 р. породило в суспільстві численні чутки 
про те, що козаки готуються виступити на допомогу Янові Казимиру. Головною до-
слідницькою проблематикою щодо цієї битви є те, що через відсутність офіційних 
письмових документів на сьогодні важко встановити, якими точно були умови миру 
між Україною і Кримським ханством. Їхню реконструкцію можна зробити лише за 
допомогою другорядних джерел – письмових звітів про кампанію (зокрема, Василя 
Бутурліна), листування свідків битви (як-от Мар’яна Яскульського), щоденників 
походу, новин, що дійшли до Молдавії й пересилалися господарем Стефаном Ґеор-
ґіцою до польського короля, хронік Веспасіана Коховського, Самуеля Ґрондського, 
Йоакима Єрлича, Лаврентія Рудавського і т. д.8 Крім того, в науці немає однознач-
ної відповіді також і щодо оцінки цієї битви: була вона поразкою чи перемогою для 
кожного з учасників? Навіть поверхово видно, наскільки контроверсійними є по-
гляди при дослідженні цього питання, і тому кожне нове джерело, що проливає 
світло на цю битву, заслуговує на увагу.

Насамперед тут слід звернути увагу на справу полону, який татари мали б вивез-
ти з України після кампанії восени 1655 р. Зі звітів московських послів у Бахчиса-
раї Жеребцова й Титова (які, своєю чергою, 20 (30) грудня 1655 р. мали відомості 
від товмачів, відправлених за новинами на місцевий базар) маємо відомості, що 
після повернення хана з Молдавії в Білгород з його військом на шляху до Криму не 
було полонених козаків. 

В історіографії цей факт трактується дослідниками майже одностайно – за 
умовами укладеного миру під Озерною нібито мав відбутися обмін полоненими9. 
Однак в одній із праць з історії і звичаїв Османської імперії авторства Пола Ріко, 
багатолітнього англійського посла у Смірні, натрапляємо на інформацію, що дея-
кою мірою підкориговує ці відомості. Описуючи події самого початку 1656 р., він 
зазначав: бажанням султана Мегмеда IV було зібрати міцний флот, якого ще не було 
в Порті від початку Кандійської війни, і з цією метою “велике число рабів, що скла-
далися з козаків і московитів, було куплене від татар і переправлене в Констан-
тинополь”10. Тут ідеться, найімовірніше, про весняну підготовку в Стамбулі нової 
кампанії у воєнному протистоянні з Венецією, яка завершилася битвою під Дарда-
неллами 26 червня 1656 р. великим розгромом османського флоту. 27 березня 1656 р. 
англійські газети подавали венеційські новини, які також засвідчували, що у Стам-
булі готують великий флот, який набагато сильніший, ніж той, що був три роки 
тому, а татари укомплектували галери значною кількістю рабів, “які є за національ-
ністю як козаками, так і московитами”11. 

Хоч у цих новинах немає точної згадки про те, що цих козаків і московитів тата-
ри привели в полоні саме зі своєї останньої, осінньої 1655 р., кампанії в Україну, 
проте інформацію про переведення великого полону з Криму в Туреччину в перші 
місяці 1656 р. можна сприймати за достовірну на основі цих джерел. 

Завершення битви між кримськотатарськими та українсько-московськими вій-
ськами, а також відступ орд Мегмеда Ґірея IV до Криму у грудні 1655 р. збіглися з 
поверненням польського короля Яна Казимира зі шльонської еміграції до Корони 
Польської й піднесенням визвольної боротьби поляків проти шведів. Новини на 
шпальтах тогочасних англійських газет на цю тему зустрічаються дуже часто. І хоч 
у них переважно не піддається сумніву факт навернення козаків до старого піддан-
ства полякам за посередництвом кримських татар12, проте зустрічаються й нотки 
сумніву з приводу достовірності такої інформації13. Значення українського війська 
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в допомозі Карлові Х Ґуставу для боротьби з поляками надавалося такого великого, 
що в лютому 1656 р. з Королівської Пруссії доносили про успіх цілої справи в разі, 
якщо Хмельницького вдасться переманити на шведський бік, і про поразку війни в 
Речі Посполитій, якщо цього не буде зроблено14.

На початку 1656 р. такі новини, крім поляків і татар, розповсюджували, як відо-
мо, також і самі козаки через ті непорозуміння, що виникли у Війська Запорозького 
з Карлом Х Ґуставом під час осінньої кампанії. Ішлося насамперед про те, щоб 
шведські війська не входили до Руського воєводства, яке було українською зоною 
впливу, як про це говорив Богдан Хмельницький шведському послові під Львовом15. 
Після завершення осінньої кампанії 1655 р. українські політики в такий спосіб на-
магалися добитися вигідніших умов у подальших переговорах зі шведами. З боку ж 
шведського короля утримати козаків у їхній ворожнечі з поляками було дуже важ-
ливою справою. 

Політичний курс Олексія Михайловича на примирення з Річчю Посполитою, 
що був остаточно обраний уже у квітні 1656 р., і подальше оголошення Москвою 
війни Швеції 17 травня ст. ст. лише сприяли цьому процесові українсько-шведського 
зближення. “Mercurius Politicus”, наприклад, згадує про відправку Якуба Торн-
шільда і Ґотарда Веллінга до Семигороду, України і Криму16. Важливий штрих до 
українсько-шведських відносин цього періоду зустрічаємо у травневих новинах 
1656 р., згідно з якими Хмельницький виявляє більшу готовність з’єднатися з Кар-
лом Ґуставом, ніж у попередній період. У цей час, мовляв, на відміну від осені 
1655 р., у шведській армії майже не було поляків, які знову навернулися в піддан-
ство до Яна Казимира, оскільки козаки їм ніколи не вірили17. У цьому бачимо відго-
лос про напругу в українсько-шведських відносинах під час облоги Львова Богда-
ном Хмельницьким, коли польська шляхта й коронна армія, що піддалися шведам, 
вимагали від Карла Х Ґустава вплинути на козаків і вивести їх з Корони Польської. 
І шведський король ішов на ці поступки, збурюючи незадоволення у Війську Запо-
розькому18.

* * *
Усі газети датовані за старим стилем, який тоді вживався в Англії. Слід 

пам’ятати, що до середини XVIII ст. в Англії Новий рік починався на Благовіщення 
25 березня ст. ст., і це відображено в оригіналах газет при датуванні. Так, число 302 
(20 березня 1655 / 27 березня 1656) було тим випуском “Mercurius Politicus”, який 
завершував видання 1655 р. за цим літочисленням і починав наступний рік. Однак 
для зручності користування в цій публікації збережено літочислення, за яким Но-
вий рік починається 1 січня. Якщо в самому заголовку не зазначено стилю, але з 
контексту видно, яким стилем датована новина, то це відзначалося у квадратних 
дужках – “stilo novo” або “stilo vetero”, як це було прийнято в тогочасній періодиці. 
У разі коли стиль з точністю встановити не вдається, то це також відзначено у ква-
дратних дужках зі знаком питання. У коментарях використовується новий стиль, 
якщо коло дати немає ніяких уточнень щодо цього. Датування за старим стилем ви-
користовується в разі, якщо коло дати в дужках позначено новий стиль.

У XVII ст. під час складання до газет іноді вкрадалися помилки друку, які в до-
кументах виділено у спеціальні текстологічні коментарі, позначені приміткою із 
зірочкою. Ситуативні коментарі до джерел позначено звичайними примітками. 
Особливості тогочасної англійської мови залишено без редакторських правок, за 
винятком незначного втручання в пунктуацію. Майже без змін передано також то-
гочасне вживання в газетах великих літер, як і виділення слів курсивом. В остан-
ньому випадку за традицією тогочасних англійських друків виділялися переважно 
заголовки, звідки походили новини, а також особові та географічні назви, що тра-
пляються в тексті газет.
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ДОКУМеНТи
1

From Posna [Poznań] August the 12. [S. V.]
The 10 instant the King’s [i. e. Charles X Gustavus’s] army by his order marched from 

Baguise [?] to Caminwits [Kamieniec коло Kłecko] and quartered that night at Klecskow 
[Kłecko]. Then they came to Gniscen [Gniezno]19. The 13 in great silence they marched, 
som say, to the side of the River Vistule [Wisła], the K.[ing] of Poland being of the other 
side with his Army, which is but small, and in vain expecting the assistance of the Cos-
sacks and Tartars, who have lately Treated with the King of Sweden. These have besieged 
Camnitz in Podolia [Камʼянець-Подільський]20, and the Tartars are before Tritalits 
[Трипілля (?)], a very strong place both by nature and art21, and doe besides make incur-
sions to the very gates of Lemberg in Russia.

There is some grudge between the Swedes and the Moscovites about the devastation, 
spoile, and burning the fine Palaces, Churches and Works of Vilna by the said Mosco-
vites22.

Mercurius Politicus. – London, 1655. – № 274 (6–13 Sept.). – P. 5610.
2

From Warsovia, 27 ditto [August; S. N.]
Since the departure of their Majesties from hence23, the Citizens are in a great perple-

xity and fear, seeing that their City is no way fortified to resist a potent Enemy. The King 
of Poland is gone from Lowicz [Łowicz], and is gone three Leagues higher, where he is 
observing the motion of the Swedish Army. The Cosacks have attempted twice to sur-
prize the City of Kaminilck Podolski in Vkrania, and had near over come it, but upon ad-
vice by an express that the Tartars were ent[e]red their Country24, they had left the place 
to look towards home, although some of their parties make inroads as far as Lembergh in 
Russia, where they burn and spoil what they meet25. The great Duke of Muscovia having 
remain’ned som time at Vilna, marched towards Kaw [Ковно, Kaunas], to seize upon it, 
but finding the place was forsaken by the Inhabitants, he is gone back to Vilna, intending 
towards Grodna26.

Mercurius Politicus. – London, 1655. – № 276 (20–27 Sept.). – P. 5634.
3

From Warsovia November 1. [S. V.]
[...]
His Majesty [Charles X Gustavus] having put things in order at Cracovia27, departed 

thence, to goe towards Generall Chmielniski, General of the Cossacks, who hath submit-
ted and is at this time encamped before Lublin with 20000 men28, and is shortly after-
wards to repair to this City, to assist at a generall diet of the Palatins and other Lords of 
this Kingdom, which is summoned by his said // Majesty, who hath appointed Count 
Erick Oxenstiern29, grand Chancelor of Sweden, with Count Benedict Oxenstiern30, and 
the Lord Berenklow, to be present therein as his Commissioners.

[...]
Mercurius Politicus. – London, 1655. – № 286 (29 Nov. – 5 Dec.). – P. 5791–5792.

4
From Stettin, by the last [1 November S. V.]
By the last Letters from Cracovia we understand, that his Majesty of Sweden having 

left Generall Wittenberg, thereabout with 8000 men31, is marched toward Chmielniski, 
Generall of the Cossacks, who had but a little before given his Majesty Assurance by a 
speciall messenger of his intent to serve him32. Moreover, the General of the Second Bri-
gade of [the] Cosacks who are in Lithuania, hath sent Deputies to Warsovia, to Treat with 
the grand Chancelor of Sweden33.

Mercurius Politicus. – London, 1655. – № 286 (29 Nov. – 5 Dec.). – P. 5792.
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5
From Hamburgh, November 16. [S. N. (?)]
[...]
...his Majesty of Sweden hath bent his March towards Lublin, where the Cossacks and 

their Generall lay incamped34*, wherein he hath a double designe: partly, to make an 
Agreement with them, and partly to be near Prussia, the better to feel the Pulse of the 
Duke of Brandenburgh...

Mercurius Politicus. – London, 1655. – № 286 (29 Nov. – 5 Dec.). – P. 5790.
6

From Damzick, November 24 S. N.
[...]
Since my last, we have certain Intelligence from Lublin, by Letters of the 23 and 

24 October, that the Cossacks with 160000 men (as reported) came before that Town 
the 15. and have bewen down the Jewes, and plundred out their Houses, and fired the 
fore-Town, and compounded with the Town itself, to have all the Priests Goods; and 
those that were fled from Poland, and brought their Goods thither; and a Ransome for 
themselves, and took an Oath of them to be true to the Muscoviter, and so departed thence 
the twentyeth35; whether they bee gone further, as yet we know not, but it is feared they 
intend for Samoscky [Zamość], which is a place of greater strength, and much more 
Goods fled thither for security sake

[...]
Mercurius Politicus. – London, 1655. – № 286 (29 Nov. – 5 Dec.). – P. 5796.

7
From Stettin, November 20. S. V.
[...]
Some Reports there have been, as if the Tartars were on their way to oppose his 

Majesty of Sweden, but there is nothing of it36. We having certain intelligence they keep 
themselves very quiet; but suppose they should doe their worst, we have no cause to fear 
them, the Cossacks (which only wait his Majesties order, how, and where to be employed) 
being able and bastand enough to encounter and subdue them.

[...]
Mercurius Politicus. – London, 1655. – № 287 (5–13 Dec.). – P. 5809.

8
From Danzick December 1. S. N.
[...]
The Muscoviters and Cossacks have taken the Town of Lublin, plundred and burnt it, 

and dealt most inhumanely and barbarously with the people thereof.
Mercurius Politicus. – London, 1655. – № 287 (5–13 Dec.). – P. 5811. 

9
From Warsovia in Poland, December 8. [S. N. (?)]
Count Magnus37* de la Gardie, Generall of that Army of the King of Sweden which is 

in Liefland, hath received order from his Master to goe and joyne with him in Prussia, 
and he is accordingly to be gone38. It was thought the first orders would have been con-
tremanded, because of the strong Reports that the Tartars intended to come in for the 
King of Poland; but the Cossacks being retired into the Ukraine its conceived they will 
be strong enough to oppose any such irruption. In the mean time the Moscovites and Cos-
sacks doe both continue very firm and affectionate to the Crown of Sweden, and doe what 
ever they can in all outward appearance to maintain a good Intelligence with his Swedish 
Majesty39, which is a great matter for the establishing and securing of his new Conquests 
in Poland. Besides, most of the Polish Lords that were fled with their King into Silesia, 
are now returned, to live under his said Majesties protection40.

Mercurius Politicus. – London, 1656. – № 291 (3–10 Jan.). – P. 5873.
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10
From Warsovia in Poland, January 3.
The great noise made in these parts of the Tartars41* having broken into the Ukraine, 

begins to die in silence, for the contrary is confirmed by Letters from thence which say, 
that Generall Chmielniski keeps the passages so well guarded by his Cosacks, that they 
have not hitherto been able to make an irruption. Which being made known to the Polish 
King as he was upon his march, he immediatly retreated with his Forces, which goe un-
der the name of an Army.

The Envoy that came from the Great Turk, hath delivered a Letter to his majesty of 
Sweden, wherein the grand Seignor assures him of his good will, congratulates his Suc-
cesses, and promiseth enjoyne the Tartars, not to make any irruption42.

Mercurius Politicus. – London, 1656. – № 295 (31 Jan. – 7 Feb.). – P. 5936.
11

From Paris, February 5. stilo novo
[...]
We have Letters here from Colen [Köln] of the 26 past [S. N.], which say, that whereas 

the report was, that the Tartars and Cossacks wold joyn and succour the King of Poland, 
it is certain now, that they both continue in the Ukraine, without enterprising any thing43; 
and that aforenamed King, who was said to be gon to joyn with them, is returned back to 
little Glogaw [Glogau, Głogów] in Silesia44 which is confirmed by other letters of the 
same date, which assure us also, that Peace is fully concludet betwixt the Elector of 
Brandenburgh and the Swede45.

[...]
Mercurius Politicus. – London, 1656. – № 295 (31 Jan. – 7 Feb.). – P. 5935.

12
From Conigsberg, Ianuary 28. [S. V.]
This Country we account very happy by the conclusion of the Peace between the King 

of Sweden and our Elector. [...] 
We have as yet no exact particular of the terms of the agreement made and concluded, 

but every man speaks as he would have it.
They write from Dantzick, that the Polish King is come into Great Poland with 

60000 Tartars and Cosacks, but it is not believed here, because the Post from those parts 
arrives here before he can at Dantzick, and if there were any such matter, we should have 
an account of it before them46.

Mercurius Politicus. – London, 1656. – № 296 (7–14 Feb.). – P. 5951.
13

From Riga, Ianuary 25. [S. V.]
The last Post hath brought but little from Moscovia, onely that at the great Dukes re-

turn, first the Imperiall Ambassadors, and three days after ours [i.e. Swedish] had imme-
diately upon it the second Audience, and have likewise had their first conference with the 
appointed Commissioners, and affairs seem to have a good success with the Moscovite, 
save that as yet we cannot get to understand what the Proposals are which the Emperor 
hath made to the grand Duke47. Besides, we have true Intel- // ligence of the Tartars ma-
king an Invasion upon the Moscovite48. [...]

Mercurius Politicus. – London, 1656. – № 298 (21–28 Feb.). – P. 5988–5989.
14

From [Royal] Prussia, Feb. 9. S. N.
[...] 
His Majesty of Sweden is marching back for Poland49; if he be assured of the Cos-

sacks, he may then possess Poland in quietness, and settle affairs50* there, otherwise not. 
[...]
Mercurius Politicus. – London, 1656. – № 298 (21–28 Feb.). – P. 5987.
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15
From Breslauw [Wrocław], Febr. 24. [S. N. (?)]
The King of Poland hath not above 14000 men together, and there is little hope of 

assistance to be expected for him from the Tartars or Cossacks, who are very much 
disunited among themselves.

Mercurius Politicus. – London, 1656. – № 300 (6–13 March). – P. 6022.
16

From Hamburgh March 18. [S. V.]
Our Letters out of Poland doe say, There is a little passed since, but in the last fight the 

Swedes have had a sad work of it, for 8000 of them engaged with 20000 Poles, but finally 
the Swedes with the taking of 13 Standarts kept the field. The Cossacks did behold these 
combatants from far off, and as soon as the Victory did incline on the Swedish side, they 
did help to persue and cut down the fugitive Poles. The King of Sweden is said to have 
tired above 8 horses during this fight and the persuit of them, whereof wee shall have by 
the next certain particulars51.

Mercurius Politicus. – London, 1656. – № 303 (27 March – 3 April). – P. 6070.
17

Another from Hamburgh March 18. S. V.
[...]
Letters from Warsovia and other places in Poland speak of a second Conflict and totall 

defeat of King Casimirs Army, by his Majesty of Sweden near Reush Lemberg, and that 
there- // upon the King of Poland (who from a high Hill beheld the Battail) when he saw 
that all was lost, was again fled the Country; yet this was not done without a sore Conflict, 
but we expect the Confirmation hereof by the next. During the time of this Incounter, a 
Body of the Cossacks stood spectators, engaging on neither side, till they perceived the 
Poles begin to fly, and then they pursued them, cutting down many of them52.

Mercurius Politicus. – London, 1656. – № 303 (27 March – 3 April). – P. 6074–6075.
18

From Thoren [Toruń] in Prussia by the last [24 March S. N.]
They write that the Post from Warsovia, who should have bin here 8 days ago, is killed 

for certain, and the same is suspected of the Stettin [Szcecin] Post, because he should 
have bin there five days ago. In the interim, Letters came from Jarislaw [Jarosław], bea-
ring date the 18 of March stilo novo, from the King of Sweden, relating how our Army 
had severall happy small encounters with the Enemies; and that two Ambassadors were 
arrived at Jarislaw from the Cossacks53.

[...]
Mercurius Politicus. – London, 1656. – № 305 (10–17 April). – P. 6906.

19
Another [Letters] from Warsovia of March 24. [S. V. (?)]
[...]
The same Letterrs also give us a full confirmation of the arrival of the two Ambassa-

dors of the Cossacks, and of their desires of a good understanding with his Swedish 
Majesty.

Mercurius Politicus. – London, 1656. – № 305 (10–17 April). – P. [6907].
20

From Hamburgh, April 1. [S. V. (?)]
We hear by the last Post out of Pomerania, that the Letters from Warsovia of March 

24. [S. V. (?)] say, That the King of Sweden is in a very good state and condition, and is 
quartered with his Army by Jareslaw for their refreshing. King Casimir not being above 
three miles distant from the place, we expect to hear suddenly of some memorable exploit. 
There are arived two Ambassadors from the Cossacks, and are now with his Majesty at 
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Jarislaw. It is gathered by their expressions, that their only ambition is, to keep a favou-
rable correspondence with his Majesty; and that they would always be ready to assist the 
King at his pleasure: besides, we understand, That the Cossacks have expelled most part 
of the Reussens out of their Countries, and cut off all those places they had formerly re-
sign unto54* the Moscovite55.

[...]
Mercurius Politicus. – London, 1656. – № 305 (10–17 April). – P. [6907].

21
From Venice, March 27. [S. N. (?)]
The Lord Marco Bembo, Generall of our Gallions, departed hence this week, to goe to 

Candia, having strict order to be there with our Army as soon as possibly may be, and 
from thence to hasten to the mouth of the Chanel of the Dardanelles, to prevent the Turks, 
who boast that they will make way for their Fleet by the third of May next, and that it 
shall be of a greater strength than hath been these three years before56, their Gallies being 
better manned57*, the Tartar having furnished them with abundance of slaves, who are 
both Cosacks and Moscovites by Nation.

[...]
Mercurius Politicus. – London, 1656. – № 306 (17–24 Apr.). – P. 6915. 

22
From Dantzick, April 8. [S. V. (?)]
[...]
The Magistrates here have received Letters from their King, the King of Poland, and 

from his Secretary58 animating them still to hold out59, which were dated in the Castle of 
Zamosce [Zamość], March 19 [S.N.], as is pretended; wherein for their encouragement, 
the Polish King gives them an Account of his own state and // condition, signifying that 
he is in possession of Leopolis and the Cities and Towns lying round about it, and60* 
hath a very well accomplished Army consisting of 27000 men of Arms61, over and above 
those supplies which he faith he expects from the Cosacks and Tartars, and that he doth 
not doubt but they will come to him as soon as there shall be any grass upon the grounds 
for horses.

[...] And as touching the Cossacks sending supplies to King Casimir, they write 
generally from other parts, that there is no such matter, two Ambassadors being come 
from the chiefe of the Cossacks to the Swedish King, to obtaine a good Intelligence and 
Correspondence.

[...]
Mercurius Politicus. – London, 1656. – № 306 (17–24 April). – P. 6919–6920.

23
From Vienna, April 5. [S. N.]
We are certified from the Polish Generall Czernitzki62, by Letters under his own hand, 

concerning an overthrow given to the Swedes [...].
The said Czernitzki affirms, that his King hath not the courage to engage the Swedes 

in a maine Battel, but is resolved to tire out the enemies horse with Skirmishes and con-
tinuall irruptions; and doth not doubt but that, the Spring coming on, the Tartars will 
come to joyn with him, and Cosacks without number. – Thus writes he63*.

Mercurius Politicus. – London, 1656. – № 307 (24 April – 1 May). – P. 6929.
24

From Warsovia in Poland, of the 28 of March. [S. V. (?)]
[...]
There arrived the 8 past, two Ambassadors in Priestly habit at Jarslaw, who had 

audience from his Majesty of Sweden, presenting him with Letters of assurance from 
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Chmielniski, generall of the Cossacks, that he would attend his Majesty with ...000064* 
Men, as soon as the Earth was indued with her green Robes.

His Majesty having sent Mr. Thorenshield, and Gotthard Welling into Transylvania, 
the Ukrain, and Tartary65. He was certainly informed by them, as likewise by the Prince of 
Tran- // sylvania66, how highly the Turkish Emperor67 did affect his Majesties friendship.

Mercurius Politicus. – London, 1656. – № 307 (24 April – 1 May). – P. 6935–6936.
25

From Hamburgh, May 16. [S. V. (?)]
[...]
...the Polish King had sent Generall Czarnecki to disturb the Swedes in their march 

[into Prussia], while himself followed with his maine Army, which amounts to 25000 men; 
but no Succours are as yet come to him from the Tartars and Cosacks, as was reported. 

[...]
Mercurius Politicus. – London, 1656. – № 310 (15–22 May). – P. 6969.

26
From Dantzick, May 10 S. N.
[...]
His Majesty of Poland is coming down this way; he hath been collecting an Army in 

White Russia, and we are told hee hath in several Bodies near 100000 men, beside those 
he expects from the Cosacks and Tartars.

[...]
Mercurius Politicus. – London, 1656. – № 310 (15–22 May). – P. 6977.

27
From Graudentz68* [Grudziąc], May 9. [S. V.]
[...]
Just at my parting, there came Letters to his Maiesty [Charles X Gustavus] from 

Chmielinsky his Ambassador wherein he is assured, that before the end of May 30000 Cos-
sacks should be ready for his Maiesties service, either about Reushlemberg [Львів], or 
where he would have them employed69; and these men are now more forward to be 
ready to joyn Forces with his Maiesty, then they were before, when the Quartians were 
for the Swedish side; for they will never trust the Polonians, who have so often and 
openly broken, wharever they promised to keep faithfully unto them, and alwaies tyran-
nised over them.

[...]
Mercurius Politicus. – London, 1656. – № 312 (29 May – 5 June). – P. 7006.

28
From Dantzick, May 24. [S. N. (?)]
[...]
Its reported by some, the K.[ing] of Poland is come as far as Warsovia, with a potent 

Army; others say, he is gon to Shamoth [Zamość], and expects the Cossacks and Tartars 
to come to his assistance, but they have not hitherto.

Mercurius Politicus. – London, 1656. – № 313 (5–12 June70*). – P. 7021.
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7 Mercurius Politicus. – London, 1655. – № 287 (5–13 Dec.). – P. 5809; London, 1656. – 
№ 291 (3–10 Jan.). – P. 5873; № 295 (31 Jan. – 7 Feb.). – P. 5936.

8 Грушевський М. Історія України-Руси. – К., 1997. – Т. ІХ. – Ч. ІІ. – C. 1138–1149; Са-
нин Г. А. Отношения России и Украины с Крымским ханством в середине XVII века. – М., 
1987. – С. 108–112, 164–168.

9 Див., наприклад: Грушевський М. Історія України-Руси. – Т. ІХ. – Ч. ІІ. – C. 1140−1141, 
1164; Санин Г. А. Отношения России и Украины с Крымским ханством в середине XVII ве-
ка. − С. 168, 170; Смолій В. А., Степанков В. С. Богдан Хмельницький: Соціально-політич-
ний портрет. – К., 1993. – С. 431.

10 Rycaut Paul. The History of the Turkish Empire, From the Year 1623 to the Year 1677. − 
London, 1687. − P. 88. Про діяльність Ріко див.: Anderson Sonia. An English Concul in Turkey. 
Paul Rycaut at Smyrna, 1667–1678. – Oxford, 1989. – 323 p.

11 Mercurius Politicus. – London, 1656. – № 306 (17–24 April). – P. 6915. 
12 Див.: Там само. – № 295 (31 Jan. – 7 Feb.). – P. 5935; № 306 (17–24 April). – P. 6920; № 307 

(24 April – 1 May). – P. 6929; № 310 (15–22 May). – P. 6977; № 313 (5–12 June). – P. 7021.
13 Там само. – № 296 (7–14 Feb.). – P. 5951; № 300 (6–13 March). – P. 6022; 310 (15–

22 May). – P. 6969.
14 Там само. – № 298 (21–28 Feb.) – P. 5987.
15 Дашкевич Я. Захарій Ґамоцький – вірменин з України, дворянин у Швеції та його зу-

стрічі з Богданом Хмельницьким // Постаті: Нариси про діячів історії, політики, культури. – 
2-е вид. – Львів, 2007. – С. 133–134.

16 Mercurius Politicus. – London, 1656. – № 307. – P. 6935.
17 Там само. – № 312 (29 May – 5 June). – P. 7006.
18 Див. про це параграф про українсько-польську дилему Карла Х Ґустава в 1655–

1656 рр.: Kentrschynskyj Bohdan. Ukrainska revolutionen och Rysslands angrepp mot Sverige 
1656 // Karolinska förbundets årsbok. – Stockholm, 1966. – S. 46–50.

19 Про прибуття Карла Х Ґустава до Ґнєзна 11 (21) серпня див.: Carlson Frеdrik Ferdi-
nand. Sveriges historia under konungarne af Pfalziska huset. – Stockholm, 1855. – Del. 1: Carl X 
Gustaf. – S. 108.

20 Облога Камʼянця-Подільського тривала від середини серпня до початку вересня. За 
свідченням Богдана Хмельницького в листі до царя від 26 серпня (5 вересня), він зняв об-
логу 24 серпня (3 вересня) 1655 р. (Документи Богдана Хмельницького / Упор. І. Крип’яке-
вич, І. Бутич. – К., 1961. – № 327. – С. 442; Грушевський М. Історія України-Руси. – К., 
1997. – Т. ІХ. – Ч. ІІ. – C. 1104–1105). Переговори кримського посольства зі шведським ко-
ролем відбувалися у травні – липні 1655 р. в Стокгольмі (Федорук Я. Посольства кримського 
хана Мегмеда Ґірея IV до Швеції, Данії та Австрії у 1655 р. // Український історичний жур-
нал. – К., 2010. – № 5. – С. 38–41). Під час облоги Камʼянця-Подільського відбулися перего-
вори Богдана Хмельницького зі шведським послом Олександром Юлієм Торкватом, у ре-
зультаті яких було укладено українсько-шведську конвенцію про спільні дії проти поляків 
(Грушевський М. Історія України-Руси. – К., 1997. – Т. ІХ. – Ч. ІІ. – C. 1104–1105). Ця кон-
венція торкалася, поміж іншого, територіального питання, оскільки Хмельницький застері-
гав за собою територію до Вісли. Про ці домовленості писав, зокрема, Іван Виговський у 
листі від 1 лютого 1656 р. до коменданта Львова Криштофа Ґродзіцького під час шведського 
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наступу в Галичину: “Strony Szwedow nie rozumiemy, zeby ony nad pacta postanowione, tu na 
tey stronie Wisły mieli pustoszyc y daleko armata promouere, chiba by tu spodnuszczenia samych 
ze tych Panow, ktorzy tak sie do Szwedow przedali czynic mięli” (Краків. Бібліотека Чарторий-
ських. – Од. зб. 394. – Арк. 100).

21 Тогочасний опис фортифікацій Трипілля було здійснено, наприклад, Павлом Алепп-
ським. Див.: Алеппский П. Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в по-
ловине XVII века / Пер. Г. Муркоса. – М., 2005. – С. 150.

22 Вільно було захоплене московськими військами 8 серпня 1655 р. 
23 Людвіка Марія виїхала з Варшави до Кракова 6 серпня 1655 р. Ян Казимир покинув 

столицю 17 серпня, вирушивши до Ловича, де збиралося посполите рушення (Федорук Я. 
Віленський договір 1656 року: Східноєвропейська криза і Україна у середині XVII століт-
тя. – К., 2011. – С. 136).

24 Про похід кримського хана і нуреддіна наприкінці серпня – на початку вересня 1655 р. 
див.: Грушевський М. Історія України-Руси. – К., 1997. – Т. ІХ. – Ч. ІІ. – C. 1100–1101.

25 З-під Камʼянця-Подільського козацькі війська вирушили до Львова.
26 Московські війська захопили Ковно 16 серпня, Гродно – 18 серпня 1655 р.
27 Краків капітулював перед шведською армією 18 жовтня після тритижневої облоги. 
28 Цифри козацької армії, яку в цьому поході очолював Данило Виговський, сильно пере-

більшені. За офіційними російськими звітами про захоплення Любліна 15 жовтня 1655 р., 
козаків було 4000. До цього було додано московське військо на чолі зі стольником Потьом-
кіним (Грушевський М. Історія України-Руси. – К., 1997. – Т. ІХ. – Ч. ІІ. – C. 1126–1128). 

29 ерік Оксеншерна (1624–1656) – син Акселя Оксеншерни, канцлер Швеції з 1654 р.
30 Бенґд Оксеншерна (1623–1702) – шведський генерал-губернатор Варшави (1655–1656).
31 Арвід Віттенберґ залишався шведським генералом, який брав активну участь у по-

дальшій війні з Річчю Посполитою. Його було полонено в липні 1656 р. під час битви під 
Варшавою. Пауль Вірц був призначений комендантом Кракова в 1655–1657 рр.

32 Ідеться про посольство від Хмельницького, яке очолював Данило Афінський. Він 
вирушив із-під Львова до Варшави в супроводі 3000 козаків і прибув до польської столиці 
17 (27) жовтня 1655 р. з кількома десятками людей. Чекав там на Карла Х, який здійснював 
марш із Кракова до Королівської Пруссії, прибувши до Варшави 5 (15) листопада (Kentrs-
chynskyj Bohdan. Ukrainska revolutionen och Rysslands angrepp mot Sverige 1656 // Karolinska 
förbundets årsbok. – Stockholm, 1966. – S. 44–47; Федорук Я. Два листи архімандрита Да-
нила Афінського і грека Федора Дмитрієва до царя Олексія Михайловича у 1656 році // 
Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2009. – Вип. 13/14. – С. 483–484).

33 Восени 1655 р. відбувалися дипломатичні контакти наказного гетьмана Івана Золота-
ренка зі шведським королем і Єронімом Радзейовським, який перебував на службі у Шве-
ції. Золотаренко писав, що може забезпечити 10000 козаків у розпорядження армії Карла Х 
Ґустава. Послом наказного гетьмана до Карла Х Ґустава був сотник Іван Петрович (Іван 
Тафларій). Під час перебування шведського посольства в Москві наприкінці 1655-го – в 
перших місяцях 1656 р. цей факт листування Золотаренка зі шведським королем виносився 
московськими дипломатами як один із головних на переговорах і нібито став однією з під-
став початку війни Олексія Михайловича зі Швецією (Грушевський М. Історія України-
Руси. – К., 1997. – Т. ІХ. – Ч. ІІ. – C. 1110–1111; Kentrschynskyj Bohdan. Ukrainska revolutionen 
och Rysslands angrepp mot Sverige 1656 // Karolinska förbundets årsbok. – Stockholm, 1966. – 
S. 47–48, 74, 83–84).

34* Повинно бути “encamped”.
35 Див. прим. 28.
36 Уклавши договір з козаками після битви під Озерною, татарське військо в цей час на 

чолі з ханом Мегмедом Ґіреєм IV вирушало назад до Криму.
37* Це слово написано з малої літери й не виділено курсивом. Складальник, мабуть, не 

зрозумів, що йдеться про імʼя графа Маґнуса де ля Ґардьє, помилково сприйнявши його як 
“великого графа де ля Ґардьє”.

38 Маґнус де ля Ґардьє, генерал-губернатор Швеції в Лівонії з 31 травня (10 червня) 
1955 р. Наказ Карла Х Ґустава наступати з Лівонії на Східну Пруссію, до Кеніґсберґа, було 
видано ще 27 серпня (6 вересня), і де ля Ґардьє отримав цей документ 17 (27) вересня 1655 р. 
(Fagerlund Rainer. Kriget i östersjöprovinserna 1655–1661. Operationer och krigsansträngningar 
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på en bikrigsskådeplats under Carl X Gustafs krig // Kriget på östfronten [= Carl X Gustaf-
studier, 7 / Red. Arne Stade]. – Stockholm, 1979. – S. 37–38; Федорук Я. Віленський договір 
1656 року: Східноєвропейська криза і Україна у середині XVII століття. – К., 2011. – С. 166). 
Цей похід було викликано активністю бранденбурзького курфюрста Фрідріха Вільгельма в 
Королівській Пруссії й укладенням 12 листопада 1655 р. Рінського союзу між Бранденбур-
ґом і сімома головними прусськими містами, крім Ґданська (Федорук Я. Віленський договір 
1656 року... – С. 163). Концентрація шведських військ у Східній Пруссії привела до того, 
що курфюрст відступив з Королівської Пруссії до Кеніґсберґа, де 7 (17) січня 1656 р. було 
укладено договір зі Швецією.

39 Новини про те, що московський цар намагався підтримувати доброзичливі відносини 
зі Швецією, були дуже перебільшені. У цей час, у грудні 1655 р., в Москві вже перебувало 
велике шведське посольство на чолі з Ґуставом Бьолке, Олександром ессеном і Філіпом 
Крузеншерном, яке мало стриману аудієнцію від Олексія Михайловича (див. прим. 47).

40 Ян Казимир і Людвіка Марія виїхали з Кракова до Ґлоґова, що в австрійській Сілезії, 
після ради сенату 19 вересня 1655 р. 24 вересня рада сенату доручила оборону Кракова 
Стефанові Чарнецькому, а король з королевою відправилися в еміґрацію. Новини про те, 
що шляхта, яка виїхала з королем до Сілезії, поверталася до Корони Польської на службу 
до Карла Х Ґустава, були перебільшені (Федорук Я. Віленський договір 1656 року: Східно-
європейська криза і Україна у середині XVII століття. – К., 2011. – С. 166).

41* У друці помилково “Tartras”.
42 Турецьким послом, який зʼявився у Варшаві 2 грудня 1655 р., був Мустафа-ага. Однак 

це було посольство від султана Мегмеда IV не до Карла Х Ґустава, а до Яна Казимира як 
відповідь на польське посольство до Порти на чолі з Войцехом Бечинським. Помилкові 
новини про те, що султан відправив посла до шведського короля, а не до польського, тра-
пляються також і в тогочасному листуванні, наприклад у листі Данила Афінського до Олек-
сія Михайловича (Федорук Я. Два листи архімандрита Данила Афінського і грека Федора 
Дмитрієва до царя Олексія Михайловича у 1656 році // Український археографічний щоріч-
ник. Нова серія. – К., 2009. – Вип. 13/14. – С. 497–498, 507). Обидва посли – Бечинський і 
Мустафа-ага – виїхали зі Стамбула 21 липня 1655 р. і потрапили до шведського полону в 
околицях Любліна. Упродовж кількох місяців Мустафа-ага не хотів віддавати Карлові Х 
Ґуставу, який на той час був у Королівській Пруссії, листи від султана, адресовані Янові 
Казимиру. Однак згодом віддав їх, отримавши аудієнцію в короля. У відповідь Карл Х по-
силав із ним листи до Мегмеда IV, датовані з Мальборка 16 (26) червня 1656 р. (Abrahamo-
wicz Zygmund. Four Turkish Letters to the King and Chancellor of Poland at the Svenska 
Riksarkivet in Stockholm // Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungariae. – Budapest, 
1961. – T. XIII. – P. 63, 67–69; Türkische, tatarische und persische Urkunden im Schwedischen 
Reichsarchiv / Verz. und beschr. von. K. V. Zetterstéen. – Uppsala, 1945. – Dok. 2. – S. 1–2; Wib-
ling Carl. Carl X Gustaf och Georg Rakoczy II. – Lund, 1891. – S. 12).

43 Незважаючи на українсько-татарський договір, укладений у листопаді 1655 р. під 
Озерною, чутки про те, що хан навернув козаків на службу до Яна Казимира, були дуже пе-
ребільшені. Однак вони були популярними в Речі Посполитій, що відображено також і в 
англійських газетах. Після того як між Богданом Хмельницьким і Карлом Х Ґуставом ви-
никли розбіжності щодо розмежування територіальних впливів у Речі Посполитій, козаки 
до певної міри самі розповсюджували такі чутки, маючи на меті зробити шведського коро-
ля поступливішим у майбутніх переговорах щодо впливів на західноукраїнські землі.

44 Ян Казимир виїхав з Ґлоґова до Корони Польської 18 грудня 1655 р. і після цього вже 
не повертався до Сілезії. 29 грудня коронні гетьмани уклали Тишовецьку конфедерацію 
проти шведів, відправивши звідти посланців до польського короля. Ітінерарій Яна Кази-
мира із Сілезії див.: Damus Rudolf. Der erste nordische Krieg bis zur Schlacht bei Warschau. 
Aus Danziger Quellen // Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins. – Danzig, 1884. – 
H. XII. – S. 51.

45 Кеніґсберзький договір, укладений електором Фрідріхом Вільгельмом зі шведами 
7 (17) січня 1656 р. (див. коментар до док. 9).

46 Новини про допомогу Янові Казимиру з боку козаків, що розповсюджувалися після 
українсько-татарського примирення під Озерною, не відповідали дійсності (див. прим. 38).

47 Австрійські посли Алегретто Алегретті й Теодор Лорбах прибули до Москви 7 (17) жовт-
ня 1655 р. Шведські – Ґустав Бьолке, Олександр ессен і Філіп Крузеншерн приїхали 
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28 жовтня (7 листопада) 1655 р. Обидва посольства змушені були чекати на повернення 
Олексія Михайловича з Лівонського походу, що сталося 10 (20) грудня. Австрійське по-
сольство було прийняте вже наступного дня, а шведське отримало першу аудієнцію лише 
19 (29) грудня. Така різниця в дипломатичному етикеті означала пріоритети московської 
політики стосовно Швеції й Австрії, яка пропонувала своє посередництво для укладення 
мирного договору з Річчю Посполитою. Радниками царя для переговорів зі шведським 
посольством було призначено Алмаза Іванова, Микиту Одоєвського та ін. Про це було 
оголошено на другій аудієнції шведським послам 23 грудня 1655 р. (2 січня 1656 р.) (Ken-
trschynskyj Bohdan. Ukrainska revolutionen och Rysslands angrepp mot Sverige 1656 // Karolin-
ska förbundets årsbok. – Stockholm, 1966. – S. 65–69; Федорук Я. Віленський договір 1656 ро-
ку: Східноєвропейська криза і Україна у середині XVII століття. – К., 2011. – С. 196–198, 
205–206).

48 Новини про напад татарського війська на Московську державу не відповідали дійсності. 
Однак вони віддзеркалювали багатолітню політику кримських ханів, скеровану на визво-
лення мусульманських народів з-під московського панування (Федорук Я. Міжнародна ди-
пломатія і політика України: 1654–1657. – Львів, 1996. – Ч. 1: 1654 р. – С. 39–52; його ж. 
Посольства кримського хана Мегмеда Ґірея IV до Швеції, Данії та Австрії у 1655 р. // Україн-
ський історичний журнал. – К., 2010. – № 5. – С. 37–49).

49 Карл Х Ґустав повернувся до Корони Польської після укладення Кеніґсберзького дого-
вору з Фрідріхом Вільгельмом і захоплення низки міст у Королівській Пруссії.

50 У тексті помилково “affaircs”.
51 Див. прим. 52.
52 Новини про те, що під Львовом відбулася битва між коронним військом і Карлом Х 

Ґуставом, не відповідають дійсності. У своєму марші з Королівської Пруссії шведський ко-
роль справді мав намір підійти до Львова, де на той час збиралася велика армія (22–24 тис. 
за підрахунками істориків) і де був сам Ян Казимир. Захопивши Люблін і взявши в облогу 
Замостя, наприкінці лютого Карл Х все ж відмовився від наміру вирушати на Львів і повер-
нув до Ярослава, куди прибув 11 березня. Звідти перед небезпекою бути обложеним 22 бе-
резня виступив до Пшеворська й далі до Сандомира. Неточними в газетах були також 
новини і про ще одну втечу Яна Казимира з країни, і про участь козаків у якійсь битві на 
боці поляків у перші місяці 1656 р. Можливо, тут маємо відголос поразки польської армії 
на чолі зі Стефаном Чарнецьким від Карла Х Ґустава в околицях Ґолембя в ніч із 17-го на 
18 лютого 1656 р. Окрім того, міняючи маршрут від Львова до Ярослава, Карл Х розпускав 
чутки, що вирушає зі своїми військами до Янова під Львовом (Kersten Adam. Stefan Czarnie-
cki: 1599–1665. – Warszawa, 1963. – S. 262–266, 269–277; Wimmer Jan. Przegląd operacji w 
wojnie polsko-szwedzkiej 1655–1660 // Wojna polsko-szwedzka 1655–1660 / Red. Jan Wimmer. – 
Warszawa, 1973. – S. 161–162).

53 Новини про це посольство, які повторяються в кількох випусках газети, не були точ-
ними. Важко собі уявити, якими дорогами мали пройти українські посли, котрі були грека-
ми, з Чигирина до Ярослава, не потрапивши в полон до поляків. У своєму листі від 22 бе-
резня (1 квітня) 1656 р., пересланому Карлові Х Ґуставу з Данилом Афінським і Самуелем 
Ґрондським, який повертався до шведів із Чигирина, Богдан Хмельницький писав: “Те, що 
ми до цього часу не вирядили послів для складання і узгодження між нами деяких справ, 
сталося частково тому, що не було відоме місцеперебування короля, частково через негоду 
і інші перешкоди і труднощі. З тих же причин ми не змогли визначити місце для перего-
ворів” (Документи Богдана Хмельницького / Упор. І. Крип’якевич, І. Бутич. – К., 1961. – 
Док. 361. – С. 480). Данило Афінський, який у березні повернувся до Чигирина зі згаданого 
осіннього 1655 р. посольства до Карла Х Ґустава до Варшави (див. прим. 32), знову був від-
правлений Хмельницьким до шведів. Аби не потрапити в полон, о. Данило добирався до 
Карла Х через Молдавію і Трансільванію й застав короля лише 19 (29) серпня в Закрочимі. 
Однак на початку березня н. ст. маємо згадку про грецького духовного, який був послом від 
українського гетьмана до Яна Казимира до Львова. Про нього згадує в нотатках секретар 
польської королеви Пʼєр де Нуайє (Lettres de Pierre des Noyer secrétaire de la reine de Pologne 
Marie-Louise de Gonzague princesse de Mantoue et de Nevers, pour servir a l’histoire de Po-
logne et de Suède de 1655 a 1659. – Berlin, 1859. – Doc. XXXI. – P. 97; Грушевський М. Історія 
України-Руси. – К., 1931. – Т. ІХ. – Ч. ІІ. – С. 1131; Kentrschynskyj Bohdan. Ukrainska revo-
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lutionen och Rysslands angrepp mot Sverige 1656 // Karolinska förbundets årsbok. – Stockholm, 
1966. – S. 50, 57; Федорук Я. Два листи архімандрита Данила Афінського і грека Федора 
Дмитрієва до царя Олексія Михайловича у 1656 році // Український археографічний щоріч-
ник. Нова серія. – К., 2009. – Вип. 13/14. – С. 488–489; його ж. Трансільванське князівство 
у 1656 році: вибір політики між Україною, Швецією та Річчю Посполитою // Український 
археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2013. – Вип. 18. – С. 226, 232–234).

54* У тексті помилково “uuto”.
55 Новини про те, що Богдан Хмельницький вигнав московську адміністрацію з України, 

не відповідали дійсності.
56 Марко Бембо (1619–1697) – венеційський адмірал, вирушив зі своїм флотом до адмі-

рала Лоренцо Марчелло. Венеційський флот підійшов до Дарданелл 23 березня і стояв там 
місяць, поки не надійшла турецька армада. Вирішальна битва між венеційським і турець-
ким флотами відбулася 26 червня 1656 р. Турецький флот, хоч перевищував кількісно вене-
ційців, зазнав такої значної поразки, що Мустафа Наїм називав її найбільшою з часів після 
Лепанто (Setton Kenneth. Venice, Austria, and the Turks in the Seventeenth Century. – Philadel-
phia, 1991. – P. 182–183; Finkel Caroline. Osman’s Dream: The Story of the Ottoman Empire 
1300–1923. – London, 2005. – P. 247–248). Про виїзд Бембо до Дарданелл див. ще новини з 
Венеції від 3 квітня н. ст. (?) 1656 р. (Mercurius Politicus. – London, 1656. – № 307 (24 Apr. – 
01 May). – P. 6931).

57* У тексті помилково “mnnaed”.
58 Стефан Корицінський, великий канцлер коронний (1653–1658).
59 Найголовніше місто Королівської Пруссії Ґданськ залишалося єдиним, яке не піддало-

ся шведам і яке витримувало облогу (Cieślak Edmund. Wojskowo-polityczne i gospodarcze 
znaczenie Gdańska w wojnie polsko-szwedzkiej 1655–1660 // Wojna polsko-szwedzka / Red. 
Jan Wimmer. – Warszawa, 1973. – S. 358–381).

60* У тексті помилково “aud”.
61 Про збір коронної армії під Львовом і її приблизну чисельність див. прим. 52.
62 Стефан Чарнецький, на той час київський каштелян (з 1652 р.).
63 Ці новини з Відня були перекладом з латинської; оригінал також було надруковано по-

ряд у цьому самому номері: “Vienná, 5 Aprilis. Generalis Polonus Dom. Czernitzky literis 
propria manu scriptis de clade Suecica nos certioses facit [...]. Idem Czernitzky affirmat, Regi sou 
non esse animum cum Suecis justo praelio (у друці: “pcalio”) congredi, sed statuisse continuis 
irruptionibus // valitudo macerare hostilem Equitatum, nec dubitare, quin Vere ineunte adfuturi 
sint Tartari socii Cosaccique sine numero. Hæc ille” (Mercurius Politicus. – London, 1656. – 
№ 307 (24 April – 1 May). – P. 6928–6929).

64* Перша цифра нерозбірлива у друці.
65 Весною 1656 р. в цьому посольстві відправилися Ґоттард Веллінґ і Генріх-Целлестин 

Штернбах (інструкція від Карла Х Ґустава датувалася 8 (18) травня; додаткові інструкції 
від 2 (12) серпня), які добралися до Семигороду лише 17 серпня 1656 р. Посольство Якоба 
Тореншільда до Богдана Хмельницького було відправлене лише в жовтні 1656 р. (інструк-
ція 5 жовтня). Тореншільд не доїхав до Чигирина, куди замість нього вирушив із Тран-
сільванії Веллінґ (Грушевський М. Історія України-Руси. – К., 1997. – Т. ІХ. – Ч. ІІ. – 
C. 1284–1296, 1304–1307; Котлярчук А. Дипломатические отношения Швеции и Украины в 
1654–1660 гг.: шведская историография и источники // Украина и соседние государства в 
XVII веке: Материалы Международной конференции. – СПб., 2004. – С. 98; Федорук Я. 
Трансільванське князівство у 1656 році: вибір політики між Україною, Швецією та Річчю 
Посполитою // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2013. – Вип. 18. – 
С. 238–239).

66 Юрій ІІ Ракоцій, трансільванський князь (1648–1657, 1658–1660).
67 Мегмед IV, турецький султан (1648–1687).
68* У друці помилково “Grandentz”.
69 Про це посольство немає згадок в інших джерелах, і відомості про нього, найімовір-

ніше, неправдиві. Лист Богдана Хмельницького до Карла Х Ґустава від 22 березня (1 квіт-
ня) 1656 р., пересланий через Данила Афінського у відповідь на шведське посольство 
Самуеля Ґрондського, дійшов до короля лише 19 (29) серпня в Закрочимі (див. прим. 53).

70* У друці помилково “From Thursday Iune 2 to June 12. 1656”.
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И. А. Фукалов

ВостокоВедческое наследие о. караеВа

Омуркул  Караев – один из первых исследователей-востоковедов Кыргызстана. 
Он родился в 1930 году в селе Сайлык Чуйской долины. Окончил историче-

ский факультет Кыргызского государственного университета. В 1963 году в Москве 
защитил кандидатскую диссертацию на тему: “Арабско-персидские источники 
XII века о кыргызах и Кыргызстане”. В 1984 году в Ташкенте в Институте востоко-
ведения Академии наук Узбекистана имени Абу Райхан Беруни успешно защитил 
докторскую диссертацию на тему “История Караханидского каганата (X – начало 
XIII вв.)”. О. Караев воспитывался советской школой востоковедения и впослед-
ствии внес большой вклад в дело изучения вопросов этого направления науки.

Арабо-персидские авторы IX–X вв. оставили очень ценные сведения о хозяй-
ственной жизни кыргызов. Опираясь на эти сведения, О. Караев выявил, что кыргы-
зы на протяжении I–II тысячелетий н. э. занимались животноводством, земледелием, 
охотой и торговлей. Их основным видом деятельности было животноводство. В ве-
рованиях преобладал шаманизм. Но имело место и манихейство, поклонение куль-
ту Тенгира и духам предков, занимавшее главное место в древних верованиях.

В исследуемые О. Караевым вопросы вошли сведения о торговых путях, горо-
дах, аулах и кишлаках, о быте, хозяйстве и культуре кыргызов в средние века. Изу-
чая вышеназванные источники, автор выявил хозяйственную и культурную сторону 
средневековых эпох. Через исследованные О. Караевым материалы на основе вос-
точных источников можем получить сведения о хозяйственно-культурных особен-
ностях кыргызов и о расцвете оседлой городской культуры. Эти исследования в 
будущем, несомненно, будут подтверждаться археологическими находками и поле-
выми материалами. В своих работах О. Караев анализировал сведения, содержащие-
ся в трудах арабских авторов Ибн Хордадбеха (820–912 гг.), Ибн ал-Факиха (X в.), 
Кудама Ибн Джафара (умер в 958 г.), ал-Истахри (X в.), ал-Мукаддаси (947–
1000 гг.), Абу Дулафа (X в.), Махмуда Кашгари (XI в.), ал-Марвази (XI–XII вв.), в 
произведении неизвестного автора на персидском языке “Худуд ал-алам” (X в.), в 
трудах персидских авторов Гардизи (X в.), ал-Идриси (1100–1164 гг.), Ибн Бекрана 
(XII в.), Мухаммеда Ауфи (X в.), ат-Табари, ал-Йакуби, Ибн Руста, ал-Масуди. Из 
вышеназванных авторов некоторые писали понаслышке, а некоторые добрались до 
пространств нынешней Средней Азии и писали на основе увиденного и засвиде-
тельствованного. Большинство сведений арабских авторов в свое время переводи-
лись на русский язык и нашли отражение в исторической литературе [Караев 1968]. 
Однако часть их, касающаяся кыргызов, осталась без внимания исследователей. 
В связи с этим некоторые сведения арабских авторов IX–XII вв. пришлось снова 
перевести и уточнять. Так как О. Караев начал изучать востоковедческую науку, не-
которые источники читал в оригинале. Об одном из основателей русского востоко-
ведения В. В. Григорьеве, который перевел 5-томный труд К. Риттера под названием 
“Землеведение Азии” и ввел дополнения [Риттер 1873], О. Караев пишет: “Его труды 
очень значительны тем, что он впервые извлек сведения арабских авторов, связанные 
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с кыргызами и Кыргызстаном” [Караев 1980, 17]. О. Караев справедливо отметил 
достижения В. В. Бартольда в исследовании восточных источников. Ученый заме-
чает, что его труды будут оцениваться наряду с его основными заслугами в иссле-
довании истории Кыргызстана, особенно из древних и средневековых источников, 
охваченных в трудах арабских авторов IX–X вв. [см.: Бартольд 1997].

В решении научных проблем О. Караев не раз обращается к советскому арабоведу 
И. Ю. Крачковскому, отдавая должное его ценным переводам. В трудах И. Ю. Крач-
ковского исследовалась история развития арабской биографической литературы 
VI–XVIII вв. [Крачковский 1957]. На основе этих исследований в трудах О. Караева 
широко отражены ценные биографические сведения об арабско-персидских авто-
рах. Но в сравнении с другими авторами исследования О. Караева о расположении 
средневековых кыргызов являются результатом тщательного изучения арабо-пер-
сидских источников. Научные исследования О. Караева, касающиеся расселения 
кыргызов на Восточном Тянь-Шане еще домонгольской эпохи, представляют огром-
ный вклад в кыргызоведческую науку [Караев 1977, 28–39].

В 1983 году в результате многолетних исследований О. Караев написал объем-
ную монографию, связанную с историей государства Караханидов. До этого в со-
ветской востоковедческой науке не было опубликовано трудов на монографическом 
уровне на эту тему, хотя и имелся ряд ценных работ, отражающих политическую, 
социально-экономическую и культурную историю государства [см., напр.: Мокры-
нин 1973, 99–121]. Одним из первых исследовал историю Караханидов выдающий-
ся ученый академик В. В. Бартольд. Он выявил ряд важных вопросов, связанных с 
историей Караханидского государства. Продолжая его исследовательскую тради-
цию, О. Караев обращал внимание на малоизученные вопросы истории Карахани-
дов. Останавливаясь на вышеуказанных историографических вопросах Караханид-
ского каганата, О. Караев вместе с тем проанализировал и показал лучшие стороны 
исследований некоторых ученых, а некоторых – подверг критике. Ученый акценти-
ровал внимание на том, что управляющие Караханидского каганата были выходца-
ми из династии чигилей [Караев 1983, 33].

Еще одно направление вопросов, исследуемых О. Караевым, связано с анализом 
исторических источников. Так как ценные источники, принадлежащие к истории 
Караханидов, охвачены в историко-географических трудах арабо-персидских авто-
ров IX–XII вв., ученый отмечает: “Если сравнительно взять, в вышеназванных ис-
точниках имеется много сведений по различным вопросам истории Караханидского 
каганата” [Караев 1983, 17]. Есть полное основание утверждать, что исследования 
О. Караева по истории Караханидского каганата занимают достойное место в со-
ветском востоковедении. В своем монографическом исследовании ученый широко 
останавливался на различных вопросах истории вышеназванного государства и 
оценивал его как один из значительных этапов в истории государственных образо-
ваний Центральной Азии. На основе исторических источников смог доказать, что 
во время Караханидов в этом регионе был период расцвета тюркской культуры. 
Исследования О. Караева относительно монгольского периода, возникновения го-
сударств в монгольский период и их политической истории тесно связаны с вопро-
сами политической истории Кыргызстана позднего Средневековья. Из исследований 
О. Караева следует, что даже если и Монгольская империя распалась, их традиция 
управления государством сохранилась на примере государства Хайду и Чагатайско-
го улуса [Караев 1981, 91–99]. Вследствие противоречий внутри чагатайцев улус 
политически ослабел и на историческую арену начали выходить новые управленцы 
из монгольской верхушки. Одним из них был внук Угедея Хайду [Акимушкин 
1975, 88–91]. Наряду с монгольскими управленцами Хайду был сторонником осед-
лого образа жизни и быта. В его время в стране Масудбек провел денежную ре-
форму. На основе исторических источников достаточно определенно выявлено, что 
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Хайду был соперничающим правителем за монгольский трон с Хубилаем. С прихо-
дом к власти чагатайцев, особенно во время Дувы, была восстановлена бывшая 
территория государства Хайду хана [Пищулина 1983, 48–51]. Исходя из письмен-
ных сведений автора, в истории Средней Азии одним из реформаторов среди мон-
гольских правителей после Хайду был Кебек. До этого в ряде исследований 
некоторые реформы в улусе Чагатай относили к государству Хайду, в исследова-
ниях же О. Караева приведены доказательства реформ, проведенных Кебеком, ко-
торые повлияли на социально-экономическое развитие Чагатайского государства 
[Туманович 1973, 60–98].

Начало монгольской эпохи на землях Тянь-Шаня привело к изменению полити-
ческой и этнокультурной картины территории. По сравнению с другими регионами 
улуса Чагатая здесь были очень большие возможности для развития кочевой жиз-
ни. Это обстоятельство обусловило расселение ряда кочевых тюрко-монгольских 
племен на территории Тянь-Шаня. Однако жизнь древних оседлых районов Сред-
ней Азии и Восточного Туркестана протекала по-прежнему. Этот исторический 
отрезок в развитии государственного объединения Моголистан, несомненно, инте-
ресная эпоха, отражающая взаимосвязи и политические взаимоотношения кочево-
го общества и оседлой культуры, которые сосуществовали в Центральной Азии 
одновременно.

О. Караев рассматривал выделение Моголистана в самостоятельное государство 
как продолжение политических кризисов Монгольской империи [Караев 1981, 108–
127]. Этот процесс начинался с создания империи Чингисхана, что связано с разде-
лением его потомков – монгольских кочевых аристократов и военной верхушки на 
две противоборствующих группы. Первая группа (Чагатай, Гуйук, Барак) – сторон-
ники монгольских традиций, а также кочевого образа жизни. Они были нацелены 
жить за счет эксплуатации оседлых городов, на грабежи и превращение развитых 
областей земледельческой культуры в пастбища. Вторая группа монгольских коче-
вых аристократов (Мунке, Масудбек, Кебек) считала, что грабежи оседлого насе-
ления не приносят ожидаемой пользы. Они стали сторонниками укрепления цен-
трализованной ханской власти, развития сельского хозяйства, ремесла, торговли и 
городов, были против грабежей культурных областей и сбора налогов, выходящих 
за пределы нормы. Сторонники первой тенденции располагались в северо-восточ-
ных областях Чагатайского улуса, в основном в Жети-Суу, сторонники второй – в 
Мавереннахре. В результате усиления противоборства этих двух тенденций, – пи-
шет О. Караев, – в первой половине XIV века сложились обстоятельства разделения 
вышеназванных регионов Чагатайского улуса на два самостоятельных государства 
(Моголистан и государство Амир-Тимура) [Караев 1980, 69–76].

По мнению О. Караева, причиной тому стало убийство последнего хана улуса 
Чагатая эмиром Казаганом. После этого в Мавереннахре вначале были созданы 
несколько мелких владений тюркских эмиров, потом возникло государство Тимура. 
В восточной части Чагатайского улуса создано государственное объединение Мого-
листан. Его властвование (Туглук Тимура) началось с восхождением на трон с по-
мощью эмиров дуглатов Пуладчи Туглук Тимура, считавшегося потомком Чагатая. 
В первой части исследования О. Караев рассматривал вопросы, связанные с осно-
ванием государства Моголистан, деятельностью его первых ханов, отношениями с 
Мавереннахром, нашествиями Тимура на Моголистан [Караев 1973, 23–85]. На 
бывшей территории Чагатайского улуса жили в основном тюрки и отуреченные 
монгольские племена. Одна их часть располагалась в Мавереннахре и была извест-
на под названием “чагатайцы”. Самоназвание населения Моголистана было “мо-
голдор”, или же по-местному “могулы”. Последние среди кыргызов были известны 
под названием “монолдор”, и этот термин подтверждает, что в состав кыргызского 
народа вошла большая часть племен Моголистана [Вамбери 1873, 66–74].
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По О. Караеву, во время создания государства Моголистан монгольские племена 
в достаточной степени были ассимилированы местным тюркским населением. На-
пример, Тарамширин-хан (1326–1334 гг.) при встрече с путешественником ибн-
Баттута говорил на тюркском языке. Процесс тюркизации чагатайцев закончился во 
время Тимура, тимуридов и Моголистана. Опираясь на сведения исторических ис-
точников, О. Караев предлагает называть государство Могулистаном, а его населе-
ние – могулами [Мокеев 1991, 43–54]. На основе сведений средневековых авторов 
ученый подробно описывает исторически-географическое положение, границы и 
области государства Моголистан. Столица государства была расположена в бывшей 
орде чагатайских ханов в городе Алмалык (развалины города находятся на берегу 
реки Кеген). В частности, О. Караев уточнил входящие в состав Моголистана об-
ласти и его границы, исходя из сведений Мухаммеда Хайдара, который писал: “В 
данное время территория Моголистана вдоль и поперек отнимает семь-восемь ме-
сяцев верховой езды: на востоке граничит с калмаками – это Баркуль, Эмил и Ир-
тышь; на севере граничит с Балхашем; а его запад в Туркестане и Ташкенте; а на 
юге – Фергана, Кашгар, Чалыш и Турфан” [цит. по: Кылычев 2004].

Таким образом, О. Караев был ученым, исследовавшим различные вопросы 
политической истории вышеназванного государства, также как и В. В. Бартольд, 
В. П. Юдин, К. А. Пищулина, К. И. Петров, изучавшие историю Моголистана. Так 
как история Моголистана не ограничена в рамках одной страны, она является 
историей политической, историко-географической и этнокультурной взаимосвязи 
соседних территорий. Моголистан остался страной, по которой всегда свободно 
кочевали кочевники [Ахмедов 1961, 31]. В отличие от предшествующих авторов 
[Златкин 1983; Иванов 1958], О. Караев, впервые в кыргызской историографии раз-
носторонне исследовал историю вышеназванного государства, глубоко изучил во-
просы, касающиеся причин отделения улуса Чагатай от Моголистана, политической 
истории, населения, этнического состава и хозяйственно-экономического положе-
ния государства. На основе исследований О. Караева мы можем изучить историю 
Моголистана со времени создания государства до начала XVI века. Особенно глу-
боко О. Караев исследовал население государства и его этнический состав, так как 
многие монгольские племена вошли в состав тюркских народов: кыргызов, казахов, 
уйгуров [Караев 1973, 85–106]. В свое время исследователь В. П. Юдин специально 
обратился к этому вопросу и обозначил необходимость сбора информации из раз-
личных источников, для того чтобы восстановить приблизительную картину соста-
ва племен Моголистана. Далее В. П. Юдин выявил общий состав могульских пле-
мен, встречающихся в исторических источниках [Юдин 2001, 72–95]. О. Караев 
также исследовал вопросы населения и этнического состава на основе этого прин-
ципа, дополнив имеющуюся информацию новыми сведениями.

Во время нашествия Чингисхана в Среднюю Азию, образования улуса Чагатая и 
государства Хайду из Центральной Азии и Южной Сибири в долины рек Иртыш и 
Или переселились многочисленные тюрко-монгольские племена. Расположение на 
этих территориях владений трех сыновей Чингисхана – Джучи, Чагатая и Угэдея – 
способствовало увеличению количества кочевников. Позднее эти племена создали 
основу этнического состава населения Моголистана и далее участвовали в процес-
се возникновения других народов [Туманович 1973, 60–98]. О. Караев пишет, что 
в письменных источниках сведения об этническом составе улуса Чагатая и госу-
дарства Хайду почти отсутствуют [Караев 1973, 110–112]. Если взять период Мо-
голистана, то его состав населения не претерпел серьезных изменений. Ценные 
сведения об этом встречаем в трудах тимуридских историографов, в частности Му-
хаммеда Хайдара и Шаха Махмуда Чураса. Наряду с упомянутыми племенами, по 
уточнениям О. Караева, существовали племена арканут (аркануд), арлат (аралат, 
арулат), барлас, баарын, калук, балыкчи (балыкчы), бекчик, булгачи, долон, дуглат, 
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духтуй (дохтуй), йарки, калучи, катаган (катакин), каучин, керейит (кераит, керей), 
кончи (кончу), карлаут, кушчу, озбек-казак, мекрит (меркит), кыргыз, нойгут, урда-
беги (ордобеги), чурас (чорос), найман, жалаир и кыпчак [см. также: Якубовский 

1932]. По мнению ученого, большинство из них переселилось на территорию Се-
миречья и Тянь-Шаня, и в результате смешения местных тюркских племен с мон-
гольскими племенами произошло формирование так называемой этнополитической 
общности могулов [Караев 1973, 120–124].

Важнейшим достижением Омуркула Караева стали исследования происхожде-
ния династии Караханидов от племени чигил, которые начал еще В. Бартольд, изу-
чение титулатуры караханидских каганов параллельно с трудами О. Прицака. 
О. Караевым был изучен широкий пласт научной литературы, позволивший дать 
четкую оценку в востоковедении по поводу создания ранних тюркских мусульман-
ских государств на территории Средней Азии, им же подробно рассмотрены сви-
детельства мусульманских источников о кыргызах X–XII вв., чьи земли находи-
лись по соседству с турфанскими уйгурами, вдоль северных и западных границ, 
владений уйгурских идикутов, к востоку от земель карлуков и ягма, к северу от 
чигилей и к югу от кимаков. Он фактически одним из первых признал отсутствие 
манихейских и христианских влияний на власть в Средней Азии в дочингизид-
скую эпоху. В своих исследованиях по государствам Чагатая и Хайду-хана О. Ка-
раев дал подробное изложение устройства и истории становления дотимуридских 
государств в XIII–XIV веках и проанализировал их влияние на становление этно-
сов узбеков, кыргызов и казахов.
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Зібрання Записних книг єврейських громад
у фондах інституту рукопису нбув1

Записна книга єврейської громади (пінкас), до якої заносяться протоколи засідан-
ня правління громади та записи про визначні події з життя громади2, є важливим 

документом із дослідження історії єврейської спільноти. Зібрання пінкасів, що збе-
рігається у фонді 321 Відділу фонду юдаїки Інституту рукопису Національної бібліо-
теки України ім. Вернадського (далі – ВФІ ІР НБУВ), до якого входять як оригінали, 
так і рукописні копії й фотокопії та коректурні аркуші, налічує, за описом, 110 оди-
ниць зберігання і на сьогодні є одним з найбільших таких зібрань (поряд із зібран-
ням Національної (університетської) бібліотеки Ізраїлю, де зберігаються близько 
150 пінкасів). За складом зібрання є унікальним, оскільки більша його частина по-
ходить з регіонів України та датується кінцем XVIII – першою чвертю XX ст. Тому 
для науковців, які досліджують історію єврейських громад України, це зібрання є 
неоціненною історичною джерельною базою для дослідження єврейських громад 
України.

Пінкаси походженням з України досі дуже рідко впроваджувалися до наукового 
обігу. Здебільшого дослідники вивчали записники єврейських громад Білорусі, Лит-
ви та Польщі, що зберігались у бібліотеках і музеях Східної й Західної Європи. 
Можливо, важливі для дослідження історії українського єврейства документи зали-
шилися поза увагою фахівців через нестачу матеріалів, оскільки до відновлення в 
Національній бібліотеці України спеціалізованого сектору (з 2000 р. – відділу фон-
ду юдаїки) і запровадження до наукового обігу його фондів серед науковців, які 
спеціалізуються в галузі юдаїки, переважала думка, що практично всі матеріали 
були знищені в радянські часи або вивезені з країни в роки Другої світової війни. 
Зібрання пінкасів з відділу фонду юдаїки дає нарешті можливість розглянути ці ма-
теріали як унікальний феномен єврейської історії та культури на терені України, що 
потребує багатоаспектного аналізу. 

Загальновідомо, що на початку та в середині XX ст. спершу в Німеччині та Ан-
глії, а згодом у США та Ізраїлі історики звертались до пінкасів як до найважливі-
шого джерела для досліджень єврейської історії, але найкраще визначення пінкасів 
подав Ш. Дубнов у 1891 році, коли писав: «Пінкос – це рукописна пам’ятна або 
актова книга будь-якої єврейської громади, установи, громадського союзу або ре-
лігійного братства. Офіційною мовою таких книг була давньоєврейська. У місцях 
єврейської осілості “Пінкоси” обов’язково мали: 1) кагальні управління до їхнього 
скасування 1884 р. та 2) поховальні братства як найважливіші з єврейських гро-
мадських установ. Такого роду “Пінкоси” були у всіх без винятку містах і містечках 
з єврейським населенням, оскільки всюди існували кагали (або “прикагалки”) з від-
повідними управліннями (кагальна хата), а також поховальні братства. Але, крім 
того, в різних місцях, особливо у великих упорядкованих громадах, існували осо-
бливі пам’ятні книги різних громадських установ, таких як “Благочинні спілки”, 
“Товариства догляду за хворими”, “Спілка тих, хто виряджав померлих” тощо. Не-
рідко в одному й тому самому місті вели свої особливі “літописи” різні синагоги» 
(курсив Ш. Дубнова)3.
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Типовий пінкас здебільшого містить два види інформації: соціальні записи гро-
мади та записи про більш ранні найважливіші або пам’ятні події із життя та історії 
цього об’єднання. Отже, на сторінках пінкасів поряд із поточними записами про ве-
сілля та розлучення, фінансовими розрахунками, рабинськими декретами можна 
знайти відомості про погроми, пошесті, пожежі.

До пінкасів заносилися також записи про членів громади чи об’єднання, 
обов’язково реєструвались “міцвот” (обов’язки та їхнє виконання) кожного члена, 
що, відповідно до релігійних заповітів, дорівнювало запису у Книзі доль, адже, як 
сказано в Мішні, “І всі ваші дії записані у Книзі”4. Може, саме тому пінкасам на-
давалося значення не тільки як історичним записникам, а й як пам’ятці, що має 
особливу магічну силу. Один з учасників експедицій С. Анського, А. Рехтман, у 
книзі “Єврейська етнографія та фольклор” наводить багато зібраних у містечках 
сказань про чудодійну силу пінкасів. Наприклад, існували повір’я, що в будинку, де 
зберігається пінкас, ніколи не станеться пожежа; що ці книги мають цілющу силу: 
коли хворів хтось із членів громади, пінкас приносили до помешкання і клали його 
під голову хворому, це ж робили під час складних пологів5.

Усі покарання та вироки, що виносилися громадою, також записувались до пін-
касів. При цьому присуд, занесений до записника, був остаточним і мав бути вико-
наним як покараним, так і всіма членами громади.

Аналіз оригінальних пінкасів та копій з них, що зберігаються нині в Інституті 
рукопису НБУВ, свідчить, що більшість – понад 80 – походять з різних регіонів 
України, інші репрезентують життя громад і товариств Петербурга, Мінська (хоч 
це, ймовірніше, виконані в Мінську копії з пінкасів Великого Литовського Вааду), 
Мітави (Єлгави), Дубровна, є навіть копія пінкаса з Мілана. Більша частина зі-
брання складається з пінкасів громад Волині, Поділля та Київщини, є також пінкас 
з Одеси.

Чи не найбільша кількість пінкасів у зазначенному зібранні походить з Бердиче-
ва, Києва та Київщини. Зазвичай місцеперебування громади або товариства прямо 
не вказується або прив’язане до синагоги, чия громада вела записи, хоча є винятки. 
Наприклад, записна книга товариства “доброчесного притулку” (од. зб. 42, рис. 1а) 
на титулі містить інформацію про те, що сам притулок знаходиться на єврейсько-
му базарі в м. Києві, а на арк. 17–20 зазначений список тих, хто заснував товари-
ство 26-го травня 1921 р. (Лаг ба-Омер 5681 р.) (рис. 1б).

Хронологічні рамки походження описуваних записів також доволі широкі: від 
XVII століття до 1925 р. (найпізніший запис міститься в пінкасі поховального брат-
ства з м. Мирополя – од. зб. 64). При цьому, імовірно, найдавніший оригінальний 
записник починається із записів 1653 року (од. зб. 35), а найдавнішими копіями є 
виписки з пінкасів, датовані 1623 р. (од. зб. 55 та 56). 

Щодо традицій ведення записників, то, як зазначав ще Дубнов, вони були від-
працьовані практикою їхнього ведення впродовж тривалого часу6. Після титульного 
аркуша (часом у пінкасах зустрічають навіть два чи три титули) обов’язково йде ар-
куш, на якому записується подяка Богові та благословення. Цікаво, що в одному з 
пінкасів бібліотечного зібрання – пінкасі благодійного товариства відвідування хво-
рих з Кам’янця-Подільського – на традиційній сторінці благословення та подяка за-
писані також російському цареві Павлу Петровичу, бо, як свідчить текст, він був 
поблажливим до євреїв, допомагав створювати благодійні організації, а після смер-
ті в єврейських повір’ях постійно згадувався як “добрий цар”: “Відзначене товари-
ство і бачить воно Визволення. Коли ми почали складати пінкас, ми таки цього 
досягли і зробили його з Божою допомогою, і прийняли статут в його красі, мо-
гутності, і була солодкою для нас опіка батька великого праведного, прямого й 
милостивого господаря всіма любимого Павла Петровича, який мов ласкавий 
батько над своїми синами змилостивився над нами і як орел майорить над своїми 
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пташенятами, а пташенята під покровом його крил...” У верхній частині аркуша 
розміщено багатокольорову заставку із зображенням двоглавого орла з атрибутами 
влади та короною (од. зб. 33, рис. 2).

Наступний, після благословення, розділ – це статут громади чи товариства, в 
якому зазначається, на яких засадах воно засноване та працює, за якими традиція-
ми відправляються релігійні служіння та обряди, хто може бути його членом, які 
обов’язки покладаються на них тощо. Ця частина пінкаса є дуже важливою для до-
слідників історії євреїв та краєзнавців. Так, наприклад, у пінкасі Великої синагоги 
Старокостянтинова (од. зб. 86) у статуті записано, що відправлення в синагозі 
відбувається за ашкеназійським (тобто ортодоксальним у східноєвропейському 
іудаїзмі) обрядом, що було важливо, оскільки більшість громад України на середи-
ну XIX ст. були прихильниками хасидизму і лише окремі дотримувалися традицій-
ного юдаїзму. За традицією пінкаси велись гебрайською, тією ж мовою писався й 
статут. Але в бібліотечному зібранні є приклад винятку з цього правила – пінкас 
благодійного товариства “Любові друзів” (од. зб. 93, рис. 3), статут і більшість за-
писів якого написано мовою їдиш. 

Можна навести приклади також з інших статутів, записаних до пінкасів: “Ось 
статут, що був прийнятий громадою за спільної згоди і взятий ними в повторено-
му Вавилоні”. Далі в медальйоні вписано слово “Статут” і нижче:

“А. Усі блага, що надходять у товариство вивчення Мішни, розподіляються 
між членами громади, кожному за його гідністю і заслугами, члени, які не вивчають, 
дають півкопійки за кожний розділ, а розділ призначається їм шляхом жеребкуван-
ня на зборах.

Б. Кожен із членів товариства дає кожного тижня не менш як п’ять копійок, а 
все зібране додається до нього з благословенням, що на нього накладають. Тільки ті, 
рука яких не помиляється, дають відповідно до оцінки старост синагоги один біль-
ше, другий менше, кожен окремо і таке інше” і далі за текстом (од. зб. 15, рис. 4).

В іншому пінкасі (тов. вивчення Мішни й Вавилонського Талмуду – од. зб. 12, 
рис. 5), наприклад, початок статуту має такий вигляд:

“Статут товариства (великими літерами):
<…> Кожен із членів товариства повинен здати в товариство вступний внесок 

залежно від того, який внесок роблять члени товариства, а також зобов’язаний 
платити щомісячний внесок відповідно до щомісячного внеску, який платять чле-
ни товариства. Внески повинні вноситися під керівництвом старости синагоги 
і збиратися безпосередньо скарбником, що призначається всіма членами това-
риства. Внески повиннні завжди бути зібрані у старости (збирача внесків) і 
скарбника, для того щоб їх можна було використовувати для надання допомоги 
будь-якому членові товариства у формі позики чи подарунка рішенням більшості 
членів без затримки.

<…> Коли приходить людина в товариство і вона не є членом і не згадується 
у списку, але якщо хоча б один член товариства може за неї поручитися і це пору-
чительство буде прийняте іншими, то вона зможе отримати позику, що її дадуть 
члени товариства.

<…> Староста товариства має розділити шість частин Мішни між членами 
товариства й кожен має вивчати, як призначить йому староста. Усі мають за-
вершувати вивчення двічі на рік, а саме в місяці сиван та місяці кіслев. Члени то-
вариства мають також раз на місяць збиратися разом вдома в одного з членів 
товариства в обстановці благочестя, любові й щирої радості.”

Далі, за статутом, робилися протокольні записи про засідання громади, виконан-
ня членами своїх обов’язків, повсякденні справи або окремі випадки, події, розпо-
діл оподаткування. До протоколів також заносились відомості про прийняття нових 
членів товариства або виключення старих, подяки та покарання.
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Після протоколів у пінкасі зазвичай подано списки членів громади чи товари-
ства. Право заносити прізвища до списків мали лише особи, обрані для ведення 
пінкаса. Цікаво, що ім’я людини, яка завинила перед громадою, викреслювалось і 
більше ніколи не згадувалось у записнику.

За списками членів громади в окремих випадках чи в разі необхідності подава-
лися відомості про нетрадиційні події, тут можуть також міститися спеціальні до-
кументи, бланки чи інші записи.

Список пінкасів, наведений нижче, представлено документами, що входять до 
опису № 1 фонду 321. До списку також входить один документ з опису № 5 зазна-
ченого фонду. Тут надано лише основні відомості з числа тих, що враховуються в 
описах подібних документів. Назви відповідних товариств, якщо вони зазначені в 
заголовку оригіналу або якщо таку назву можна вважати достовірною назвою, вка-
заною в копії, наводяться графікою оригіналу зі збереженням орфографії оригіналу. 
Там, де заголовок відсутній або є сумніви в точності передачі назви, остання пере-
дається описово. Сказане стосується й самого слова “пінкас”: воно вказане в списку 
тільки тоді, коли немає сумнівів у тому, що описуваний документ мав саме таку на-
зву в заголовку.

1. Пінкас тов. відвідування хворих – “102 ,1869–1821 ,”ביקור חולים арк., 71 чист., 320 × 210.
2. Пінкас поховального братства, ХІХ ст., 64 арк., 1 арк. чистий, 328 × 225.
3. Пінкас тов. моелів, м. Бар, 1775–1795, копія, 4 арк., 2 чистих (арк. 2, 3), 320 × 221.
4. Пінкас тов. прийому гостей – “הכנסת אורחים”, м. Бар, 1844–1883, 39 арк., 24 чистих, 1 літ. – 

29а, 348 × 210. 
5. Пінкас поховального братства (тов. тих, що несуть труну), м. Баранівка, [1840], копія, 

8 арк., 4 чистих (5–8), 220 × 175.
6. Пінкас тов. вивчення Мішни (1868); Пінкас тов. безпроцентних позик (“зрілості правед-

них”), Баранівка (1780), копії, поч. ХХ ст. 8 арк., 1 чистий (8), 221 × 179.
7. Пінкас тов. безпроцентних позик, Баранівка, 1889, копія, поч. ХХ ст., 8 арк., 3 чистих. 

223 × 180.
8. Пінкас тов. вивчення Мішни, Баранівка, 1888–1924; 

Пінкас тов. “доброчесного притулку й відвідування хворих”, Баранівка, 1899, копія, кін. 
ХІХ ст., 8 арк., 1 чистий (арк. 8), 221 × 175.

9. Пінкас тов. “доброчесного притулку й відвідування хворих” – “חולים וביקור  הצדק   ,”לינת 
Баранівка, 1899–1908, 25 арк., 5 чистих (1, 2, 21, 34), 340 × 210.

10. Пінкас поховального братства (тов. тих, хто читає псалми), 1900, Баранівка; Пінкас тов. 
тих, хто читає псалми, 1904, Баранівка, копія, 8 арк., 2 чистих (арк. 7, 8), 217 × 172.

11. Продовження пінкаса брацлавських хасидів з Бердичева, 3 зошити, копія. ХІХ ст., 56 арк., 
218 × 172.

12. Пінкас тов. вивчення Мішни й Вавилонського Талмуду – “בבלי ותלמוד   ,Бердичів ,”משניות 
1844, 89 арк., 44 чистих, 324 × 200.

13. Пінкас тов. тих, хто вивчає законоукладення – “שוני הלכות”, Бердичів, 1851, 7 арк, 1 чистий 
(арк. 1), 332 × 204.

14. Пінкас поховального братства (тов. тих, хто читає псалми) – “מגידי תהלים”, Бердичів, 1858–
1917, 32 арк., 3 чистих.

15. Пінкас тов. вивчення Мішни – “משניות”, Бердичів, 1861–1887, 26 арк., арк. 26 чистий, 
330 × 214.

16. Пінкас тов. безпроцентних позик – “חסדים  ,Бердичів, 1864, 124 арк., 105 чистих ,”גמלת 
340 × 214.

17. Пінкас тов. “любові друзів” – “רעים  ,Бердичів, 59 арк., 21 чистих, 1865–1885 ,”אהבת 
302 × 195.

18. Пінкас тов. “любові друзів” – “אהבת רעים”, Бердичів, 24 арк., 6 чистих, 1871, 336 × 214.
19. Пінкас тов. Мішни й Талмуду – “ש׳׳ס ומשניו׳”, Бердичів, 1874–1908, 65 арк.
20. Пінкас тов. “любові друзів” – “אהבת רעים”, Бердичів, 1896, 35 арк., 315 × 240.
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21. [Записник] тов. безпроцентних позик. Бердичів, 1906, 13 арк., 13-й відірв. У тексті перерах. 
дати: 1858, 1887, 1906, 340 × 210. 

22. [Записник] товариства вивчення Мішни, копія ХІХ ст., 7 арк. (5 арк. + 2 арк. обклад. пізніш. 
часу).

23. [Записник] Благочинного союзу – פועלי על ה׳׳ר צדק, б. м., 1913, 161 арк., 183 × 145.
24. Виписки з пінкасів Вітебська, Капуста та Дубровина 1706–1736 [ХІХ ст.], 12 арк., чисті: 5, 

11, 12. 347 × 220.
25. [Записник] тов. вивчення Мішни, Воложчин, 1762–1915, 331 арк. (78 чист.), 195 × 160. 
26. Пінкас тов. “прозвіщення свята” – ‟מקרא קודש”, Воложчин, 1817–1913, 98 арк. (91–98 чисті), 

205 × 165.
27. Пінкас релігійної школи – ‟(תלמוד־תורה) ת׳׳ת”, Воложчин, 1826–1915, 72 арк., 3 чистих (1, 

71, 72), 325 × 205.
28. 1. Виписки з пінкаса тов. вивчення Мішни з синагоги магіда (проповідника) м. Житомира.

2. Три записи про нещасні випадки з дівчатами [поч. ХХ ст], 5 арк. Дати в тексті: (1775–
1850, 1865). 205 × 167.

29. Копія пінкаса поховального товариства, м. Заславль, 1785–1830, копія, [поч. ХХ ст.], 18 арк., 
7 чистих (14–18), 210 × 170.

30. Виписки з пінкаса [поховального товариства], 1798–1869, копія, м. Заслав[ль] [поч. ХХ ст.], 
2 арк., 355 × 223.

31. [Записник] (ספר הנהגת קהל) громади м. Івеніц (Івниця), 1754–1909, 205 аркушів, 74 чистих, 
180 × 166.

32. Пінкас поховального братства, м. Ігумен[ь], 1791–1820, 103 арк., 220 × 170.
33. Пінкас поховального братства – “חברה קדישה”, м. Кам’янець, 1799–1894, 123 арк., 19 чистих, 

361 × 223.
34. Пінкас “тов. мудреців”, 1878, Канів, 52 арк., 38 чист (4, 5, 18–52), 337 × 215.
35. [Записник караїмської громади м. Кафи] (Феодосії) [XVII ст., (1653–1663)], 22 арк., 14-й арк. 

чист., 22-й арк. – дефект. Мови: іврит, араб. 145 × 76.
36. Пінкас тов. “Шляхів прямих і трударів Сіону” – “1924–1868 ,”חברה דרכי ישרים ופע׳׳צ, Київ, 

76 арк., 325 × 210.
37. Пінкас поховального братства (тов. тих, хто читає псалми) – “תהלים” – бейт-Мідрашу 

“Окраса Ізраїлю” – “194 ,”תפארת ישראל арк., 182 чист., 1921 [1874], Київ, 273 × 200.
38. [Записник] тов. вивчення Мішни синагоги ім. Розенберга, Київ, 1875–1881, копія [ХХ ст.], 

7 арк., 207 × 167.
39. Пінкас тов. вивчення Мішни – “חבורה משניות” – макарівської синагоги, м. Київ, 1879, 242 арк., 

221 чист. (38–43, 50, 52–242), 339 × 250.
40. Пінкас поховального братства (тов. тих, хто читає псалми), Київ, 1885, 13 арк., копія 

[ХХ ст.], 215 × 175.
41. Пінкас поховального братства (тов. тих, хто читає псалми) – “מגידי תהלים” – великого бейт-

мідраша, Деміївка, Київ, 1892, 270 арк., 243 чистих, 342 × 215.
42. Пінкас тов. доброчесного притулку – “לינת הצדק”, Київ, 1921, 123 арк., 111 чист. (21–123), 

335 × 228.
43. Пінкас тов. “Вічного Вогню” – “נר תמיד” – [Костянтинів]. На титулі дата 1850 [сер. ХIХ ст.], 

133 арк., 92 чистих, 343 × 210.
44. Пінкас релігійної школи – “תלמוד תורה”, Копичинці, 1873–1889, 8 арк., 370 × 240.
45. Пінкас поховального братства – “קדישא  ,Летичів, 1744–1893, 193 арк., 32 чистих ,”חבורה 

288 × 181.
46. Пінкас тов. лагодження книг, Летичів, 1839, копія [ХХ ст.], 6 арк., 220 × 180.
47. Фрагмент статуту тов. прийому гостей, Летичів, копія [ХХ ст.], 4 арк., 2 чистих (3, 4), 

220 × 182.
48. Виписки зі статуту тов. вивчення Мішни за 1886р., Летичів [ХХ ст.], 6 арк., 1 чистий 

(арк. № 6). Аркуші: 1, 6–210 × 168; аркуші: 2, 3, 4, 5–220 × 180.
49. Фрагмент пінкаса тов. кравців і капелюшників, Луцьк, 1721, 1713, 4 арк. + конверт, 

284 × 180.
50. Пінкас тов. ремісників, Луцьк, 1757–1886, копія [ХХ ст.], 16 арк., 209 × 169.
51. Пінкас великої синагоги м. Луцька за 1830 р., копія [ХХ ст.], 8 арк., 210 × 168.
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52. Пінкас синагоги м. Луцька. Статут за 1830 р., копія [ХХ ст.], 6 арк., 1 чистий (арк. 6), 
170 × 214.

53. Фрагмент пінкаса великої синагоги м. Луцька, 1849, 1 арк., 326 × 204.
54. Запис народжених за період з 1792 по 1831 [Італія]. Дати в тексті: 1830, [1819]. 69 арк. + 

2 арк. додатки, 69-й арк. чистий, 188 × 124.
55. Литовський пінкас – “ליטא מדינת  של  המדינה  פנקס   .40 арк ,[.копія ХІХ ст] 1761–1623 ,”ספר 

(20+20). Переписано в 1766 р. 2 зошити: 322 × 208; 369 × 270.
56. Литовський пінкас – “1761–1623 ,”ספר פנקס המדינה של מדינת ליטא (м. Гродно), копія зроблена в 

1874 р. в м. Мінську, 6 арк., 209 × 144.
57. Виписи з пінкасів (копії [ХХ ст.]):

1. Товариства вивчення Мішни, м. Меджибіж.
2. Товариства вивчення Мішни, м. Бар, 1825(?)–1849.
3. Товариства вивчення Мішни, м. Меджибіж, 1837, 17 арк., 1 чистий, 212 × 165.

58. Статут із пінкаса тов. вивчення Мішни синагоги [клойз] [ім. Аптського рабина] м. Меджибожа 
за 1860 р., копія [ХХ ст.], 4 арк. + 2 обкл. Розміри аркушів: арк. 1– 221 × 181; арк. (2–4) – 
210 × 168.

59. Статут із пінкаса тов. вивчення Мішни м. Меджибожа за 1879 р., копія [ХХ ст.], 9 арк., зо-
шит 212 × 169. 

60. Пінкас тов. вивчення Мішни синагоги [клойз] м. Меджибожа, копія [ХХ ст.], 5 арк. + 2 об-
клад., 1 арк. чистий (арк. 5), 210 × 168.

61. Книга євреїв, що взяли шлюб протягом 1872 р., “Книга для записки бракосочетавшихся 
евреевъ на 1872 годъ”, – м. Мінськ, 165 арк., 338 × 214.

62. Пінкас поховального братства м. Мирополя, 1827, копія [ХХ ст.], 4 арк., арк. 1 – чист., 
222 × 178.

63. [Записник] поховального братства м. Митова, 1779–1843, 309 арк., чисті: 1, 2, 59, 60, 63–65, 
130–134, 134–281, 284–304, 306, 307.

64. Пінкас поховального братства – “קדישא  ,.м. Мирополь, 1790–1925, 96 арк., 5 чист ,”חברה 
202 × 161.

65. Пінкас громади м. Несвіжа [друга половина ХVІІІ ст.], 211 арк., 49 чистих, 325 × 200. 
66. Статут та пінкас м. Несвіжа, копія [ХХ ст.], 25 арк., 222 × 171.
67. Пінкас тов. допомоги бідним євреям м. Несвіжа за 1774–1904 рр., 172 арк. Чисті арк.: 34, 35. 

Відірвані від оправи: 24, 25, 36–41, 59, 61, 70, 94, 101, 109–115, 119, 130, 131. 297 × 192.
68. [Записник] товариства чоботарів м. Миколаєва, копія з оригіналу 1815 року, поч. ХХ сто-

ліття, Миколаїв, 15 арк., 212 × 170.
69. Виписки з пінкаса тов. “Шматок хліба – гостям”, Одеса, 1822, копія [поч. ХХ ст.], 2 арк., 

356 × 222.
70. [Записник] тов. лагодження книг, м. Остропіль [1889] 1890, копія [ХХ ст.], 11 арк., 

210 × 172.
71. Пінкас релігійної школи, Остропіль, 1889, копія [ХХ ст.], 7 арк., 210 × 172.
72. Сторінки з пінкаса поховального братства, м. Остропіль (1763?), див. 2-й арк., 3 арк., 

288 × 175.
73. Пінкас тов. кравців, м. Паволоч (Київська обл.), за 1748–1808 рр., копія [ХХ ст.], 8 арк., 

3 чистих, 220 × 178.
74. Пінкас тов. вивчення Мішни – “חבורה משניות” м. Пісчанка, 1831–1882, 131 арк., 78 чистих 

(65–70, 72–79, 87–130), 215 × 168.
75. Пінкас поховального братства (тов. тих, що несуть труну) – “נושאי המטה”, Романів, 1884, 

47 арк., 23 чист. (24, 26–47), 344 × 210.
76. Пінкас поховального братства – “קדישא  ,Романів, 1883, 46 арк., 24 чистих (22–23 ,”חבורה 

25–46); додаток – 2 арк. на їдиш про події, які відбулися в Романові, 343 × 215.
77. [Записник] поховального братства м. Рубіжевич за 1785–1915 рр., 135 арк., чисті: 14–17, 

46, 55–91, 102–110, 123–132, 134, 368 × 250.
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78. Пінкас поховального братства – “גחש׳׳א  переп. у ,[1771–1901] ,[(?)Сенно (Сена)] ,”חברת 
Петербурзі, 161 арк., додаток 10 арк., 357 × 222.

79. Додатки до пінкаса поховального братства, СПб., 1900, 28 арк., 357 × 225.
80. [Записник] тов. вивчення псалмів Давида [м. Сумна], 1885–1914, 62 арк, 34 чисті, 

349 × 210.
81. Пінкас тов. “Вічного вогню” – “תמיד  ,м. Славута, 63 арк., чисті: 35–63 ,1923–1780 ,”נר 

313 × 192.
82. Пінкас тов. м. Смоляна, 1742–1801, 90 арк., 37 чист.
83. Пінкас великого бейт-мідраша м. Старокостянтинова за 1778–1861 рр., копія [ХХ ст.], 

10 арк., 2 чист. (9–10), 212 × 167.
84. Пінкас поховального братства – “הקודש  ,[ті, хто читають псалми Давида] ,”חברת 

м. Старокостянтинів [1802], копія [ХХ ст.], 7 арк., 209 × 165.
85. Пінкас тов. вивчення Мішни м. Старокостянтинова за 1823 р., копія [ХХ ст.], 5 розрізн. 

арк., 212 × 167.
86. Пінкас великої синагоги м. Старокостянтинова, 1836–1929, Старокостянтинів, 161 арк. 

Додаток – фрагмент на смужці паперу. 343 × 210.
87. Пінкас великої синагоги м. Старокостянтинова за 1841–1888, копія [ХХ ст.], 4 арк., 

214 × 170.
88. Пінкас… [Судзилків], 1858, 249 арк., чисті: 12–14, 43, 52–249; 350 × 220.
89. Пінкас поховального братства – “ חבורה קדישה”, м. [Тальне], 1875–1905, 52 арк., чисті: 1–12, 

22, 24–26, 30, 31, 35–39, 41–44, 52. 
90. Пінкас тов. безпроцентних позик – “חסד  ,.за 1876–1881 рр., м. Тур’янов, 102 арк ”גמילות 

чист: 28, 30, 36, 38, 42, 43, 46–102; 338 × 215.
91. [Записник] за 1853–1910 рр., фрагмент, 18 арк., 322 × 202.
92. Пінкас синагоги м. Броварів, друк: Київ, скородрукарня І. М. Розета, 1900, 400 арк. 

Відсутній квиток № 47, аркуш № 126 розірвано по корінцю. Залишились тільки корінці від 
аркушів: 2, 4, 12, 14, 22, 24, 26, 30, 34, 36, 48, 58, 62, 68, 72, 76, 98, 104, 114, 120, 128, 130, 
132, 172, 308. Всього – 25 корінців. 388 × 283.

93. Пінкас тов. “любові друзів” – “אהבת רעים” м. Бердичева за 1879 р., 17 арк.; додаток 2 ілюст. 
арк., один з яких складається з 4 фрагментів, 330 × 205.

94. Пінкас великого бейт-мідраша на Солом’янці – “הגדול  Київ, 1900/1 (є також дата ,”בחמד 
1906 р.), 155 арк., чисті: 49–155, 335 × 230.

95. Пінкас поховального братства – “חבורה קדושה”, м. Балта, 117 арк., чисті: 10–19, 22–26, 44–
56, 58–84, 86, 88–100, 102–106, 108, 117. Додаток: 2 арк. розрахунків. 240 × 163, арк. 95 
(чист.) – смужка. 341 × 210.

96. Виписка із [записника] з міста Чорткова за період з 1648-го по 1825 рік, початок ХХ сто-
ліття, 2 арк., 290 × 230.

97. Фотокопія записки, що реєструє заборгованість синагоги її служкам з Луцького 
Синагогального пінкаса, 2 арк., 71 × 124; 94 × 136.

98. Фотокопія запису з Луцького синагогального пінкаса про те, що Штерн Ісраель та остер-
лицький рав обрані єврейськими суддями м. Луцька, запис за 1788 рік, 1 арк., 112 × 99.

99. Фотокопія розписки в тому, що місце, де розташована синагога, належить назавжди тим, 
хто його купив. З Луцького синагогального пінкаса, 1 арк., 155 × 84.

100. З історії євреїв м. Луцька, фотокопія, 2 арк., 208 × 126; 218 × 133.
101. “Книга життя” – “ספר החיים”– копія зі старого [записника] з м. [Козаринці] за 1808 р., по-

чаток ХХ сторіччя, 1 арк., 355 × 225
102. Фрагмент [записника], 2 арк., 2-й арк. чистий, 353 × 220.
103. Фрагмент [записника], 2 арк., 353 × 222.
104. Фрагмент [записника], 2 арк., 2-й арк. чистий, 350 × 225.
105. Статут – תיקונם – із [записника] товариства кравців, 2 арк., пошкоджені краї, прибл. розм. 

арк. 170 × 140.
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106. [Записник] товариства вивчення Мішни синагоги м. Бердичева…]. Рік […], місяць тевет, 
день […]. Відомості по запису на арк. 25. Чисті арк.: 1–3, 26–34, 36–60, 62–110, 112–128; 
502 × 340.

107. [Записник] громади м. Хмільника за період з 1790-го по 1800 р.], 6 арк., 204 × 163.
108. Виписки з пінкасів, 15 арк., 220 × 175.
109. Фрагмент пінкаса, 9 арк., 320 × 196.

А також одна од. зб. з опису 5.

110. [А. Гаркаві]. [Коректурні аркуші з Литовського пінкаса з виправленнями А. Гаркаві], 
[ХІХ–ХХ ст.], [СПб.], 13 арк., 1 арк. чист.

Аналіз зібрання і його складових частин дозволяє дійти висновку, що більша 
частина документів надійшла до бібліотеки з Петербурга (Ленінграда) наприкінці 
20-х років після закриття бібліотек та архівів Єврейського історично-етнографічного 
товариства та Товариства для поширення освіти поміж євреїв у Росії.

Частина матеріалів до надходження в бібліотеку зберігалася у фондах Єврейської 
наукової бібліотеки Інституту єврейської культури ВУАН (АН УРСР), Гербаїстичної 
історично-археографічної комісії ВУАН та Кабінету єврейської культури АН УРСР, 
у спеціалізованих єврейських бібліотеках, що працювали в Києві у 20–30-х роках. 
У сучасному вигляді зібрання рукописів було сформоване наприкінці 40-х років 
XX ст.7

1 Раніше описи пінкасів у фондах ІР НБУВ друкувалися у 2010 і 2012 рр.: Сергєєва І. А., 
Хамрай О. О. Записні книги єврейських громад у фондах НБУВ // Орієнтальні студії в Украї-
ні. До ювілею Л. В. Матвєєвої. – К., 2010. – С. 452–463; Сергеева И. А., Хамрай А. А. Собра-
ние пинкасов (записных книг еврейских общин) в фондах Института рукописи Националь-
ной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского // Материалы XIX Международной 
конференции по иудаике. – Т. 3. – М., 2012. – С. 9–22. Пропонована стаття містить оновле-
ний та уточнений список матеріалів.

2 Еврейская энциклопедия. – Т. 12. – СПб., 1911. – С. 523; Краткая еврейская энциклопе-
дия. – Т. 6. – Иерусалим, 1992. – С. 486.

3 Дубнов С. Об изучении истории русских евреев и об учреждении русско-еврейского 
исторического общества // Восход. – СПб., 1891. – Т. 4/9. – С. 47.

4 Авот, 2:1.
5 Rekhtman А. Yiddishe etnografie un folklor. – Buenos Ayres, 1958. – S. 195.
6 Дубнов С. Об изучении истории русских евреев и об учреждении русско-еврейского ис-

торического общества. – С. 48–50.
7 Детальніше див.: Хамрай О. О. Єврейські рукописи у фондах НБУВ // Східний світ. – 

2008. – № 2. – С. 47–49; Сергеева И. А. Отдел фонда иудаики Института рукописи НБУВ: 
история и современность // Библиотеки Национальных академий наук: проблемы функцио-
нирования, тенденции развития: Научно-практический и теоретический сборник. Вып. 5 / 
МААН. – К., 2007. – С. 369–385.
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Рис. 1а. Титульна сторінка [записника]
товариства “Доброчесного притулку” з Києва

Рис. 1б. Початок списку членів товариства 
“Доброчесного притулку” з Києва

Рис. 2. Подяка цареві з пінкаса
товариства “Відвідування хворих”

з Кам’янця-Подільського

Рис. 3. Початок статуту товариства
“Любові до ближніх” з Бердичева
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МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

М. С. Васьків

КИРГИЗЬКА ЛІТЕРАТУРА
В УКРАЇНСЬКИХ КНИЖКОВИХ ВИДАННЯХ

Киргизька література, як і решта літератур народів Центральної Азії, привернула 
увагу українських перекладачів лише після Другої світової війни. Якщо бути 

точнішим – за кілька років до відзначення ювілею Переяславської ради в 1954 році. 
Отже, цей процес мав цілеспрямований ідеологізований характер під пильним на-
глядом партійно-радянської влади, але навіть у такій формі мав важливе значення 
у справі взаємозбагачення літератур і культур, ознайомлення українців із особли-
востями і здобутками, зокрема, киргизької літератури.

Першим перекладом киргизьких творів українською мовою став роман Тугельбая 
Сидикбекова “Люди наших днів” (у перекладі С. Тардової) [Сидикбеков 1953]. Кни-
га побачила світ у 1953 році. Традиційно в романі йшлося про вагомість перетво-
рень, які принесла радянська влада на киргизькі землі, про важкі воєнні й повоєнні 
роки. Саме це, а також відсутність великого вибору серед творів літератури Киргизії 
відповідного спрямування текстів і спонукало обрати якраз роман Т. Сидикбекова. 

Що цей автор був тоді майже класиком киргизької та радянської літератури зага-
лом у рецепції українських перекладачів і “відповідальних працівників”, свідчить у 
тому числі й те, що наступний твір киргизької літератури (якщо не брати до уваги 
Ч. Айтматова) українською мовою – роман у двох книгах “Серед гір” все того ж Ту-
гельбая Сидикбекова [Сидикбеков 1962] солідним обсягом у понад 700 сторінок. 
Тоді ще було ознакою хорошого тону чесно зазначати, що переклад здійснений не з 
мови оригіналу, а через посередництво російської мови, що і зробило видавництво, 
сумлінно повідомивши: роман перекладався з московського російськомовного ви-
дання 1961 року, тобто дуже оперативно, бо українська книга була опублікована 
вже наступного 1962 року. Тематика роману теж була традиційною для української 
й радянської літератури, лише з певним національним колоритом: становлення ра-
дянської влади в киргизьких горах, специфічне проведення колективізації, боротьба 
з підступними баями тощо.

Ще один киргизький твір українською в 60-ті роки – п’єса Мара Байджієва “По-
єдинок” [Байджієв 1969]. Невеликий за обсягом, твір цей суттєво відрізнявся від 
традиційної “реалістичної” п’єси, культивованої радянською критикою, відзначався 
оригінальністю композиції й нарації, поєднуючи драматичні епізоди з прозово-епіч-
ними фрагментами, які подавалися в “ремарках”. Починається драма з розповіді 
жінки Нази від першої особи, потім у тексті з’являються два “молоді чоловіки” Іс-
кандер і Азіз, а на завершення “голос” переходить до безіменної дівчини.

Попри неординарність п’єси Байджієва та чималий обсяг романів Сидикбекова, 
безперечно, лише три твори в перекладах українською мовою – це дуже мало на тлі 
того, скільки творів із інших центральноазійських літератур були опубліковані в 
Україні в 1950–60-ті роки. Була б сумна картина, якби не творчість Чингіза Айтма-
това, яка уже на початку 60-х років прийшла до українського читача і протягом 
трьох десятиліть користувалася величезною популярністю і любов’ю в читачів та 
перекладачів. Неповторний і багатющий світ творів Айтматова став причиною того, 
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що значно більше уваги почали звертати і на інших киргизьких авторів, з’явилися 
перекладачі, які спеціалізувалися на ретрансляції киргизької літератури і робили це 
найчастіше з мови оригіналу.

Перша книга Айтматова, невеликого обсягу в півсотні сторінок, в Україні була 
надрукована в 1961 році. Це було видання повісті “Джаміля” [Айтматов 1961] – тво-
ру, який зробив просто хорошого письменника класиком радянської, а згодом і сві-
тової літератури. Українського читача, як і будь-якого іншого, приваблювала, закли-
кала до співпереживання драматична історія непереборного кохання, яке вступило 
в конфлікт із традиційними суспільними настановами, людською підступністю і за-
здрістю. Згодом цей мотив стане притаманним для багатьох творів Чингіза Айтма-
това, в яких матиме трагічне завершення, але в “Джамілі” кохання перемогло у про-
тистоянні з нерозумінням чи небажанням зрозуміти іншого.

Переклав повість українською Авентин Осипчук, який потім ще не раз буде 
звертатися до перекладів книг Айтматова та інших киргизьких письменників. Він 
сумлінно зазначив, що переклад здійснювався з російськомовної публікації в жур-
налі “Новый мир” за 1958 рік, № 8. Перше українське видання повісті характеризу-
валося економністю поліграфії, з якої можна було відзначити хіба що кольорову 
м’яку палітурку. Довершенішим було перевидання повісті в 1975 році [Айтматов 
1975], з твердою палітуркою та майстерними дереворитами Василя Лопати. Пере-
видання не було механічним, бо зазначається, що попередній переклад було звірено 
з московським виданням творів Чингіза Айтматова 1970 року. Крім того, була в 
цьому виданні ще й коротенька післямова Наталі Кузякіної “Повість про любов” 
[Кузякіна 1975], у якій увага акцентувалася на гуманістичному звучанні твору та 
майстерності її автора.

У виданні творів Айтматова українською мовою 1964 року “Повісті гір і степів” 
[Айтматов 1964] (це оригінальна назва айтматовського збірника) кількість повістей 
суттєво зросла. У книзі були надруковані чотири повісті киргизького письменника: 
крім “Джамілі”, все в тому ж перекладі А. Осипчука, ще й “Тополенька моя у чер-
воній косинці”, “Верблюже око” і “Перший учитель”, ретрансльовані Іваном Щер-
биною. Щемливі історії про дитячу довірливість і щирість, які зустрічають взаємо-
розуміння чи зазнають підступних ударів, про високе, але “незаконне кохання”, про 
саможертовність людей великого серця на тлі бездушного чиновництва, за яким 
угадувалася жорстока суспільна система, про безмірну людяність тих, хто зазнавав 
кар’єрного чи й життєвого краху, але назавжди залишився в пам’яті співвітчизни-
ків, із захопленням сприймалися українськими читачами. Перехід же письменника 
у статус класика засвідчував графічний портрет Айтматова на початку книги.

Наступним виданням “Повісті гір і степів” стала книга за 1969 рік [Айтматов 
1969] у серії “Джерела дружби”. Крім чотирьох творів, які були надруковані в 
1964 році, до цього видання увійшли також повісті “Материнське поле” і “Прощай, 
Гульсари”. У передмові “Художник і його герої” [Сердюк 1969] Павло Сердюк ви-
кладає життєво-творчу біографію Чингіза Айтматова, ґрунтовно зупиняючись на 
аналізі повістей, які увійшли до видання. Можна зауважити, що з певного моменту 
перекладачі вже не зазначають, що здійснюють ретрансляцію не з мови оригіналу, 
а з російськомовних видань. Певним виправданням могло бути хіба що те, що Чин-
гіз Айтматов найчастіше сам здійснював переклад власних творів із киргизької ро-
сійською мовою або це були авторизовані переклади.

Поміж цими двома виданнями “Повістей гір і степів” вийшла друком у 1967 р. 
книга творів Чингіза Айтматова “Материнське поле” [Айтматов 1967] у перекладах 
Авентина Осипчука. У книзі було лише дві повісті: крім тієї, яка дала назву всьому 
виданню, це ще “Прощай, Гульсари!”. Усі наступні видання “Повістей гір і степів” 
включали шість повістей: чотири – видання 1964 року і дві – з книги “Материнське 
поле” 1967 року. 
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Проте не була простим механічним передруком обох книг, 1964-го і 1967 років, 
наступна публікація “Повістей гір і степів” – у 1972 році [Айтматов 1972]. У виданні 
були ті самі шість повістей, що і в книзі 1969 року. Але їх доповнювали, наприклад, 
примітки [1972] – хай і без автора, всього на дві сторінки, проте вони давали міні-
мум необхідних пояснень щодо оригіналів і тлумачення текстів. Поміж текстовими 
сторінками були розміщені 16 фотографій за 1970 і 1971 роки, на яких зображений 
Чингіз Айтматов на українській землі, насамперед під час Декади киргизької літе-
ратури в УРСР. Найчастіше це Чернівецька й Івано-Франківська області, гуцульські 
краєвиди і побут, які були близькими для письменника з гірської Киргизії, поруч із 
Олесем Гончарем і Дмитром Павличком. 

А ще у виданні була чимала передмова “Виховувати в людині добро” [Кузякіна 
1972] все тієї ж Наталі Кузякіної, в якій вона викладає перебіг Декади киргизької лі-
тератури в Україні в жовтні 1971 року та подає біографічно-творчу характеристику 
Ч. Айтматова, пов’язавши її з рідним для нього Еркін-Тоо. А специфікою цієї перед-
мови було те, що найбільше уваги дослідниця зосереджує на інтерпретації повісті 
“Білий пароплав”, яка до книги не потрапила, бо, очевидно, ще не була перекладена 
українською. Одначе твір справив на Н. Кузякіну настільки потужне враження, що 
вона вирішила зосередити увагу насамперед на ньому. Частково поглиблений ана-
ліз “Білого пароплава” можна пояснити також тим, що це була передмова до творів 
Ч. Айтматова, надрукованих у серії “Шкільна бібліотека”, а в центрі зображення в 
повісті – чарівний світ дитинства, жорстоко зруйнований бездушними дорослими.

На цьому тлі видання “Повістей гір і степів” українською мовою в 1980 році 
[Айтматов 1980] стала майже звичайним передруком попередніх видань. Але не 
можна, проте, оминути кольорову суперпалітурку із зображенням коней, що ска-
чуть, а головне – портрета й цікавих ілюстрацій, намальованих О. Хорунжим. А ще 
варто звернути увагу на те, що в цьому виданні повернулися до традиції зазначати: 
переклад здійснено не з мови оригіналу, а з російської – мови-посередника.

Кількаразове перевидання “Повістей гір і степів” свідчило про зростання попу-
лярності та вагомості творчості Чингіза Айтматова, ім’я якого стало на той час ві-
домим не лише на весь Союз, а й у світі. Періодичність видань творів киргизького 
класика зростає: якщо раніше це були 3–5 років, то з 1978-го – 1–3 роки. Саме в 
1978 р. вийшла книга перекладів двох нових повістей Ч. Айтматова “Рябий пес бі-
жить краєм моря. Ранні журавлі” [Айтматов 1978]. Із цього видання до перекладів 
творів киргизького письменника долучився відомий літературознавець, письменник 
і перекладач Микита Шумило. Повість “Рябий пес біжить краєм моря” засвідчила, 
що Айтматов вийшов за межі рідного киргизького світу, але й у творі про нівхів мі-
фологія постає узагальненням і сакралізацією повсякдення, порушуються пробле-
ми планетарного гуманістичного звучання, хоча сюжет охоплює замкнуте коло пер-
сонажів і часопростору.

Книгу наступного, 1979-го, року “Ранні журавлі” [Айтматов 1979] можна було б 
назвати перевиданням минулорічного “метелика” з серії “Романи й повісті”, але 
вона мала вагоме доповнення – повість “Білий пароплав”, про яку вже стільки 
йшлося в Україні, але вперше надрукованою українською мовою вона була лише в 
цьому виданні. Доповнювала книгу післямова “Райдуга на все небо” [Шумило 
1979] авторства перекладача М. Шумила – коротко про творчість Айтматова зага-
лом і про три опубліковані у книзі повісті – дещо розлогіше.

Своєрідним підсумком, який засвідчив високий рівень популярності киргизького 
письменника в Україні та світі і здобутків українського перекладацтва, стало видан-
ня двотомника творів Чингіза Айтматова в 1983 році [Айтматов 1983, 1–2]. Двотом-
ник охопив дев’ять повістей і один роман письменника. У першому томі були 
надруковані шість творів із “Повістей гір і степів”, котрі традиційно перевидавали-
ся в УРСР, а також “Рябий пес біжить краєм моря”. До другого тому ввійшли уже 
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також друковані раніше українською повісті “Ранні журавлі” й “Білий пароплав 
(Після казки)”, та найважливішою стала перша (і поки єдина) публікація україн-
ського перекладу роману “І понад вік триває день”. Академічний, солідний рівень 
двотомника підтверджувала передмова “Щоб людина була людиною…” [Новичен-
ко 1983], написана офіційно і неофіційно визнаним корифеєм українського літера-
турознавства Леонідом Новиченком.

Варто відзначити також оперативність українських перекладачів і видавців, яка 
дозволила за “гарячими слідами” донести до українських читачів рідною для них 
мовою в 1988 році роман Айтматова “Плаха” [Айтматов 1988], який уперше був 
надрукований 1986 року в “Новом мире” й дістав широкий резонанс у радянському 
суспільстві. Для пришвидшення видання роман був надрукований у серії “Романи 
й повісті”.

Популярність “Плахи” була настільки високою, що навіть мільйонні сумарні на-
клади не могли задовольнити попит на нього. Тому роман друкувався не тільки в 
московських чи ленінградських видавництвах, а й на Півночі й Півдні, Сході й За-
ході РРФСР, в обласних і не тільки центрах, в інших союзних республіках (Каунас, 
Рига, Хабаровськ, Нукус та ін.). Наслідком цього стало і надцяте перевидання “Пла-
хи” російською мовою в Дніпропетровську 1989 року [Айтматов 1989]. З особли-
востей книги варто звернути увагу на те, що до тексту додавалися кольорові 
ілюстрації О. Діанова, по чотири на кожен роман.

До цього було ще одне російськомовне видання творів Ч. Айтматова в Україні – 
“Ранние журавли” 1984 року [Айтматов 1984] в серії “Педагогическая библиотека. 
Мир в образах”. У книгу були введені шість творів із “Повістей гір і степів”, “Ран-
ние журавли”, які дали назву виданню, й одне з перших оповідань письменника 
“Солдатенок”. На високому морально-виховному потенціалі цих творів Айтматова 
зосереджена передмова “Слово о Чингизе Айтматове” Євгена Шабліовського [Ша-
блиовский 1984], добре відомого тоді на українських і радянських теренах до-
слідника. Книгу доповнювали експериментальні за кольоровою гамою – червоно-
чорні – ілюстрації О. Хорунжого.

Парадокси пострадянського часу, крім усього іншого, полягають у тому, що до 
творів одного з найпопулярніших іншомовних письменників, які так часто і такими 
великими накладами видавали в Україні до 1989 року, жодного разу не звернулися 
українські видавці за останні чверть століття. Ідеться не тільки і не стільки про пе-
ревидання. Письменник плідно працював і після розпаду СРСР. Широкі дискусії 
на пострадянському просторі й у Європі, насамперед у Німеччині, викликали ро-
мани Чингіза Айтматова “Тавро Кассандри” і “Вічна наречена (Коли падають 
гори)”. А ще була й “Біла хмарина Чингісхана” – частина роману “Буранний полу-
станок”, яку цензура не дозволяла публікувати у виданнях 1980-х років. Сумну 
картину доповнює те, що навіть у Національній бібліотеці України імені В. І. Вер-
надського немає жодного російськомовного видання зазначених творів (Щоправда, 
є цікаві культурологічно-філософські діалоги письменника з японцем Ікедою Дай-
саку, надруковані в 1994 році [Айтматов 1994]).

Художня своєрідність, довершеність творів Айтматова, їхня популярність сприя-
ли зростанню уваги і до творчості інших киргизьких митців, зокрема і в УРСР. 
Письменник долучався до цього процесу не лише опосередковано – вагомістю 
власного імені, – а й безпосередньо. Очевидно, українські видавці й перекладачі 
неодноразово прислухалися до його прохань чи порад надрукувати твори того чи 
того киргизького літератора. Крім того, Ч. Айтматов охоче відгукувався на пропо-
зиції написати передмови чи післямови до таких видань. Хай і дуже короткі, його 
“слова” сприяли пришвидшеному виданню книг і їхній популярності серед україн-
ських читачів.

У 1970–80-ті роки з’явилися два перекладачі, які здійснювали ретрансляцію творів 
не через мову-посередницю, а безпосередньо з киргизької – українською. Виробилася 
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певна “спеціалізація”: Борислав Степанюк здійснював поетичні переклади, а Петро 
Гордійчук – прозові. Б. Степанюка після поранення в роки Другої світової війни 
відправили на лікування в центральноазійську республіку, де він у 1943–44 роках 
навчався в Киргизькому державному університеті, друкувався в місцевій газеті 
“Иссык-кульская правда” та вивчив киргизьку мову. Згодом це допомогло йому ста-
ти знавцем ще однієї тюркської мови – чуваської. Борислав Степанюк був автором 
більше двадцяти поетичних збірок власних творів. Хист поета давав йому можли-
вість удало працювати над перекладом віршів із інших мов, що він успішно робив, 
ретранслюючи твори литовських, чуваських та передусім – киргизьких авторів.

Петро Гордійчук був значно молодшим за Степанюка, але єднає їх навчання у 
все тому самому Киргизькому державному університеті. Студент українського від-
ділення Київського державного університету імені Тараса Шевченка, П. Гордійчук 
“в порядку обміну студентами” в 1974–1977 рр., на 3–5 курсі, навчався у столиці 
Киргизії. Тому після повернення в Україну теперішній голова Вінницької обласної 
організації Національної спілки письменників України (НСПУ) активно долучився 
до перекладів киргизького фольклору і прози українською мовою. За плечима кож-
ного з перекладачів більше доброго десятка видань киргизької літератури в україн-
ській ретрансляції.

Наслідком зазначених вище обставин стало те, що з 1970-х років кількість тво-
рів киргизьких письменників, надрукованих в українських перекладах, суттєво 
зросла порівняно з попередніми двома десятиріччями, навіть якщо не брати до ува-
ги повістей і романів Ч. Айтматова. Так, уже в 1971 р. вийшли друком два такі ви-
дання. Одне з них – п’єса Токтоболота Абдумомунова “Оскарженню не підлягає” 
[Абдумомунов 1971] у перекладі вже добре знаного нам Борислава Степанюка.

А ще вагомішою в цей рік стала “збірка творів киргизьких радянських письмен-
ників” “Вітер з Ала-Тоо” [Вітер… 1971], обсяг якої – 435 сторінок – говорив сам за 
себе. У книгу потрапили 148 поезій Аали Токомбаєва, Теміркула Уметалієва, Куба-
ничбека Малікова, Кубаничбека Акаєва, Муси Джангазієва, Суюнбая Ералієва, Со-
оронбая Джусуєва, Раміса Раскулова, Майрамкан Абилкасимової, Субайилди Абди-
кадирової та інших киргизьких поетів у перекладах Леоніда Первомайського, 
Дмитра Павличка, Павла Тичини, Івана Драча, Петра Ребра, Василя Швеця, Мико-
ли Нагнибіди, Миколи Руденка, Світлани Йовенко, Олеся Лупія, Абрама Кацнель-
сона, Юрія Петренка та багатьох інших, серед яких, безперечно, варто виокремити 
Борислава Степанюка. Збірка не обмежувалася поезією – український читач дістав 
змогу познайомитися з творами 12 киргизьких прозаїків, насамперед Чингіза Айтма-
това, а також Шукурбека Бейшеналієва, Асанбека Стамова, вже згадуваних Мара 
Байджієва, Тугельбая Сидикбекова та інших.

Коротке знайомство зі здобутками киргизької літератури, українсько-киргизь-
кими літературними зв’язками давала передмова до збірки “Література відроджено-
го народу” Тендика Аскарова [Аскаров 1971]. Саме міжлітературне і міжкультурне 
єднання заслуговує на кілька слів щодо рецензованого видання. У збірці є чимало 
творів киргизьких поетів, присвячених Україні й Тарасові Шевченку. Це “Чорно-
брова Україна” й “Осінь у Києві” Р. Рискулова, “Живи, Україно” А. Токомбаєва, «Із 
“Українського зошита”» К. Малікова, “Тарасові” А. Токтомушева, “Скажи Україні” 
К. Акаєва, “На землі Тараса” Тенті Адишевої. Варто відзначити також, що жіночі 
прізвища серед авторів збірки руйнують загальноприйняте хибне уявлення про без-
правність чи відсталість киргизької чи центральноазійської загалом жінки.

Уже наступного, 1972-го, року вийшла друком п’єса Баки Омуралієва “Знаю я, 
знають гори…” [Омуралієв 1972], на композиційну своєрідність якої вказувало 
жанрове авторське визначення: “драма на 3дії, 8 картин, з прологом і епілогом”. Дія 
твору відбувається “в горах Тянь-Шаню”, на пасовищі, й поєднує традиційний лю-
бовний трикутник із “виробничою” сюжетною лінією. Як і дві попередні видані в 
Україні п’єси М. Байджієва і Т. Абдумомунова, вона була надрукована репринтним 
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способом із машинопису і призначалася насамперед для працівників театрів для 
можливої інсценізації.

Із 1975 року розпочинається “бенефіс” Борислава Степанюка. Цього року в його 
перекладі вийшла друком збірка поезій класика киргизької лірики Аали Токомбаєва 
“Хвиля Іссик-Кулю” [Токомбаєв 1975]. У збірку потрапив уже згадуваний вірш 
“Живи, Україно”. Крім творів ліричних, там також були зразки ліро-епосу (поема 
“Моя метрика”) й віршованого епосу (уривки з роману “Перед світанням”). Автор 
передмови до збірки “Вітер з Ала-Тоо” написав передмову і до збірки творів А. То-
комбаєва – “Світлий шлях народу і його співця” [Аскаров 1975].

А вже наступного року, 1976-го, в перекладі все того самого Б. Степанюка вихо-
дить збірка творів Майрамкан Абилкасимової “Тюльпановий вогонь” [Абилкасимо-
ва 1976]. Обсяг збірки невеликий, усього 18 поезій і поема “Пам’ятник не мовчить” 
ледь не на третину книги, але слово поетеси дуже вагоме й оригінальне, про що 
свідчить, зокрема, і те, що автором передмови “Чистий вогонь поезії” був Ч. Айт-
матов [Айтматов 1976]. Варто відзначити досконалість форми у віршах М. Абилка-
симової. Так, у шести строфах поезії “У рідному аїлі” чітко витримане римування, 
характерне для рубаї: 1-й, 2-й і 4-й рядки римуються, 3-й – холостий. У поезії “День 
народження” кожна строфа інша – на вісім, на шість, на чотири і на два верси. Цикл 
“Батийна, подруга моя” складається з трьох поезій, і кожна з них має свою неповтор-
ну ритміку. І це тільки вірші з перших сторінок книги, від 6-ї до 10-ї.

У тому ж 1976 році побачила світ ще одна невеличка антологія киргизької поезії 
українською мовою – “Квіти гір: молода поезія Киргизії” [Квіти гір… 1976], упо-
рядником якої був, зрозуміло, Б. Степанюк, котрий добре знав здобутки киргизької 
лірики і міг відібрати найцікавіші поезії для перекладу. Допомогу в цьому йому, 
очевидно, надавав Аали Токомбаєв, автор передмови “Молоде багатоголосся” [То-
комбаєв 1976]. Усього у збірці були твори 28 молодих киргизьких поетів, із них 
дев’ять – це поетеси. Антологія молодої поезії формувалася за принципом “один 
поет – один перекладач”, а перекладачами стали найвідоміші українські лірики й 
ретранслятори віршів із інших мов: Іван Драч, Роман Лубківський, Володимир Лу-
чук, Володимир Забаштанський, Петро Перебийніс, Тамара Коломієць, Ірина Жи-
ленко, Світлана Йовенко, Борис Чіп, Станіслав Зінчук та ін. Оскільки йшлося про 
переклади малознаних поетів Киргизії, то дуже вдалим ходом стали короткі біогра-
фічні довідки про кожного з них. Варті згадки “українські поезії” збірника – 
“Український ліс” Асана Джакшиликова і “На землі великого Кобзаря” Нурпеїса 
Жаркинбаєва.

У перекладах Борислава Степанюка в 1977 році вийшли друком твори “аксака-
ла” киргизької літератури Токтогула [Токтогул 1977]. Зрештою, не тільки в пере-
кладах, бо Б. Степанюк був також упорядником збірки та автором передмови 
“Уславлений народом” [Степанюк 1977], у якій ідеться про народно-фольклорну 
основу поезії Токтогула і величезну її популярність та народну пошану до поета. 
Упорядкування виявилося не тільки в доборі тих чи тих творів, а й у їхньому гру-
пуванні за чіткою композицією. Збірка поділяється на дві частини. У частині І у 
циклі “Ліричний заспів” подані п’ять поезій, у циклі “Соціальні та сатиричні піс-
ні” – десять, у “Невільницьких піснях” – шість, у циклі “Здрастуй, рідна земле!” – 
сім і три – в останньому циклі “Пісні-айтиші” (айтиші – це традиційні тюркські 
фольклорні твори-діалоги). Частина ІІ складається з циклів “Пісні оновленого 
краю” (13 поезій), “Заповітні пісні” (дев’ять поезій) та уривка з поеми “Кедей-хан” 
утопічно-візійного змісту під заголовком “Про те, як мудро і справедливо правив 
Кедей-хан”.

Завершення 1970-х років переконало, що не одним Ч. Айтматовим і не однією 
лірикою в перекладах Б. Степанюка представлена киргизька література в Україні. У 
1978 році до українського читача прийшов історичний роман Толегена Касимбекова 
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“Зламаний меч” [Касимбеков 1978]. У кінці книги була подана коротка довідка про 
автора роману [Толеген Касимбеков… 1978]. Твір Т. Касимбекова – це розлоге епіч-
не полотно на шість частин, у якому висвітлюються події другої половини ХІХ сто-
ліття (дія розпочинається від 1865 року). У романі “Зламаний меч” ідеться про 
“добровільне” входження Киргизстану до складу Російської імперії, яке насправді 
забезпечувалося постійним тиском із боку завойовників у різних формах. Зрозумі-
ло, що відповідні аналогії з українським минулим забезпечували цікавість до рома-
ну з боку українських читачів.

Протягом 1970–80-х років в Україні виходили так звані “репертуарні збірники”, 
присвячені кожній із союзних республік СРСР, у яких відбувалося коротке знайом-
ство з поезією, піснями і танцями різних народів. Такі збірники давали можливість 
готувати тематичні вечори, концерти тощо у закладах культури чи навчальних за-
кладах. Відповідний збірник про культуру Киргизії вийшов у 1979 році [Голоси 
Киргизії… 1979]. Його структура була теж традиційною. У розділі “Художнє сло-
во” йшли поезії А. Токомбаєва, М. Абулкасимової, С. Абдикадирової, Т. Умерталіє-
ва, С. Джусуєва, С. Ералієва та ін. про партію, “велику радянську батьківщину”, а 
також про рідну Киргизію, її людей і культуру, про дружбу народів тощо, а також 
оповідання Ч. Айтматова “Ашим”, яке більше не друкувалося в жодних інших ви-
даннях. Усього в цьому розділі було 20 творів 19 авторів. Цей розділ доповнювався 
трьома піснями, з нотами, назви яких чітко вказували на їхній зміст (“У космос від-
крита дорога” А. Токомбаєва, “Молодь землі Ала-Тоо” Т. Тунибекова).

Як зазвичай, подавалася також одна п’єса. Переважно це були комедії (для “ма-
сового” глядача потрібно було дати щось “легке”), не стала винятком і комедія 
Райкана Шукурбекова “Мій аїл” (“комедія на три дії, чотири картини”) в перекладі 
Олександра Мушкудіані. Традиційний і обмежений топос п’єси: дія відбувається в 
колгоспі, в далекому аїлі. Так само традиційно завершував збірник народний та-
нець. Це був киргизький танець “Джайлообійї” з описом рухів, тактів, а також но-
тами до нього.

Близьким до збірника “Голоси Киргизії” був пісенник “Киргизькі народні пісні”, 
надрукований вже наступного 1980 року [Киргизькі народні пісні 1980]. Основному 
текстові передувало слово “Від упорядника” Б. Бейшеналієва [Бейшеналієв 1980]. 
Пісенник був “кишенькового” формату, але дрібний кегль дозволив помістити в ньо-
го слова 53 пісень із нотами, значна частина з яких – “радянські” пісні. Чималу час-
тину перекладів виконав Б. Степанюк, але до цієї справи долучилися також П. Ма-
сенко, Б. Чіп, В. Лагода, В. Мордань, О. Орач, П. Горецький, М. Томенко та ін.

Із кінця 1970-х років до перекладів із киргизької мови долучається Петро Гордій-
чук. Спочатку виходить друком у 1978 році повість Муси Джангазієва “Там, де теп-
лий синій Іссик-Куль” [Джангазієв 1978], а наступного року – перекладні “Киргизь-
кі народні казки” [Киргизькі народні казки 1979], популярність яких була настільки 
великою, що в 1988 році було здійснене перевидання. У цьому ж видавництві, “Ве-
селка”, на початку наступного десятиліття були надруковані ще дві книги творів 
киргизької літератури в перекладі П. Гордійчука – “Смугастий м’яч” [Бекніязов 
1982] Джайлообека Бекніязова та “Сабир і дідусь” [Джусупов 1983] Кенеша Джу-
супова. Назви видань і видавництва чітко вказують на те, що ці твори були орієнто-
вані на дитячу читацьку аудиторію.

А в проміжку між цими “веселківськими” виданнями так само в перекладі Гор-
дійчука в “Молоді” були надруковані повісті Асанбека Стамова під загальною на-
звою “Нова рідня” [Стамов 1980]. У повісті “Чуйська легенда” йдеться про пошуки 
себе і становлення художника Дайканбека Абдієва, які стають можливі через єднан-
ня з рідною природою та рідним народом. Повість “Нова рідня”, де викладається 
історія кохання демобілізованого Бейше і юної Зуураке, частково позначена впли-
вом айтматовської “Джамілі”.
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Експериментує з перекладом прозових творів і Борислав Степанюк, у чиїй ре-
трансляції друкується в 1982 році роман Шукурбека Бейшеналієва “Випробування 
славою” [Бейшеналієв 1982]. У центрі твору – нелегка праця чабанів у високогір’ї, 
відтворення долі Героя Соціалістичної Праці Ракмата Сарбаєва. На те, що проза не 
зовсім кваліфікація Б. Степанюка і що твір терміново перекладався “на замовлен-
ня”, вказує і те, що читачеві було сумлінно повідомлено: переклад здійснювався з 
російськомовного видання 1976 року.

У тому, що Степанюк кохався як поет насамперед у перекладі віршів, переко-
нують інші видання 1980-х років – класиків киргизької “радянської” лірики. У 
1983 році вийшла друком збірка Суюнбая Ералієва “У підгір’ї Ала-Тоо” [Ералієв 
1983], до якої, крім ліричних творів, уходили дві поеми – “Заповіт Джанил-Мирза” 
і «Ви “Манас” потомкам донесли (Невідомим манасчі)». Б. Степанюк звертається 
до перекладу останнього твору, щоби повідомити українцям про багатство і велич 
киргизького героїчного епосу “Манас” та особливості його передачі від покоління 
до покоління: у киргизів довго не було власної писемності, тому народні співці – 
манасчі – передавали його від старших до молодших, на що йшло переважно все 
життя, бо епос – дуже розлогий (окремі дослідники вважають, що текст “Манаса” 
становить до мільйона версів). Закономірно, що в київському виданні були надру-
ковані поезії С. Ералієва з “українськими” мотивами “Поля, де ми рили окопи…” 
й “Українська земля”. Коротку ж характеристику творчості киргизького поета та 
його зв’язку з Україною подає сам перекладач у передмові “Поезія, гартована ча-
сом” [Степанюк 1983].

У 1986 році вийшло дві книги киргизької поезії в перекладах Борислава Степа-
нюка – збірка Теміркула Уметалієва з безпретензійною назвою “Поезії” [Уметалієв 
1986] та збірка Сооронбая Джусуєва “Золота чинара” [Джусуєв 1986]. У передмові 
до першої з них “На струнах комуза” [Степанюк 1986а] Б. Степанюк наголошує на 
фольклорній основі творчості Умертаєліва-акина, народного поета. “Українські” 
мотиви в “Поезіях” займають вагоме місце (“Україна”, “Визвольникові Києва”, “Са-
лам, Одесо!”, “Солдатський сон”, “Вежа гордості”).

Тісні зв’язки з Україною єднають і С. Джусуєва, про що йдеться у передмові 
Б. Степанюка під назвою “Про киргизького побратима” [Степанюк 1986б]. Соорон-
бай Джусуєв перекладав киргизькою мовою твори Шевченка, Франка, Лесі Україн-
ки, Грабовського, збірку поезій Тичини “Дружба народів”. Всього до “золотої чи-
нари” входили 72 поезії Джусуєва та дві поеми: “Запросини в Киргизію” і “Тема 
дружби”. Серед ліричних творів варто виокремити “Український цикл”, до якого 
увійшли такі поезії: “Київ”, “Земля України”, “Українські хати”, “Тарасові Шевчен-
ку”, “В будинку Павла Тичини”, “Наш друг”, “Плакучі верби” і “Слухай пісню 
вкраїнську”.

І все-таки в 1980-ті роки переважали видання киргизької прози, найчастіше в пе-
рекладах П. Гордійчука. Так, у 1984 році з’явився роман Узака Абдукаїмова “Битва” 
[Абдукаїмов 1984]. У творі поєднуються дві сюжетні лінії: участь киргизьких воїнів 
у боях Другої світової війни в період наступу радянських військ і життя далекого 
киргизького тилу. Основу становить традиційний любовний трикутник: розділене 
кохання Кидирбека і Бермет та безнадійні почуття до Бермет мрійливого юнака-
поета Качіке. При штурмі Кенігсберга Качіке гине, любовні колізії ніби розв’я-
зуються, але трагізм ситуації підкреслюється тим, що епілогом роману стає сповне-
ний сподівань лист поета з Кенігсберга від 24 квітня 1945 року.

Через два роки друкується роман Насирдіна Байтемірова “Сито життя” [Байте-
міров 1986]. Вагомості романові надавало те, що йому передувала коротенька пе-
редмова Ч. Айтматова “Епос Насирдіна Байтемірова” [Айтматов 1986], у якій кіль-
кома словами йшлося про автора і створений ним великий епічний твір. Дія роману 
фокусується на образі голови колгоспу Серкебая, його взаєминах із односельцями 
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протягом десятиліть, коли “сито життя” відсіває усе негідне, залишаючи зразки 
високої моралі, базованої на народних етичних уявленнях, шліфованих протягом 
століть.

Середина 80-х ознаменувалася виходом трьох вагомих антологій киргизької про-
зи. Першим за часом стало видання “Киргизьке радянське оповідання” [Киргизьке 
радянське… 1985], до якого увійшли твори “малої прози” добре знаних Чингіза Айт-
матова, Аали Токомбаєва, Мара Байджієва, Оскена Данікєєва, Асанбека Стамова, 
Саткина Сасинбаєва, Кадира Омуркулова та ін. – усього 22 киргизьких прозаїків. 
Знайомство з оповіданнями літераторів Киргизії продовжило видання “Веселка 
Іссик-Кулю” [Веселка… 1986]. Тендик Аскаров коротко повідомив про молодих 
киргизьких прозаїків у передмові “Витоки літературного процесу” [Аскаров 1986]. 
Цілком доречними були для молодих, а отже, малознаних літераторів короткі біо-
графічні довідки. Усього ж в антологію молодої “малої прози” Киргизстану уві-
йшли 15 оповідань, по одному на кожного автора.

До антології “Сучасна киргизька повість” [Сучасна киргизька… 1987] увійшло 
п’ять творів, по одному для письменника. У кожної з повістей також був свій окре-
мий перекладач: “Ранні журавлі” Чингіза Айтматова ретранслював Микита Шуми-
ло (тобто це був уже раніше здійснений переклад), Ніна Мельник переклала “Два 
рядки з життя” Казака Ахматова, Петро Гордійчук – “Материнську любов” Оскена 
Данікєєва, Валентина Васильківська – “Два життя” Муси Мураталієва і Борислав 
Степанюк – “Час летить” Аали Токомбаєва.

Радянську добу українського перекладацтва з киргизької завершило видання в 
1990 році роману Оскена Данікеєва “Відчай” [Данікеєв 1990] у ретрансляції Петра 
Гордійчука. Твір міг привабити перекладача й українських читачів відтворенням 
складних морально-психологічних перипетій і шукань персонажів, котрі в роки ві-
йни, взимку, відрізані від світу, наполегливо працюють на високогірній памірській 
метеостанції. І хворий Мурат, і жінки сумлінно виконують покладений на них 
обов’язок, що інколи набуває рис абсурдності. Зрештою, виживають лише двоє. Ви-
дається перспективним типологічне порівняння цього роману з повістю Осипа Ту-
рянського “За межами болю” чи п’єсою Ярослава Галана “Вероніка”.

Після розпаду СРСР уже традиційно в перекладах із мов колишніх союзних рес-
публік настає безрадісна картина. Стосується це й українсько-киргизьких перекла-
дів. Наразі можемо говорити лише про одне видання, яке стало лебединою піснею 
Борислава Степанюка, – антологію киргизької поезії “Струни комуза” [Струни ко-
муза 2003]. Саме Б. Степанюк був упорядником антології з “українського” боку, з 
“киргизького” – добре знаний українському читачеві Сооронбай Джусуєв. Автором 
передмови “Поезія відродженого краю” [Аскаров 2003] став теж “штатний” автор 
такого жанру Тендик Аскаров. Назва майже дослівно повторювала назву передмо-
ви (“Поезія відродженого народу”) до збірки “Вітер з Ала-Тоо” (1971), але Т. Аска-
ров відзначив і ті зміни, які відбулися в киргизькій літературі протягом двох 
останніх десятиріч.

Автором усіх перекладів став Борислав Степанюк. Поезії подавалися паралель-
но киргизькою й українською мовами, тобто знавець обох мов міг їх порівняти, на-
солодитися майстерністю кожного з текстів. До антології увійшли твори вже добре 
знаних для українського читача Токтогула (7 поезій), Аали Токомбаєва (10), Темір-
кула Уметалієва (11), Суюнбая Ералієва (9), Сооронбая Джусуєва (12). Але за 
останні десятиліття сформувалася ціла група нових “класиків” киргизької лірики, і 
їхні твори теж увійшла до “Струн комуза”: Джоомарт Боконбаєв (9 поезій), Куба-
ничбек Маліков (6), Абдрасул Токтомушев (9), Аликул Осмонов (11), Тенті Адише-
ва (10), Туменбай Байзаков (9), Джаліл Садиков (7) та ін. Оскільки не всі вони були 
знані для українського читача, то в кінці книги подається “Довідка про авторів” 
(с. 295–308). Загалом книга знайомила українців із творчістю 28 киргизьких поетів. 
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Завершував же книгу вірш Сооронбая Джусуєва “Наш друг: Бориславу Степа-
нюку” в перекладі Наума Тихого, в якому вкотре підкреслювалася важлива роль пе-
рекладача у зміцненні українсько-киргизьких культурних зв’язків. Як не прикро 
констатувати, контакти між українськими і киргизькими літераторами, переклади в 
роки Незалежності, які б знайомили вітчизняного читача зі здобутками киргизької 
літератури минулого і сучасності, “Струнами комуза” тільки й обмежуються.

Особливість ознайомлення українського читача з вершинами киргизької літера-
тури, порівняно з іншими тюркськими літературами, полягала в тому, що була певна 
немала кількість відповідних наукових досліджень. Насамперед вони стосувалися 
непересічного таланту Чингіза Айтматова, хоча не тільки. Айтматовознавчі праці 
були різні за жанром і обсягом, різного поліграфічного оформлення, але кожний їх-
ній вихід укотре свідчив про велику популярність митця в Україні. 

Першою за часом була книга П. Сердюка “Чінгіз Айтматов: нарис життя і твор-
чості” [Сердюк 1971] у серії “Бесіди про художню літературу”. Це було малофор-
матне видання з м’якою палітуркою, але 99 сторінок тексту дрібним кеглем давали 
можливість ґрунтовно проаналізувати доробок Ч. Айтматова на 1971 рік. Проте 
аналіз був традиційним для радянського літературознавства, збивався на переказ 
творів і встановлення етичних зв’язків із “прекрасною” радянською дійсністю. Про 
біографію ж письменника інформації було небагато.

Наступні два видання – “Чінгіз Айтматов” [Мацай 1979] Олександра Мацая і 
“З вірою в людину” [Бабишкін 1987] Олега Бабишкіна – друкувалися товариством 
“Знання”, очевидно, “на допомогу лектору”. Перше з них узагалі було репринтом 
машинопису, подавало розлогий список літератури, значну частину з якого стано-
вили матеріали XXV з’їзду КПРС, XXV з’їзду КПУ, ХХХІІІ з’їзду ЛКСМУ, висту-
пи на них Л. Брежнєва, В. Щербицького тощо. Ймовірно, що без них бути надру-
кованою книга О. Й. Мацая не могла. Варто визнати, що інша частина підібраної 
літератури була науково солідною і сумлінно дібраною. Щось особливо нове в 
обох коротких літературних портретах важко знайти порівняно з дослідженням 
П. Сердюка, хіба що до аналізу долучаються твори, написані протягом 1970-х чи 
1980-х років.

Найґрунтовнішою айтматовознавчою працею в Україні стала книга Л. Шевченко 
1991 року з традиційною назвою “Чингіз Айтматов: нарис життя і творчості” [Шев-
ченко 1991]. У першому розділі дослідниця викладає біографію письменника, дає 
характеристику його ранніх (50-ті роки) творів, уводить доробок Ч. Айтматова в 
широкий контекст радянської літератури – від російської й української до прибал-
тійських і закавказьких літератур. Другий розділ розпочинається з історії виходу 
“Джамілі” в 1958 р. та ґрунтовного аналізу повісті, з якої розпочинається всесоюз-
на і всесвітня слава письменника. Проте Л. Шевченко доводить, що феномен Ай-
тматова не з’явився на голому місці, тому розповідає про його киргизьких попе-
редників. А потім іде фаховий аналіз “Повісті гір і степів”.

У третьому розділі літературного портрета йдеться про твори киргизького пись-
менника 1970-х років, насамперед про повісті “Рябий пес біжить краєм моря” і “Бі-
лий пароплав (Після казки)” та п’єсу “Сходження на Фудзіяму”. Завершальний 
розділ зосереджувався на романах письменника, яких на той час було два (“І понад 
вік триває день” та “Плаха”), акцентуації на їхній актуальності, широкому читаць-
кому й суспільному резонансі.

Однак українське літературне киргизознавство цікавилося не Айтматовим єдиним. 
Ще в 1976 році Наталя Костенко опублікувала все в тому самому видавництві Това-
риства “Знання” лекцію “Творчість Героя Соціалістичної Праці Токомбаєва Аали” 
[Костенко 1976]. Попри невеликий обсяг (27 сторінок), репринтне відтворення ма-
шинопису і навіть штамповано-казенну назву праці, дослідниця дуже сумлінно пі-
дійшла до характеристики життя і творчості письменника. Вона ґрунтовно викладає 
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біографію Токомбаєва, потім послідовно аналізує його лірику, драми воєнних років, 
повість “Час летить” і вершину його доробку, поетичний епос “Мелодії комуза” 
й “Перед зорею”. Завершується наукова праця дослідженням автобіографічної по-
вісті Аали Токомбаєва “Ми були солдатами”.

Але не тільки вітчизняні дослідники вивчали українсько-киргизькі літературні 
зв’язки. У Киргизстані була досить численна українська діаспора, основи якої 
сформувалися ще в ХІХ – на початку ХХ століття. Вона постійно поповнювалася 
протягом усього минулого сторіччя, виявляла себе в різних сферах діяльності, в 
тому числі й у літературознавчій науці. Етнічний українець Григорій Хлипенко за-
кономірно цікавився рідною літературою, її взаєминами з не менш рідною киргизь-
кою літературою. Як наслідок, у 1980 році виходить книга його статей, досліджень, 
оглядів “Чувство семьи единой” [Хлыпенко 1980]. Про зміст наукової збірки крас-
номовно свідчать назви її складників: “Источники духовного единства”, “Аалы 
Токомбаев и Украина”, “Украина в творчестве Темиркула Уметалиева”, “Земля 
Украины: Украинский цикл стихов Суюнбая Эралиева”, «Дружба, скрепленная кро-
вью: Документальный комментарий к повести Олджобая Орозбаева “Мост как во-
лосок”», “Чингиз Айтматов в украинской критике и литературоведении”, “Вторая 
родина: Киргизия в творческой биографии Борислава Степанюка”, «Дорогой гнета 
и страданий: Повесть О. Досвитного “Алай”» та інші. 

Книга Г. Хлипенка, попри певні офіційно-ідеологічні моменти свого часу, не 
втратила актуальності й досі, залишаючись солідним фундаментом для подальших 
імовірних розлогих досліджень українсько-киргизьких літературних взаємин. А по-
дібні дослідження давно вже на часі, як і видання нових текстів киргизької літера-
тури українською мовою.
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І. Ю. Шепельська

Гендерні відмінності
в офіційно-діловому мовленні

японської мови

Гендерні відмінності в мові та мовленні є однією з найпопулярніших тем лінгвіс-
тичних досліджень. Тема гендерних відмінностей у мовах та культурах Сходу 

досліджувалася такими західними вченими, як Д. Кліфтон, Г. Шиманов, та Д. Тан-
нен [більше див.: Tamaoka, Lim, Miyaoka, Kiyama 2010, 2–6]. 

З перших років життя, коли людина починає розмовляти, гендерна мовна само-
ідентифікація стає одним з ключових моментів у розвитку індивідуальності, оскіль-
ки основною функцією мовлення є обмін соціальною інформацією. Відомо, що 
основні напрями інформації, які передаються від мовця слухачеві, різняться залеж-
но від статі [Dunbar, Marriott, Duncan 1997, 231–246]. Дослідження гендерних від-
мінностей мовлення та культури поведінки дає змогу глибше зрозуміти менталітет 
народу, мова якого досліджується. 

Варто зауважити, що такі відмінності важливі при викладанні мов студентам. 
Орієнтація на гендер реципієнта, якому викладається матеріал, допомагає переда-
вати студентам повну та найбільш релевантну інформацію. З точки зору перекладу 
текстів офіційно-ділового стилю, урахування гендерних відмінностей мови допо-
магає повніше зрозуміти мовну ситуацію та ролі мовців на момент перекладу. У цій 
статті мова піде про стандартизовану японську мову – діалект Токіо.

Як Китай та Корея, Японія перебувала під величезним впливом конфуціанських 
ідеалів. Конфуціанство переважно зосереджено навколо сім’ї. Чоловіки є володаря-
ми, жінки ж є берегинями в домі та переважно займаються сім’єю. 

Позиція жінки в Японії кардинальним чином змінювалася вже протягом сто-
річчя, і ці зміни відбуваються й зараз. Все більше японок обирають кар’єрний ріст 
замість родини, отже, офіційно-діловий стиль мовлення також зазнає змін та ак-
тивного розвитку з точки зору гендерних відмінностей, незважаючи на те, що він є 
максимально стабільним стилем мовлення [Kobayashi 2013]. На сьогоднішній день 
не тільки в Японії, а й по всьому світу гендерні аспекти мовлення мають тенденцію 
до швидких змін, саме через це їхнє дослідження є надзвичайно актуальним як для 
викладання, так і для перекладу. У дослідженні будуть розглянуті гендерні зміни як 
у розмовному, так і в офіційно-діловому мовленні. Також буде розглянуто стан ген-
дерних відмінностей у мовленні залежно від віку мовців.

Метою дослідження є узагальнене вивчення ситуації стосовно гендерних відмін-
ностей у розмовному та офіційно-діловому стилях японської мови і пошук перекла-
дацької та викладацької користі від зроблених висновків. 

Протягом періоду Мейдзі жінки виховувалися “гарними жінками та мудрими ма-
терями” згідно з ідеологією конфуціанства. Саме тому на державному рівні жінки 
заохочувалися до використання жіночнішого мовлення та поведінки з метою мо-
дернізації Японії. Головна мета – укріплення концепту “чоловічого правління” та 
“жіночого підкорення” – втілилася в докорінні зміни та кардинальну різницю в ген-
дерних аспектах японського мовлення.

Така тенденція до використання м’якшої та ввічливішої мови, скромності та 
підкорення чоловікові в японській мові називається 女らしさ onnarashisa (яп. жі-
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ночність). Низький тон мовлення особливо притаманний для жіночого мовлення 
у зв’язку з тим, що він допомагає робити мовлення більш елегантним та зрілим. 
女の魅力は話し方次第 onna no miryoku wa hanashi katashidai – “яп. Краса жінки – 
в тому, як вона говорить” – кажуть японці. У цьому вислові відображене ставлення 
японців до ідеалу жіночності та мудрості. Мовлення, на думку японців, стає краси-
вішим та справляє враження навченості за допомогою його “прикрашання” – дода-
вання часток お o та ご go.

Останні лінгвістичні дослідження відзначають тенденцію до відходження “жіно-
чих” та “чоловічих” слів в офіційно-діловому стилі японської мови на другий план, 
тобто нівелювання різких гендерних відмінностей у лексичних одиницях. Пов’язано 
це, звісно, з активною позицією жінки в підприємницькій діяльності та бізнесі. Од-
нак японки зізнаються, що при спробах працевлаштування, навіть сьогодні, коли 
гендерна рівність має під собою потужне юридичне забезпечення та прописані 
пункти посадових інструкцій, вони зіштовхуються з нерівністю, коли перевагу 
віддають чоловікам [Hidashi 2006]. Багато таких жінок стають приватними під-
приємцями. Як ми можемо бачити зараз, створюється велика кількість фондів та 
організацій з допомоги жінкам-підприємцям у “країні, де домінують чоловіки”. Тож 
можна зробити висновок, що офіційно-ділове японське мовлення до цих пір прони-
зане гендерними відмінностями, однак ця ситуація має тенденцію до швидкого спа-
ду на найближчі кілька років. Проте варто все одно пам’ятати про неосмислені 
гендерні відмінності в мовленні не тільки японців, а й людини в цілому. 

Жіноче мовлення в японській мові має назву 女性語 joseigo (яп. жіноче мов-
лення), чоловіче мовлення ж має назву 男性語 danseigo (яп. чоловіче мовлення). 
Обумовлені гендерні відмінності японського мовлення не граматичною катего-
рією, а саме гендерними ролями в суспільстві, отже, відмінності помітні переважно 
в лексичному шарі мовлення. На сьогоднішній день гендерні відмінності мовлення 
мають тенденцію до осмисленості. Це можна побачити з декількох аспектів: 
1) осмислене уникання гендерних відмінностей в офіційно-діловому мовленні; 
2) осмислене використання “жіночної” та “чоловічої” лексики при вільному спілку-
ванні в розмовному стилі мовлення [田林 2003, 98–102]. Нижче ми розглянемо оби-
два аспекти детальніше.

Великий вплив на японське мовлення сьогодні має європейський стиль життя. 
Подібно до Європи, японська молодь створює свої субкультури, які є синтезом єв-
ропейських субкультур та японського розуміння життя. Як у мовленні європейських 
молодіжних субкультур, так і в мовленні японських основним механізмом само-
ідентифікації, окрім одягу та поведінки, є мовлення. Наведемо простий приклад 
мовної ідентифікації – для субкультури, яка має назву “Фрутс”, притаманне жіноч-
не мовлення, адже переважно це жіноча субкультура, яка базується на яскравому 
одязі, величезній кількості прикрас та дещо спотвореній, “занадто жіночній” мові. 
Проте з просуванням Японії в бік вільної для самоідентифікації країни в неї почали 
потрапляти чоловіки, саме тому жіночне мовлення для чоловічої частини молоді 
сьогодні не дивне. Чоловіки, що цікавляться стилем життя цієї субкультури, не ска-
жуть про себе грубе 俺 ore (яп. чоловіче “я”), а скоріше замінять його на більш ней-
тральне 私 watashi (яп. нейтральне “я”). Не дивним буде також і осмислене вико-
ристання чоловіками займенника あたし atashi (яп. жіноче “я”), що не обов’язково 
буде пов’язано з орієнтацією чоловіка, проте висвітлить його як, по-перше, члена 
субкультури, по-друге, як м’яку людину [Okamoto 1995, 297–325]. Навпаки, жінкам-
учасникам субкультури “віжуал кей” притаманне більш грубе – чоловіче мовлення. 
Тобто більш жіночні, “м’які” слова в таких випадках заміняються грубішими та 
жорсткішими чоловічими відповідниками.

В офіційно-діловому мовленні такі заміни, звісно, є недопустимими, а нівелю-
вання гендерних відмінностей можна побачити вже із застосування нейтрального 
займенника 私 watashi (яп. нейтральне “я”) як жінками, так і чоловіками. Мовлення 
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офіційно-ділового стилю в цілому є переважно нейтральним. Можна також поміти-
ти, що деякі “жіночі” форми слів є нормами в офіційно-діловому мовленні. 

Прикладами таких дифузій між чоловічим та жіночим мовленням можуть бути 
форми закінчення речень в офіційно-діловому стилі. Наприклад, форми だ da (яп. 
стверджувальна частка), だろう darou (яп. можливо), かい kai (яп. питальна част-
ка), ぞ zo (яп. підсилювальний елемент, напр. знак оклику) є типовими для закін-
чення речень у чоловічому мовленні. Форми わ wa (яп. жіноче закінчення речення), 
わ よ wa yo (яп. стверджувальна частка), でしょう deshou (яп. питально-стверджу-
вальна частка) притаманні жіночому мовленню [延与 2012, 52–70]. Чоловічому сти-
лю властиве також і скорочення слів шляхом скорочення останніх букв та 
розтягування えe в кінці. Наприклад: たかい→たけぇ takai → takee (яп. високий), 
きたない→きたねぇ kitanai → kitanee (яп. брудний). Жіночі форми ввічливіші, в 
той час як чоловічі – коротші та грубіші навіть на слух. Проте жіночі форми закін-
чення речень використовуються в офіційно-діловому мовленні обома статями, чо-
ловічі ж є більш розмовними. 

Вагому різницю можна побачити також і в прикметниках японської мови. На 
відміну від прикладів, наведених вище, прикметники, які характеризують жінок, не 
можуть бути використані щодо чоловіків, та навпаки. Яскравими прикладами таких 
слів є: かっこいい kakkoii (яп. красивий) та きれい kirei (яп. красива). Такі слова 
можуть набувати навіть образливого значення, якщо вживані неправильно.

Можна зробити висновок, що до гендерної рівності в мовленні розмовний та 
офіційно-діловий стилі мовлення Японії йдуть різними шляхами – узагальнюючим 
та дифузійним. 

Шлях “працюючих” жінок у Японії дістав активний розвиток у 1980-х роках. 
Через природну скромність японок юридична сторона питання запрацювала лише в 
1986 році, коли були прийняті перші закони про захист працюючих жінок. Зазна-
чають, що до сьогодення становище жінки в японському бізнес-середовищі не є 
рівним з чоловіками. 

Сьогодні середній річний дохід жінок у Японії на 40 відсотків нижчий, ніж дохід 
чоловіків, отже, хоча роль жінки дедалі більше прирівнюється до ролі чоловіка, 
певна дискримінація на робочому місці все ще існує. Жінки виконують легші та 
менш важливі завдання на роботі та не повертаються на роботу після заміжжя або 
народження дітей. У Японії становище жінки активно обговорюється, а на робото-
давців здійснюється тиск із метою змінити ситуацію. Жінки із Заходу, які працюють 
у Японії, стикаються з великими проблемами при спробах керувати своїми колега-
ми чоловіками, особливо якщо між ними є різниця у віці. 

Феномен входження жінок у вищі навчальні заклади та відкладення моменту 
укладання шлюбу бере початок із впливу аналогічного досвіду Європи [David 
2015]. Історично “чоловічими” аспектами мовлення та поведінки в цілому вважа-
лися “активність” та “інтелектуальність”. Жінкам відводилися риси “елегантності” 
та “піддатливості”. Виходячи з опитування, в якому брала участь велика кількість 
студентів, чоловіків та жінок віком 26–50 років, ці історичні поняття на сьогодніш-
ній день мають тенденцію до кардинальних змін [延与 2012, 52–70].

Японські дослідники гендерних відмінностей саме в офіційно-діловому мовлен-
ні наводять такі характеристики притаманних обом статям рис:

риси, притаманні жінкам риси, притаманні чоловікам
Використання м’яких форм мовлення Використання грубих форм мовлення
Вживання шанобливих суфіксів Бажання якомога скоріше позбутися шанобливих суфіксів
Ввічливе мовлення Зменшений ступінь ввічливості
Використання уточнювальних питань Уникання уточнень та максимальна скороченість діалогу
Використання лексики, притаманної 
жінкам Використання лексики, притаманної чоловікам
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Дослідження іноземних лінгвістів, які займалися вивченням поведінки японців 
та корейців різної статі віком від 18-ти до 30 років, підтвердило гіпотезу про те, що 
жінки не тільки ввічливіші, а й м’якші у спілкуванні [Tamaoka, Lim, Miyaoka, 
Kiyama 2010, 28–32]. Ці лінгвістичні характеристики переважно пов’язані з психо-
логією. Як результат, виражаються вони переважно в поведінці. Поведінка, емоцій-
ність та психологічне ставлення до мови добре відображені в таких прикладах:

1
Жін. わぁ、感激だわ！ Waa, kangeki da wa! яп. Ура! Було б неймовірно!
Чол. 感激だよ！ Kangeki da yo! яп. Було б непогано!

2
Жін. ホントに素敵な夜ね。 Hontou ni sutekina yoru ne! яп. Наскільки ж чудовий вечір!
Чол. いい夜だね。 Ii yoru da ne. яп. Гарний вечір.

3
Жін. まぁ、素晴らしい眺め！ Maa, subarashii nagame! яп. Господи, який чудовий крає-

вид!
Чол. へぇ、いい眺めだな！ Hee, ii nagamedana! яп. Гарний краєвид!

4
Жін. まぁ、どうしましょう。 Maa, doushimasho? яп. Матінко, що ж робити?
Чол. どうしたらいいかな。 Dou shitara ii kana. яп. Що б краще зробити...

Офіційно-ділове мовлення обумовлює для мовця певне середовище з особливи-
ми порядками та правилами. Чоловіки, яким не властиво перебувати під тиском, 
намагаються зробити таке середовище більш комфортним для себе. Через це їм 
властиве бажання позбуватися шанобливих суфіксів якомога скоріше, переводячи 
співрозмовника на свій рівень ввічливості. Жінки, які асоціюються з пасивністю та 
піддатливістю, вживають шанобливі суфікси, щоб неявно домінувати своєю, часом 
надмірною, ввічливістю. Також не можна сказати, що на сьогоднішній день такі по-
няття, як “чоловічі” та “жіночі” слова, повністю зникли з ужитку японців [Okamoto 
1995, 297–325].

Дослідники японського університету Хоккайдо наводять таку статистику гендер-
них відмінностей: 1) лінгвістичне висловлення прохань про надання допомоги та 
іншого характеру властиве переважно жінкам; 2) уточнювальні питання властиві як 
чоловікам, так і жінкам у відсотковому співвідношенні 30 % на 70 %; 3) пропозиція 
про надання допомоги переважно притаманна чоловікам [延与 2012, 52–70]. Япон-
ські дослідники доходять висновків, що гендерні відмінності не зникають, скоріше 
гендерна лексика зникає, а психологія поведінки залишається незмінною. Таким 
чином, жіноче офіційно-ділове мовлення перестає бути взірцем елегантності, проте 
залишається ввічливим. Чоловіче офіційно-ділове мовлення стає м’якшим, але не 
стає менш наполегливим.

Щодо психології мовлення науковці Н. Дункан, Р. Дунбар та А. Марріотт після 
ретельних досліджень визначили, що основними темами для спілкування в жінок 
є особистий досвід та подальші перспективи в різних сферах, у чоловіків же 
основною темою виявилися розмови про себе. Варто зазначити, що вчені наполя-
гають на тому, що теми розмов як у жінок, так і в чоловіків змінюються залежно від 
того, чи присутня в мовній ситуації людина протилежної статі [Dunbar, Marriott, 
Duncan 1997, 231–246].

Висновки з досліджених матеріалів можна розділити на декілька пунктів: 1) ген-
дерні відмінності в розмовному та офіційно-діловому стилях японської мови на-
справді мають тенденцію до змін; 2) зміни полягають у зникненні специфічних 
японських слів “жіночих” та “чоловічих”; 3) психологія поведінки не змінюється в 
бік повного нівелювання. Ще одним важливим висновком є те, що дослідження 
щодо гендерних змін у японському мовленні не можуть буди релевантними апріорі, 
адже з кожним днем країна стає сприйнятливішою до синтезу з іншими, більш роз-
кутими в гендерному аспекті культурами. Через це як офіційно-ділове, так і роз-
мовне мовлення щодня зазнає великих змін. Саме тому дослідження цієї теми 
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мають постійно поновлюватися, особливо це стосується вітчизняних вчених, адже 
серед досліджень українських науковців релевантної інформації щодо гендерного 
стану японського мовлення немає.

Оскільки викладання японської мови та й викладання в цілому – переважно жі-
ноча професія, для тих, хто навчається, мова проходить певні гендерні фільтри. 
Окрім того, варто зазначити, що навчання ділової японської базується на викладан-
ні ввічливого стилю базових рівнів. Через це мовлення іноземців чимось схоже на 
жіноче. М’яке, деколи надмірно ввічливе та із застосуванням великої кількості 
уточнювальних питань, воно нагадує жіноче японське мовлення. 

Підводячи підсумки досліджень стосовно гендерних відмінностей, слід заува-
жити, що важливими виявилися не тільки викладацькі та перекладацькі, а й ста-
тистичні аспекти. По-перше, для викладання важливим є обмін викладачами між 
вишами та мовними курсами. У процесі навчання студенти мають чути та відчува-
ти мовлення як чоловіків, так і жінок, адже це навчить їх сприймати гендерні від-
мінності в мовленні та застосовувати мовні форми гендерної самоідентифікації. 
По-друге, важливим є підбір розмовників, які допоможуть іноземцям детермінува-
ти слова, котрі різняться залежно від статі мовця; І, нарешті, не менш важливим є 
написання статей та створення статистичних даних, що допомагають відстежувати 
зміни в гендерних відмінностях японського мовлення. Найвагомішим укладання та-
ких статистичних документів є саме для офіційно-ділового мовлення, адже кіль-
кість ділових зв’язків між Японією та Україною з кожним роком збільшується, 
підготовка спеціалістів з перекладу становить вагому ланку в цьому процесі. Необ-
хідно відстежувати зміни та вчасно використовувати їх у викладанні і не допускати 
старіння навчальних матеріалів з плином часу.
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ПАМ’ЯТКИ СХІДНОГО ПОХОДЖЕННЯ
НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ

С. Г. Батырева

КАлМыцКИЕ ИКОНы Из СОбРАНИЯ
НАцИОНАльНОГО МУзЕЯ ИСКУССТв

ИМЕНИ бОГДАНА И вАРвАРы ХАНЕНКО

Старокалмыцкое изобразительное искусство сложилось вдалеке от буддийских 
центров культуры Центральной Азии. В процессе преемственности и иннова-

ций происходило освоение иконографии, воспринятой предками калмыков вместе с 
вероучением. В призме буддизма и добуддийских верований, определяющих этни-
ческое мировидение, сложился пантеон образов в локальных особенностях воспроиз-
ведения канона. Формирование искусства, соединяющего разностадиальные худо-
жественные традиции, происходило в динамике  развития общества. В искусстве 
зримо проецируется образное мировидение народа, концентратом которого являет-
ся представление о пространстве, воссоздаваемое и дополняемое в фольклорных 
деталях иконописного образа выразительными средствами изображения.

Так, архаическая ось мира, проецируемая в объеме традиционного жилища ко-
чевников, с принятием ими буддизма переосмысливается в образе мировой горы 
Сумеру  (центра Вселенной) в пространстве калмыцкого храма с субурганообраз-
ным завершением. Ориентация по сторонам света с входом (выходом) на юг увязы-
вает древние представления ойратов – предков калмыков – о Вселенной, слившиеся 
с космогонической концепцией буддизма. В пространственной структуре храма не-
обходимо рассматривать формирование и развитие изобразительного искусства 
Калмыкии XVIII – начала XX в. в локальных особенностях художественной тради-
ции [Батырева 2011, 14–16].

Во взаимообусловленном развитии архитектуры, живописи и скульптуры искус-
ство калмыков, не находя точек соприкосновения с культурой соседей, отстаивает-
ся,  консервируясь в системе традиционной культуры. Сохранению архаических 
пластов художественного мировидения народа способствовал древний культ “Обо”, 
связанный с почитанием природы и родовых покровителей, инкорпорированных в 
иконографию буддизма. Добуддийские верования и обрядность, традиции народно-
го декоративно-прикладного искусства, сложившиеся в кочевом укладе жизни, 
определили формирование локальной художественной школы северного буддизма. 
В процессе развития наблюдается явление этнизации изобразительного канона. В 
живописном и пластическом воспроизведении локальных персонажей, связанных с 
изначальной мифологией этноса, пантеон калмыцкого буддизма обретает этничес-
кое своеобразие. Последнее имеет место в иконографии, подверженной канону, 
презентованному в так называемых альбомах прорисей и сборниках с описанием 
сюжетов. Следование им было обязательным для мастеров буддийского изобрази-
тельного искусства. В этом плане особый интерес представляет “художественное 
наследие тех народов, которые оказались в сфере влияния тибетской цивилизации” 
[Огнева 1998, 277]1. Оно являет зримое взаимодействие канонизированной тради-
ции с этнической культурой, в системе которой получает дальнейшее развитие. 
Трактовка буддийского изобразительного канона обрастает в деталях иконописного 
воспроизведения этническими особенностями художественного мироощущения. 

Механизм взаимодействия в культуре традиции и инновации сопряжен с исто-
рическим этнокультурогенезом,  прослеживаемым в иконографии буддизма. На 
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материале традиционных культур этнографы [Арутюнов 1985, 31–50; Чистов 1983, 
14–22; Першиц 1981, 48–52] выделяют формы взаимодействия традиции и иннова-
ции: противодействие,  сосуществование,  смешение  и  превращение. Нередко это 
ведет к появлению реликтов  художественной традиции, формирующей сложный 
процесс стилеобразования. Восприимчивость к новому культурному влиянию, ка-
ким для этноса явился буддизм и иконографический канон, реализуется в поэтап-
ном процессе органичного синтеза традиций, трансформации и отхода от канона 
под влиянием этнической культуры. В цепи преемственности выявляется мифопоэ-
тическое пространство художественной традиции, происходит формирование и 
развитие изобразительного искусства Калмыкии, превращаемого традицией в ме-
ханизм собственной динамики.

Отметим характерное явление этнизации облика будд и бодхисаттв, дхармапал и 
локапал, персонажей буддийского пантеона (таких, например, как Амитаюс (калм. 
Аюкабурхн), Белая и Зеленая Тары (калм. Цаһан  Дәркгегән,  “Ноhан  Дәркгегән”), 
Ваджрапани (калм. Очирваань), Махакала (калм. Махгал бурхн) и Лхамо (калм. Окн-
Теңгр),  Бхайшаджьягуру  (калм.  Отчибурхн)  и Вайшравана (калм.  Намсрабурхн). 
Для произведений калмыцкого искусства характерны яркий декоративизм живописи 
и скульптуры, неизбежные при этом метафорическая условность и традиционная 
символика образов, одухотворившие воспринятый канон буддийской иконографии.

Исследователи отмечают: “…в иконографии буддизма особое значение приоб-
ретал фактор письменного текста, далеко не всегда известный на периферии ти-
бетского буддийского мира” [Огнева 1998, 277]. И это не могло не оказать опреде-
ленного влияния на формирование местной художественной школы. В выявлении 
особенностей локальной иконописной традиции “правомерно обращение к собра-
ниям музеев и учреждений за пределами Калмыкии для восполнения существую-
щих пробелов (утрат культурного наследия. – C. Б.) и, очевидно, для создания еди-
ного банка данных по истории калмыцкого искусства и культуры в будущем” 
[Огнева 1998, 277–278]. Таковым материалом являются калмыцкие иконы из со-
брания Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко (Украи-
на). В конкретных образах киевской коллекции прослеживается выборочность 
персонажей пантеона, объясняемая историей народа, сложившейся за пределами 
этнической прародины. Это локальный вариант центральноазиатского пантеона, 
рассматриваемый нами в систематизации, предложенной Ю. Н. Рерихом [Roerich 
1925, 95]. В нем можно найти архаические следы мифологии кочевников, “закон-
сервированные” в инокультурной среде. Вычленяя локальное своеобразие иконо-
графии, важно обратиться к традиционным психогенетическим особенностям ми-
роощущения, проецируемым в характере взаимоотношений человека и природы. 
Последнее во многом определяет “местную” природу искусства. 

Калмыцкой художественной  традиции присущи особенности изобразительной 
трактовки иконографии. Фоторяд иконописных образов Амитабхи (502 ЖВ, ил. 1), 
Зеленой Тары (497 ЖВ, ил. 2) и Бхайшаджьягуру (496 ЖВ, ил. 3), представленный 
исследователем Е. Д. Огневой [Каталог... 2002, 210–215; Огнєва 2012, 93–102], от-
мечен единым стилем исполнения. Персонифицированные изображения представ-
лены, согласно канону, сидящими в падмасане, т. е. на лотосовом подножии. Насы-
щен колорит произведений в сочетании локальных пятен красного, оранжевого, 
зеленого и сине-фиолетового цвета. Красного цвета Амитабха, будда Западного рая 
(калм. Амидаба, Авида, Авдьва), одет в оранжевый, сшитый из кусочков ткани мо-
нашеский плащ. Интересна деталь иконописного изображения: заплатки яркого 
одеяния воспринимаются проросшими побегами зеленых листьев, что придает ка-
ноничному образу особое обаяние местной интерпретации канона. Благостно вы-
ражение лица Амитабхи с полуопущенными веками, держащего в руках у лона па-
тру. Фон: условный пейзаж с дисками солнца и луны и выплывающими на синем 
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небе вытянутыми в основании розовыми и голубыми облаками. Рогообразными об-
лачными завитками украшен внешний край ауры и зеленого нимба Амитабхи. Кра-
сиво выложено многоцветными лепестками раскрытое лотосовое подножие. Оно 
расположено на фоне зеленой холмистой равнины, покрытой по склонам побегами 
в мелких цветочках и перемежаемой внизу небольшими водоемами. Из них по обе 
стороны от образа из воды поднимаются пышные розовые бутоны лотоса.

Изображение Зеленой Тары в тиаре и одеянии бодхисаттвы, сидящей с лотосом 
в левой руке, с полуспущенной правой ногой, во многом повторяет декоративное 
решение образа будды Амитабхи. Лишь лепестки подножия еще сомкнуты, не рас-
крывшись полностью, а справа и слева от Тары плывут в водоемах навстречу друг 
другу белые лебеди. Трогательный элемент иконописной композиции, по всей ве-
роятности, навеян мотивами калмыцкого фольклора. Чудо-птицы в сказочном сюжете 
превращаются в прекрасных небесных дев, воплощением одной из них дан иконо-
писный образ Зеленой Тары. Колорит насыщен цветом: зеленым, синим, красно-
оранжевым – трактуемым локально, без тональной нюансировки. Мелкие цветы, 
похожие на желтые степные первоцветы, рассыпаны по склонам зеленой холмистой 
равнины, уходящей в синее небо с дисками луны и солнца и разноцветными обла-
ками. Таков условный пейзаж, на фоне которого изображена бодхисаттва Зеленая 
Тара, популярный образ калмыцкого пантеона.

Более сдержанная цветовая гамма отличает образ Бхайшаджьягуру, будды враче-
вания. Темно-синему цвету тела Бхайшаджьягуру, изображенного с цветком миро-
балана в руке и патрой у лона, вторит синее небо с дисками луны и солнца и рядами 
вытянутых облаков. Объятый слоями ауры, по краю украшенной рогообразными 
завитками пастельных облаков, Бхайшаджьягуру восседает на лепестках полурас-
крытого лотоса. Декоративно тонко трактован водоем, из которого поднимается 
подножие Бхайшаджьягуру, переходящее в окружение малорослых плодовых дере-
вьев и россыпи полегших к земле желтых тюльпанов. Икона красива изысканным 
колоритом синего, блеклого розового, зеленого цветов, сочетаемых сдержанной 
охрой одеяния и внешнего слоя светящейся мандорлы будды.

Особенностью описываемых образцов иконописи являются надписи на старокал-
мыцком письме тодобичиг (как правило, по левой кайме полотна) и на кириллице с 
буквой “ять”, сделанные по нижнему краю изображений будды Амитабхи, бодхисат-
твы Зеленой Тары и будды Бхайшаджьягуру (калм. Амидава, Отчибурхн, Ноhан 
дәрк). Вертикальная вязь письма тодобичиг, сделанная чернилами, выцветшими до 
бледно-коричневого цвета, является неоспоримым атрибутивным признаком кал-
мыцкой живописи. Показателен в этом плане и этнический тип иконописных обра-
зов, составляющих в совокупности деталей фольклорный колорит произведений 
в характерной насыщенности локального цвета. Сохраняющийся композиционный 
и пропорциональный канон, буддийская символика цвета и атрибутов образов так-
тично дополнены деталями воспроизведения условного пейзажа. Его трактовку 
иконописец волен был дополнять элементами местного ландшафта, подчеркивая 
чудесную способность природы рождать жизнь. В композиции это водная стихия, 
оплодотворяющая растительный и животный мир засушливой калмыцкой степи. 
В тонком декоративизме изображения воссоздана реальная природная среда, что не 
укладывается в жесткое русло иконографии. С трогательным вниманием ко всем ее 
проявлениям жизнь воспроизводится в тщательной прорисовке цветущей флоры и 
фауны на калмыцких иконах. На одной из них (Бхайшаджьягуру, 496 ЖВ: 1927, 
7692, 13, 313 ВК), единых в стиле изображения, нарушая традицию анонимного ис-
полнения канона, автор скромно упоминает свое имя – “рисовал Шобол-гецуль”2.

Художественной выразительностью отмечен синкретизм принципов построения 
пластической формы в контурной  линии рисунка, монументализированной  трак-
товке образа, выявленной в вертикальной  оси композиции,  минимизации деталей 
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сюжета и насыщенном традиционной символикой колорите. Все это является эсте-
тическим следствием обобщения иконографии буддизма на основе собственного 
историко-культурного опыта этноса. Народное художественное творчество, прояв-
ляемое в деталях воспроизведения буддийского канона, одухотворяет зрелый стиль 
калмыцкой иконописи первой половины XIX века. Им отмечены произведения ис-
кусства, правомочно рассматриваемые нами мифопоэтическим кодом самосознания. 
В расшифровке и осмыслении его следует обращаться к этнической художествен-
ной традиции, формируемой в процессе дальнейшего развития тибетского иконо-
графического канона.

Обобщая наблюдения, отметим: калмыцкое искусство складывалось постепенно 
как в отдельных формальных деталях изображения, так и общей эстетической трак-
товке образов. Канонизация персонажей сопровождается введением клейм, симво-
лических атрибутов и появлением подчеркнуто симметричных фронтальных 
композиций изображения. В целом в старокалмыцком искусстве превалируют лако-
ничные, не развитые в сюжетном плане симметричные сцены, выражающие тен-
денцию к подчеркнутой персонификации главного образа, являющегося центром 
иконы и непосредственным объектом почитания верующих.

1 Автор выражает признательность Е. Д. Огневой за любезно предоставленный фотома-
териал калмыцких икон из собрания Национального музея имени Б. и В. Ханенко в г. Кие-
ве, опубликованных в изданиях: [Каталог... 2002, 210–215; Огнєва 2012, 93–102]. Появление 
рассматриваемых в нашей статье калмыцких икон, вошедших в собрание Музея имени Бог-
дана и Варвары Ханенко в г. Киеве, как установлено Е. Огневой, связано с К. И. Костенко-
вым, чье имя столь значимо в истории Калмыкии.

2 Перевод надписи сделан Е. В. Бембеевым, кандидатом филологических наук, старшим 
научным сотрудником отдела теоретической и прикладной лингвистики Калмыцкого ин-
ститута гуманитарных исследований РАН.
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Г. В. Вертієнко

Значення графіті в оЗдобі мечів
скіфської доби

З Північного Причорномор’я1

Графіті, незважаючи на певну фрагментарність чи їхню скороченість, є досить 
інформативними та вводяться в джерельну базу задля відтворення окремих 

аспектів багатобічної діяльності давніх народів [Русяева 2010, 5]. Ця публікація 
звертається до аналізу такого джерела дрібної епіграфіки – напису на золотій об-
бивці піхов короткого скіфського меча з Музею історичних коштовностей України 
(інв. № АЗС–3261, 3262) та його синхронних аналогій, зокрема до проблеми з’ясу-
вання їхнього семантичного навантаження. 

У 1979 році в скіфському кургані № 30 на північній околиці с. Великої Білозерки 
Запорізької області в північно-західному куті поховальної камери було знайдено 
тайник-схованку, в якому був прихований меч в оздоблених піхвах рукояттю догори 
[Отрощенко 1984, 121, 122]. Золота2 оздоба піхов меча (мал. 1) [Topal, Ţerna, Popovi-
ci 2014, 49, Fig. 14; Золото степу 1991, 358 (кат. № 89)] має довжину 54 см та вагу 
217,4 г і була прибита до дерев’яних піхов золотими маленькими цвяхами довжи-
ною до 5 мм на відстані 1 см один від одного [Отрощенко 1984, 124]. Оббивка при-
крашала лише один бік піхов (мал. 1а) [Отрощенко 1984, 123, рис]. 

Мал. 1

Мал. 1а
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Що стосується бокової лопаті (довжина 12,5 см, а висота – 7,3 см), яка повністю 
зайнята зображенням морди дикого кабана3, то на лобі тварини було прокреслено 
гострим інструментом п’ять літер грецьким письмом – іПорі (мал. 2) [Золото сте-
пу 1991, 359]. Як зазначає В. В. Отрощенко, його перша та третя літери викривлені 
випадковими насічками [Отрощенко 1984, 124]. Розмір літер становить приблизно 
6 мм.

Мал. 2
Спираючись на публікацію М. І. Артамонова4, В. В. Отрощенко вказує, що напис 

на білозерських піхвах частково збігається з написом на схожих куль-обських [Отро-
щенко 1984, 126], де міститься напис ПOPINAXO (мал. 3) [Алексеев 2012, 181].

Мал. 3
Композиція оздоб та написів на них навела на думку щодо серійності виробни-

цтва таких піхов5, що була висловлена Є. В. Черненком, який припускав існування 
майстерень торевтів при скіфських царях [Черненко 1980, 69], а не лише на Боспорі 
[Отрощенко 1984, 126; Тохтасьев 2015, 893]. Дослідники вже акцентували увагу на 
різниці в оформленні лопаті та руків’я цих піхов [Отрощенко 1984, 126], однак хо-
тілося б наголосити на таких розходженнях. По-перше, це стосується розмірів ви-
творів: загальна довжина меча з оббивкою піхов та руків’я з Великої Білозерки 
складає 65,5 см, а з Куль-Оби – 80 см. По-друге, спосіб нанесення написів різний – 
куль-обський є більш глибоким і, ймовірно, наносився безпосередньо під час виго-
товлення композиції, тоді як білозерський є менш глибоким і наносився вже після 
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виготовлення витвору чи взагалі спочатку не планувався на піхвах і був доданий 
значно пізніше та й не обов’язково майстром. По-третє, простежується розбіжність 
і в місці розташування написів на піхвах: білозерський напис розміщений на лопа-
ті, а куль-обський – на кінцівці піхов. 

Накладка на піхви меча з кургану Куль-Оба біля Керчі (мал. 4), яка зберігається 
в Ермітажі (інв. № КО. 32, 33), була відкрита Полем Дюбрюксом у 1830 році [Алек-
сеев 2012, 178]. 

Мал. 4
Матеріал цієї накладки, за визначенням П. Дюбрюкса, – електрум [Дюбрюкс 

2010, І, 184], однак у новому каталозі А. Ю. Алексєєва вказано, що це золото, хоча 
його пробу не зазначено [Алексеев 2012, 178]. Тоді як білозерський меч був майже 
повністю в піхвах, цей витвір розміщувався окремо від меча і спочатку був помил-
ково визначений П. Дюбрюксом як “чохол для лука” [Дюбрюкс 2010, І, 184] (мал. 5) 
[Дюбрюкс 2010, ІІ, 98, рис. 216]. Ця помилка була виправлена, що простежується за 
кресленнями (мал. 6) [Дюбрюкс 2010, ІІ, 96, рис. 213].

Передача графіті6 на куль-обських піхвах в археологічній літературі містить неточ-
ності (помилки), починаючи, власне, зі звіту самого П. Дюбрюкса, який був переви-
даний І. В. Тункіною та перекладений на російську Н. Л. Сухачовим [Дюбрюкс 2010, 
І, 172, 184]. У рукописі П. Дюбрюкса з архіву Ермітажу7 має місце помилка в першо-
му складі – ПOPINAXO, де альфу написано замість о мікрон. Однак у звіті, надісла-
ному Дюбрюксом того ж 1830 р. до Парижа президентові Академії написів та обра-
зотворчої словесності, це слово виписане коректно8, на що у 2015 році акцентував 
увагу С. Р. Тохтасьєв [Тохтасьев 2015, 892], пояснюючи помилку П. Дюбрюкса в 
санкт-петербурзькому рукописі певною русифікацією [Тохтасьев 2015, 892, прим. 9].

Мал. 5 Мал. 6
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Втім не лише французьке повідомленні про знахідку 1830 р. П. Дюбрюксом пе-
редає напис безпомилково, а й гравюра в “Старожитностях Боспору Кімерійсько-
го” [Древности… 1854, табл. ХХVI, 2] зафіксувала правильне написання через о 
мікрон, що підтверджує й нове збільшене фото цього напису в каталозі А. Ю. Алек-
сєєва (мал. 3).

Якщо, наскільки нам відомо, попередня помилка чи описка П. Дюбрюкса не пе-
рейшла в інші публікації, то щодо наступної цього не можна сказати. Ця помилка 
пов’язана з другим складом ПOPINAXO і теж із голосною, де вже з незрозумілих 
причин зникає іота. Сьогодні з’ясувати, яка публікація стала першоджерелом по-
милки, непросто. Однак напис ПOPINAXO вже у 1843 р. без іоти увійшов до 
“Корпусу грецьких написів” А. Бьока [CIG, II, 1843, 153 (2109e)]. Класична робота 
М. І. Ростовцева “Скіфія та Боспор” ввібрала помилковий варіант написання [Рос-
товцев 1925, 378, прим. 5; 383], і питання, чому воно не було узгоджене з гравюрою 
в “Старожитностях Боспору Кімерійського” [Древности… 1854, табл. ХХVI, 2], 
залишається відкритим. І, мабуть, вже за інерцією такий варіант (ПOPNAXO) про-
довжив “життя” у хрестоматійному каталозі М. І. Артамонова [Артамонов 1966, 63; 
Artamonow 1970, 70]. Внаслідок описки у третій приголосній в передачі цього слова 
у статті В. В. Отрощенка і також без іоти, оскільки джерелом було видання М. І. Ар-
тамонова, з’явився варіант ПOPПAXO [Отрощенко 1984, 126]. Навіть публікація в 
новому каталозі збільшеної фотографії графіті ПOPINAXO в 2012 р. (мал. 3) не 
вплинула на правильність передачі напису в текстовому коментарі до цієї речі. При-
чиною, мабуть, стало звичне посилання на авторитетний каталог М. І. Артамонова, 
що має помилковий варіант без іоти, до того ж при посиланні помилково вказані 
інші таблиці9. Подальше посилання на “Старожитності Боспору Кімерійського” без 
зазначення таблиць свідчить про неузгодженість [Алексеев 2012, 181], бо інакше 
помилки не було б, оскільки “Старожитності Боспору Кімерійського” містять пра-
вильне написання. Цю ж саму помилку (ПOPNAXO) повторює у своїй дисертації 
А. Віланд [Wieland 2013, I, 208; II, 127].

Таким чином, коректна передача напису на куль-обських піхвах була надрукова-
на у французькому повідомленні (JS 361 – 1830 р.) та зафіксована на гравюрі в 
“Старожитностях Боспору Кімерійського” в 1854 р. Ця стосорокап’ятирічна “реф-
лекторна звичка” передавати напис ПOPINAXO без іоти припиняється лише у 
2015 р. в публікації С. Р. Тохтасьєва [Тохтасьев 2015, 891], що, сподіваємося, впли-
не на подальші публікації. 

Що ж до білозерського напису, то він публікувався коректно [Отрощенко 1984, 
126; Золото степу 1991, 304 (№ 89), 359; Тохтасьев 2015, 892]. Натомість у фран-
цузькому каталозі, який присвячений скіфському золоту, цей грецький напис вирі-
шили передати латиною як “IPORI” [Reeder 2001, 251 (121)], що може призвести до 
плутанини щодо мови, якою нанесено графіті. 

Отже, з’ясувавши тепер правильність куль-обського напису як ПOPINAXO, ми 
маємо можливість порівняти з ним білозерський ІПОРІ, що відразу демонструє 
повний збіг у двох складах: ПOPI.

Певну складність становить перша іота в слові іПОРІ, однак якщо прискіпливо 
проаналізувати її не дуже рівне написання, то можна погодитися зі слушною дум-
кою С. Р. Тохтасьєва, що в білозерському написі початкова іота є лише “фальш-
стартом” для пі [Тохтасьев 2015, 892]. Тобто перша вертикаль П внаслідок зіскоку 
голки майстра при карбуванні вийшла надто довгою та кривою, що спонукало до 
другої спроби. Якщо ця здогадка справедлива, то можна стверджувати, що слово на 
лопаті піхов з Великої Білозерки треба читати як Порі, без першої іоти. Ймовірно, 
що помічені В. В. Отрощенком біля цієї літери насічки [Отрощенко 1984, 126] свід-
чать про те, що майстер намагався якось затушувати чи закреслити її.
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Після прояснення написання цих слів звернемося до питання їхнього значення. 
Й. Франц та М. І. Ростовцев інтерпретували куль-обський напис як сигнатуру май-
стра [Franzius 1840, 344; Ростовцев 1925, 383]. С. Рейнак та М. І. Артамонов цей 
же напис розуміли як ім’я власника чи майстра [Reinach 1892, 73; Артамонов 1966, 
63]. А. Ю. Алексєєв схильний вбачати в ньому лише ім’я майстра [Алексеев 2012, 
178]. Цю думку продовжує С. Р. Тохтасьєв, припускаючи скіфське походження то-
ревта як для куль-обського, так і для білозерського напису [Тохтасьев 2015, 892]. 
Також і Є. В. Черненко вбачав у них ім’я майстра [Черненко 1980, 69]. Отже, до-
слідники схильні розуміти ці слова як ім’я майстра10. Наступним питанням є з’ясу-
вання їхнього походження. 

Вже в 1895 р. Ф. Йюсті, базуючись на формі ПOPINAXO без іоти за виданням 
“Корпусу грецьких написів” А. Бьока [CIG, II, 1843, 153 (2109e)], запропонував для 
нього іранську етимологію, тлумачачи ПOPINAXO як “той, що має багато килимів” 
(‘viel Teppiche besitzend’) [Justi 1895, 254]. Тобто він зближував першу частину сло-
ва з ав. pouru-, що має переклад “багато” (“viel”). Втім, другу частину слова, NAX, 
він виводив через новоперську і навіть інтерполював на аналогічну форму в скіф-
ській мові з одним і тим самим значенням “килим” [Justi 1895, 504]. Не дивно, що 
таке тлумачення С. Р. Тохтасьєву видалося безпідставним, бо невідомо чому друга 
частина була перекладена Ф. Йюсті як “килим”, оскільки відомі словники “не дають 
альтернативи звичному значенню н.-перського  – ‘нитка’, ‘мотузка’” [Тохтасьев 
2015, 893, прим. 12]. Натомість слово NAH в індоіранському словнику М. Майрхо-
фера має переклад “плести, в’язати” (“knüpfen, binden”) [Mayrhofer 1996, 31], а 
плести можна сіті, килими тощо. Це може пояснювати появу “килимів” у тлумачен-
ні Ф. Йюсті. Але можна запропонувати значення для ПOPINAXO і як “Той, що ба-
гато плете/в’яже” або “Той, що рясно оперізується”.

Намагаючись розібратися в етимології цього слова, С. Р. Тохтасьєв вказує на роз-
бір В. І. Абаєвим осетинського слова fyr/fur, що є похідним від іран. *paru- – “бага-
то” і має загальноіндоєвропейські витоки: давн.-інд. puru-, литов. pilus, сак. pharu-, 
грец. πολύ. В. І. Абаєв також наводить низку імен, де Φορ- є першим компонентом: 
Φοργαβακος (= осет. fur-ǧawæg – “Той, що багато вживає”), Φορίαυος (= осет. fur-
iæw – “Той, що має багато проса”) [Абаев 1958, 499–500]. Під ними слід розуміти 
імена сарматські, але аж не як не скіфські. Втім, треба завжди пам’ятати, що слов-
ник В. І. Абаєва ігнорує діахронічний аспект [Тохтасьев 2005, 61–68].

Отже, С. Р. Тохтасьєв приймає запропоноване Ф. Йюсті вже в 1895 р. скіфське 
походження імені ПOPINAXO, хоча й піддав сумніву переклад його другої части-
ни. Так і не запропонувавши свого тлумачення для другої частини, дослідник зали-
шає питання значення цього слова відкритим. Втім, вчений наголошує на необхід-
ності датування напису більш раннім часом, а саме 1-ю пол. – сер. IV ст. до н. е.11 
С. Р. Тохтасьєв аргументує перегляд датування тим, що орфографія слова ПOPI-
NAXO на куль-обському написі має форму генетиву на -о, що є давньою іонійською 
орфографією, яка замінюється на аттичну -оυ лише в межах 370–360-х рр. до н. е. 
[Тохтасьев 2011, 676 и сл.], тож датувати витвір, на якому напис, слід не пізніше се-
редини ІV ст. до н. е. [Тохтасьев 2015, 891]. Але більш пізня дата має право на існу-
вання, якщо мала місце архаїзація, тобто напис навмисно було записано з архаїчним 
закінченням. Напис могли нанести на межі переходу цих орфографій, а потім ця річ 
із певних причин потрапила до поховання не одразу, тобто була виготовлена не без-
посередньо для нього. Одна з причин потрапляння речових анахронізмів до похо-
вання може полягати в тому, що коштовні витвори накопичувалися протягом досить 
довгого життя їхнього власника [Алексеев 2003, 231]. Тобто відбувався процес “за-
пізнювання речі” і до поховання потрапляв екземпляр, який типологічно вже не ви-
роблявся [Топал 2015, 205]. Отже, в цьому випадку слід відмовитися від думки, що 
золоті накладки з орнаментацією на зброю виготовляли перед похованням і лише 
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для потреб поховального ритуалу [Черников 1965, 124; Гуляев 2009, 151; Топал 
2015, 198]. 

З’ясування другої частини слова ПOPINAXO ускладнюється через відсутність, 
зокрема, у хрестоматійному словнику Х. Бартоломе його окремо чи в поєднанні з 
першою частиною. Є лише можливість ще раз пересвідчитись у значенні основи 
першої частини parav-: pauru, paouru, pouru (j.,g.) (fem. j. paoiri) – “viel, zahlreich, 
reichlich” (“багато, численний, рясний”), де вона зазвичай виступає прикметником 
чи прислівником у текстах як самостійне слово або як частина компаунда [AirWb, 
854–855, 899–903]. К. Хофманом та Б. Форсманом при розгляді переходу з давн.-
іран. в м.-ав. a > o у слові *paru- > pouru не запропоновано іншого варіанта пере-
кладу для цього слова, крім “viel” [Hoffmann, Forssman 1996, 65, § 33fc]. 

У словнику М. Майрхофера у статті до основи NAH наводиться санскритське 
слово parinah-, яке перекладається як “оправа, оббивка” (“Umfassung, Umhullung”) 
[Mayrhofer 1996, 31]. Якщо припустити подібне значення для напису ПOPINAXO, 
то воно називає ту річ, на якій прокреслене. Якщо погоджуватися з тим, що біло-
зерський напис (І)ПОРІ є його скороченою формою, то можна дійти висновку, що 
на цих піхвах виписано ідентифікатор предмета – маркер його вартості та коштов-
ності12. Втім, ця гіпотеза ще потребує додаткової аргументації.

У зв’язку з вищезазначеним тлумаченням хотілося б ще раз звернутися до опису 
karəta- – єдиної клинкової зброї іранського божества війни та перемоги Веретраг-
ни: [...] karətəm zaraniiō.saorəm frapixštəm vīspō.paēsaŋhem – “[...] кинджал золото-
оздоблений, вбраний усіма прикрасами”13 (Яшт 14, 27; за рукописом E1 (1601), 
fol. 354v) [Kotwal, Hintze 2008, 417]. Ми свого часу вже звертали увагу на неоднознач-
ність тлумачення прикметника zaraniiō.saora- (“золото-оздоблений”) [Вертієнко 2012, 
137–138; Вертієнко 2013, 39, 47, прим. 118], який може передавати характеристику 
не стільки леза, скільки його зовнішнього вбрання – руків’я та піхов14. Відзначимо, 
що пехлевійський твір Арда Віраз-Намаг схожим чином змальовує оздоблення зброї 
воїнів-героїв, які вже потрапили до Іншого світу [Пехлевийская… 2001, 104, 105]. 
Отже, відповідного коштовного вбрання потребувала зброя, призначена для шану-
вання божества війни15 та/або маркування власника-воїна в Потойбіччі. 

1 Стаття написана за матеріалами доповіді, прочитаної на конференції “Музейні читан-
ня. Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки” (Музей історичних коштовностей України, 
9–11 листопада 2015 р.).

2 Золото 583 проби [Отрощенко 1984, 125].
3 Можливо, подібну лопать мають піхви в одного з воїнів на солоському гребені [Манце-

вич 1987, 59; Алексеев 2012, 138; Wieland 2013, I, 211; Полидович 2015, 159]. Втім, відсут-
ність ікла на цьому зображенні ставить під сумнів твердження, що показано голову кабана. 
Малий розмір тут не може бути поясненням його відсутності, оскільки інші деталі добре 
пророблено.

4 Див.: [Артамонов 1966, 63, табл. 208; Artamonow 1970, 70, Taf. 208]. 
5 У цьому контексті слід зазначити, що у 2005 р. при розкопках біля переправи через 

Рейн неподалік м. Карлсруе було відкрито бронзову пластину лопаті піхов. Зображення на 
них ідентичне із зображенням на піхвах з Куль-Оби. Це є найбільш західною знахідкою 
скіфських артефактів у Європі [Knötzele 2005, 20, Abb. 3; Мец 2006, 43, рис. 1; Wieland 
2013, I, 212; Topal, Ţerna, Popovici 2014, 43, 52, Fig. 17 (15); Топал 2015, 203; прим. 1].

6 Варто зазначити, що це не єдине графіті на витворах торевтики з Куль-Оби. На бляшці 
у формі лежачого оленя є напис ПАІ [Алексеев 2012, 172, 175].

7 АГЭ, Ф. 1. Оп. I–1831 г. Д. 19. Л. 82–90 [Дюбрюкс 2010, І, 172].
8 AIF, JS, cote 3, H 100 [Schiltz et al. 2000, 361; Дюбрюкс 2010, І, 172, прим. 17].
9 Правильно: табл. 210–211, а вказано: табл. 264–265, де відтворено зображення куль-

обського оленя.
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10 Як приклад такої сигнатури можна навести фракійську срібну накладку на піхви меча 
зі Старої Загори, на якій міститься напис з іменем майстра – Севта з Пайгари [Манцевич 
1976, 189, рис. 23, 2; Мордвинцева, Трейстер 2007, І, 193].

11 А. Ю. Алексєєв зближує датування основного куль-обського комплексу з датуванням 
знахідок із Чортомлика і схиляється до приблизно 330-х рр. до н. е., втім розширюючи діа-
пазон до 350–300 рр. до н. е. [Алексеев 2003, 229, 230, 262, 296 ]. Ю. А. Виноградов датує 
склеп Куль-Оби в межах 2-ї пол. IV ст. до н. е. [Виноградов 2010, 423]. А. Віланд датує 
куль-обські піхви першими десятиріччями IV ст. до н. е. [Wieland 2013, I, 208], хоча в ката-
лозі подає 2–3 чверть IV ст. до н. е. [Wieland 2013, II, 126]. Д. А. Топал погоджується з 
більш пізньою датою і вважає, що наразі є більше підстав звужувати хронологічні межі до 
340–330 рр. до н. е., при цьому констатуючи, що це найпізніший комплекс із мечем типу 
Солохи [Топал 2015, 199, рис. 1, 203]. Що стосується датування Великої Білозерки, то її за-
звичай відносять до останньої третини IV ст. до н. е. [Отрощенко 1984, 126; Золото степу 
1991, 304; Treister 2001, 133], втім, А. Віланд подає датування 375–325 рр. до н. е. [Wieland 
2013, II, 129], але, базуючись на стилістичному аналізі, схиляється до датування 2-ю чвертю 
IV ст. до н. е. [Wieland 2013, I, 211]. 

12 Тут можна вказати і на приклади сигнатур грецьких торевтів, які працювали на північ-
них кордонах Римської імперії. Ці сигнатури на витворах, що виготовлялися для потреб 
германських племен, мали вказувати на їхню високу “грецьку” якість [Thomas 2002, 242; 
Мордвинцева, Трейстер 2007, І, 193]. 

13 Вар. перекладу: “[...] кинджал злато-вбраний, прикрашений усіма коштовностями” 
[Вертієнко 2015, 52–53].

14 Як культурологічну паралель можна згадати те, що опис “ідеальних мечів” у “Беовуль-
фі” та в декількох скандинавських сагах має схожі характеристики [Гвоздецкая, Кузнецова 
2013, 60; Лебедев 1991, 292, 293].

15 С. С. Бессонова вказує, що меч із Великої Білозерки міг бути жертвоприношенням 
богу війни (хтонічному за своєю сутністю), що, на її думку, підтверджується зображенням 
на його піхвах кабана – однієї з іпостасей іранського бога війни [Бессонова 1984, 9–10].
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Сюжет “ВіСім Ступ”: іСторія Виникнення
і його Втілення на танках

у традиції тибетСького буддизму 
(танка з музею мистецтв імені богдана і Варвари ханенків)

Невід’ємною частиною архітектурного пейзажу країн Сходу, мешканці яких спо-
відують буддизм, а тепер і країн Заходу, де існують буддійські громади, є так 

звані ступи (санскр., stupa, досл. – вершина, верхівка). Їхнє зведення пов’язано з 
традиціями давньоіндійської культури, зокрема буддизму, з подальшим поширен-
ням і розвитком якого на велетенській території ступи не тільки існували як частина 
сакральної архітектури, а й дістали відображення і в писемній традиції, і в сакраль-
ному образотворчому мистецтві. Йдеться про культурну спадщину народів Цен-
тральної Азії, зокрема мистецтво тангутів, тибетців, монголів, бурятів та ін., на 
творах станкового живопису якого відображено в різних контекстах і композиціях 
ступи (від однієї до восьми, а часом і більше – тринадцяти), що мали стосунок до 
постаті Будди Шак’ямуні, засновника буддизму, а потім і до інших просвітлених 
постатей та подій, що з ними пов’язані. За кожною такою композицією стояв кон-
кретний сюжет, що спирався як на писемну, так і усну традиції. Танка (ЖВ 537) з 
Музею мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків (Київ) представляє його втілен-
ня в Бурятії і датується XIX сторіччям.

Писемна традиція зведення восьми ступ для вшанування Просвітленого просте-
жується від Махапарініббана-сутри (II–I ст. до н. е.) та Махавасту (II ст. до н. е. – 
IV ст. н. е.) і до X ст. включно, коли починають з’являтися тексти, присвячені тако-
му окремому циклу ступ. Зокрема, відомий твір “Хвала восьми великим ступам 
Будди” (X ст.) представлений як у тибетських, так і китайських перекладах [Bagchi 
1941, 223–235]. Поява тибетського перекладу припала на час початку відродження 
тибетської буддійської традиції (X–XIII ст.) і, без сумніву, стала однією з причин 
виникнення сюжетів про вісім ступ у живописі, в тому числі і станковому. Згідно із 
сучасними дослідженнями ці сюжети стали головними “в процесі активної асимі-
ляції індійської буддійської культури і формування власне тибетських релігійних 
традицій під час періоду, відомого як Ренесанс буддійської культури в Тибеті” 
[Pakhoutova 2009; Pakhoutova]. Вочевидь, йшлося і про те, де саме і коли сюжет про 
вісім ступ з’явився як твір станкового мистецтва, тобто на танці [Pakhoutova 2009]. 
Досліджень живопису, зокрема танок з подібними сюжетами, обмаль. В одній з 
останніх робіт, що мають стосунок до відтворення сюжету про ступи, з’ясовується, 
чому і як на танці, що датується XIV–XV ст., відтворено процеси зведення й освя-
чення ступи в одному з тибетських монастирів, і звертається увага на активне бу-
дівництво ступ у Центральному Тибеті, яке припадає на XIV–XV ст. [Pakhoutova 
2009]. Поява відтворення сюжету про образ Будди в оточенні восьми ступ пов’я-
зується з тибето-тангутськими крос-культурними контактами XII–XIII ст. і співвід-
носиться з новим змістовим навантаженням – вченням ваджраяни [Xie Jisheng 2011, 
7–8]. Видання окремих зображень відомі як у тангутській, так і в тибетській та ін-
ших традиціях [Buddha in Vajrasana…; Stupa (chaitya), №№ 73, 65167, 90507; Buddha 
Shakyamuni…]. Найдавнішою з доступних танкою з відтворенням восьми ступ є 
танка, що створена в тангутській традиції і датується XII–XIII ст. Наведений нижче 
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текст є спробою простежити формування сюжету “Вісім ступ”, його втілення в буд-
дійському станковому живописі тибетської традиції, що набула поширення і в Бу-
рятії, разом із появою нового змісту.

Версія буддійського сюжету про “першу ступу”, що бере свій початок у палійсько-
му каноні й тексті Махавасту, представлена в подорожніх “Записках” Сюань-цзана 
(602–664). Китайський монах-мандрівник зазначає, що двоє старців, які подали їжу 
Татхагаті, отримали від нього волосся та нігті і настанову, яким шляхом необхідно 
вшановувати реліквії Татхагати. Вчитель розстелив на землі сангхати (накидка від 
дощу, плащ), поклав зверху спочатку уттарасангу (наплічна одежа, шарф), потім – 
санкакшику (нижня сорочка буддійського ченця). Потім він поставив перекинуту 
денцем догори чашу і зверху встановив трость (посох, парасолю) згідно з правила-
ми, за якими споруджують ступу [Сюань-цзан 2008, 163]. Ті дві людини поверну-
лись до рідних країв, і кожен, “керуючись тим обрядом, що був їм священним 
чином показаний, з пошаною спорудив ступу. Таким чином, це перші ступи в істо-
рії шакійського закону” [Сюань-цзан 2008, 163]. Переказ Сюань-цзана представляє 
історію про Трапушу і Бхалліку з Махавасту (II ст. до н. е. – IV ст. н. е.). І вважаєть-
ся, що це перші буддійські ступи, споруджені за життя Будди Шак’ямуні, до яких 
традиція додає ще кілька. Згідно з класифікацією, прийнятою в буддизмі, такі ступи 
належать до так званих парабходжіка – таких, де реліквіями правлять речі, що на-
лежали просвітленим за життя [Хижняк 2012]1. Відомі й інші ступи, що їх традиція 
пов’язує зі ступами, спорудженими за життя Будди. Згадується про ступу, яку звів 
Шуддходана в Лумбіні на місці народження свого сина – майбутнього Будди. Також 
йдеться про ступи, споруджені добродійником і донатором Анатхапіндадою; ступи, 
що відзначають шлях втечі царевича Сіддхартхі з палацу: місце, де він прощався з 
Чандакою – своїм конюшим; місце, де відрізав волосся.

На основі текстів “Махапарініббана-сутти” (“Сутра про відхід до великої нір-
вани”, мовою палі, II–I ст. до н. е.) і Махапарінірвана-сутри (остаточний текст, ймо-
вірно, сформувався в Центральній Азії, Согдіана, друга пол. IV ст.) виникає уяв-
лення про вісім ступ і їхній зовнішній вигляд. Згідно з текстом, Ананда, учень 
Пробудженого, запитав, як слід вчинити з його тілом після парінірвани. І той відпо-
вів, що необхідно вчинити так само, як з тілом “Досконалого Царя Світодержця”, – 
спорудити погребове вогнище, спалити тіло і на перетині доріг встановити ступу 
для праху: “І коли тіло Благословенного згоріло, то ні від шкіри, ні від нутрощів, ні 
від м’яса, ні від нервів, ні від суглобів не залишилося ні попелу, ні сажі, залишили-
ся одні тільки кістки” [Махапариниббана-сутта, глава 6]. Після відходу до парінір-
вани і тілоспалення Пробудженого його прах був розподілений на вісім частин між 
тими, хто не тільки мав бажання віддати шану, а й вважав, що саме йому належить 
прах Будди. І кожен з них після розподілу праху звів так звану шарірака-ступу – 
ступу з релікварієм для отриманої частини праху. Цар Магадхі Аджаташатру спору-
див ступу в Раджагрісі, ліччхави – у Вайшалі, шак’ї – в Капілавасту, булі – в Алла-
кані, колії – в Рамаграмі, поблизу Капілавасту, малли – в Паві, інші малли – в 
Кушінагарі, брахман з Ведтхадіпи – у своєму рідному місті. Окрім цих ступ, було 
побудовано дві парабходжика-ступи: брахман Дрона спорудив ступу для посуду, в 
який після тілоспалення збирався прах Учителя; морії піппхалаванські, які запізни-
лися до розподілу священних реліквій, спорудили ступу для вугілля від вогнища 
[Махапариниббана-сутта, глава 6]. Всі претенденти мотивували своє право на прах 
тим, що вони так само, як і Вчитель, за народженням були кшатріями – воїнами, а 
Ведтхадіпа – брахманом, а тому достойними отримати частку священного праху і 
звести ступу. Але існували ще й інші причини для такої мотивації, що мали стосу-
нок до життєвого шляху Будди і відбились у багатьох інших джерелах.

Цар Аджатасатру та його підлеглі вважали, що право на прах і зведення ступи в 
Раджагрісі, столиці Магадхі, належить їм із кількох причин. Будда відвідав місто 
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після першого повороту колеса вчення, аби провідати царя Бімбісару, який став 
донатором Вчителя. У Раджагрісі Девадатта, котрий заздрив своєму двоюрідному 
братові і претендував на першість у чернечій громаді, намагався його знищити, на-
пустивши Налагірі, скаженого слона. Будда приборкав слона, пробачив Девадатту і 
відновив мир у громаді. З Раджагріхи Будда рушив у свою останню путь до Куші-
нагари, через Наланду, Паталіпутру, де він перетнув Гангу, Вайшалі, Паву. З пли-
ном часу ця ступа дістала назву “Ступа примирення”. 

Родина Ліччхавів спорудила ступу для праху Вчителя у Вайшалі, столиці своєї 
держави, однієї з перших у світі (VI ст. до н. е.) з демократичною республіканською 
формою правління, з таких причин. Вперше майбутній Будда врятував мешканців 
Вайшалі від мору під час посухи, прибувши туди з Раджагріхи. Він навернув до 
буддизму куртизанку Амрапалі. У Вайшалі за допомогою Ананди відбулося на пев-
них умовах приєднання до чернецтва і жінок на чолі з Махапраджапаті – прийом-
ною матір’ю, вихователькою царевича Сіддхартхі, майбутнього Будди. У Вайшалі, 
в манговому гаю, мавпи на честь Просвітленого викопали ставок і піднесли йому 
чашу з медом. Тут Будда Шак’ямуні виголосив свою останню проповідь і, продо-
вживши своє перебування ще на три місяці, прийняв рішення покинути світ страж-
дань – сансару, здобувши перемогу над часом і смертю. В історії буддійського 
віровчення ступа у Вайшалі стала відомою як “Ступа досконалої перемоги”. По-
близу Вайшалі відійшов до нірвани й Ананда.

Родина Шак’їв з Капілавасту, батьківщини Будди, спорудила свою ступу, бо та-
кож мала свої підстави. Неподалік Капілавасту міститься Лумбіні – місце наро-
дження Вчителя. Просвітлений не забував про рідне місто. Внаслідок відвідин 
Капілавасту до чернечої громади Будди з часом приєдналися син Рахула, двоюрідні 
брати Ананда і Девадатта, прийняли постриг Нанда і голяр Упалі, інші шак’ясці. 
Будда запобіг протистоянню шак’ясців і коліїв, своїх родичів, переконавши їх при-
пинити ворожнечу; перебував поруч із батьком під час його смерті; набирався 
сили, відпочиваючи в рідному місті. На очах Просвітленого було зруйновано місто 
і майже знищено усіх його мешканців. Побудована шак’ясцями ступа через певний 
час почала називатися “Ступа купи лотосів”, бо символізувала народження Про-
світленого. Але так само зветься, як згадувалося вище, і ступа, споруджена Шуд-
дходаною.

Родина Булi з Аллакани, головного міста невеличкої республіки поблизу Магад-
хі, отримала частку праху Просвітленого і звела ступу на тій підставі, що вони так 
само, як і Будда, належали до варни кшатріїв – царів-можновладців і воїнів. Прави-
тель Аллакани був у дружніх стосунках із правителем Ведтхадіпаки. 

Родина Коліїв з Рамаграми, столиці царства Коліянагари, також спорудила ступу 
для праху Вчителя. Будда втрутився в протистояння коліїв і шак’ясців, своїх роди-
чів, та зупинив конфлікт через води ріки Рохіні, що зрошувала землі як одних, так і 
інших. І шак’ясці, і колії на знак подяки дозволили кільком своїм юнакам приєдна-
тися до чернечої громади. Перебуваючи поблизу, Просвітлений мешкав то в Капіла-
васту, то в Коліянагарі. 

Родина Маллів у Паві, столиці царства Малла, де Будда на запрошення коваля на 
ім’я Чунда востаннє прийняв їжу, також спорудила ступу для отриманої частини 
праху. Під час перебування в Паві Будда на прохання маллів спочатку освятив но-
востворений храм, а потім читав там проповіді, а завершив їх Шаріпутра. З Пави 
Просвітлений рушив у свою останню подорож до Кушінагари. 

Родина Малли з Кушінагари – їхнього головного міста, де Будда відійшов до нір-
вани, – спочатку не збиралася нікому віддавати прах Просвітленого. Вони завжди 
вшановували його, навіть ті, хто не був його послідовником. Будда кілька разів від-
відував Кушінагару, зупиняючись у лісі Баліхарана для читання проповідей. Малли 
спорудили ступу з релікварієм для останків тіла Вчителя, яка дістала назву “Ступа 
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парінірвани”. Релікварій ступи схожий на дзвін, що мовчить, чи на чашу для збору 
милостині, перевернуту денцем догори. 

Брахман Ведтхадіпа з поселення Ведтхадіпака, отримавши частку праху Про-
світленого, також спорудив ступу. 

І, таким чином, визначаються форма споруди для вшанування праху Вчителя – 
ступа – і її функціональне призначення – так звана релікварність. Такі ступи мають 
два різновиди: шарірака (ступи для вшанування тілесних останків (мощей)) та па-
рабходжіка (ступи для речей, які належали просвітленим особам за життя). Тобто 
релікварні ступи було споруджено відразу після парінірвани, і тому “Вісім [релік-
варних] ступ” не повністю відображають важливі місця, що мають стосунок до дій 
Будди Шак’ямуні у світі страждань, тобто сансарі: місце просвітлення; місце пер-
шої проповіді; місце подолання вчителів-іновірців; відсутні Бодх-Гая, Варанасі, 
Шравасті [Bagchi 1941, 228]. 

Проте ще за свого життя Будда визначив чотири місця, які вірянину “годиться 
відвідувати з почуттям шанування і благоговіння”: місце, де Татхагата народився, – 
джаті; сягнув повного неперевершеного, найвищого рівня – стану просвітлення – 
абхісамбодхі; запустив “колесо вчення” – виголосив першу проповідь – дхармача-
краправартану; відійшов у стан парінірвани [Махапариниббана-сутта, глава 5]; гай 
Лумбіні в Капілавасту, де народився царевич Сіддхартха; гай Урувелла, де росло 
дерево піпал (Ficus religiosa) за часів Будди, під яким він досяг стану пробудження 
в Бодх-Гаї. Рішіпаттана – місцина, що являла собою густий ліс, коли там з’явився 
Будда, і де відбулася перша проповідь, поблизу Сарнатха. Інша назва цієї місцини – 
Мрігадайя (заповідник оленів). Парк оленів у Сарнатісі існує й нині. За переказами, 
два олені чи дві газелі були присутніми під час першої проповіді. У Кушінагарі, 
між двома деревами в саловому гаю, Будда відійшов у нірвану. Він виділив чотири 
місця, акцентуючи увагу на діях його явленого тіла – нірманакаї у світі страждань – 
сансарі: фізичне народження, досягнення стану просвітленого, проповідь шляху до 
стану просвітлення і фізичне зникнення – перехід явленого тіла до парінірвани.

З плином часу до чотирьох місць, визначених самим Вчителем, було додано ще 
чотири: Раджагріха і Вайшалі, де цар Магадхі Аджаташатру та ліччхави звели сту-
пи, які мали частку праху Вчителя, а ще також Шравасті і Санкас’я. Всі названі 
чотири місця об’єднує їхня причетність до дій Будди, пов’язаних з подальшою про-
повіддю його вчення, іноді з використанням надприродних здібностей, – вони пред-
ставляють його слово – мову. У Раджагрісі Вчитель приборкав скаженого слона 
Налагірі, насланого Девадаттою, відновив мир у чернечій громаді. У Шравасті, явив-
ши чудеса вогню і води, Пробуджений подолав шістьох вчителів-іновірців. У Сан-
кас’ї сталося його сходження з небес Траястрімша, після проповіді матері і богам, 
по сходах, створених для нього богами. У Вайшалі, в манговому гаю, мавпи вико-
пали ставок для Вчителя та піднесли йому мед, і тут Будда Шак’ямуні знову подо-
лав Мару. Він прийняв рішення покинути світ страждань – сансару, але продовжив 
своє перебування ще на три місяці, здобувши таким чином перемогу над часом і 
смертю. Ці чотири місця пов’язані зі словом Будди – його проповідницькою діяль-
ністю – мовою й охоплюють світи сансари – світ людей, світ богів, світ тварин. Ка-
пілавасту, Бодх-Гая, Сарнатх, Кушінагара, Раджагріха, Шравасті, Санкас’я, Вайшалі 
стали місцями паломництва, відзначені зведеними ступами, кожна з яких має своє 
архітектурне рішення, обумовлене її символічним значенням, тобто на цикл релік-
варних ступ накладається новий зміст і виникає ще одне уявлення про вісім ступ – 
ступ пам’яті. Цикл восьми уддешіка-ступ, чи “Вісім [меморіальних] ступ”, набув 
поширення на теренах, що опинилися в зоні впливу тибетської цивілізації, відомий 
також під назвою “Вісім сутричних ступ”: “Ступа купи лотосів” (Лумбіні), “Ступа 
просвітлення” (гай Урувелла і дерево піпал у Бодх-Гаї), “Ступа мудрості”, або “Пово-
роту Колеса Дхарми” (Рішіпаттана, чи Мрігадайя, в Сарнатісі), “Ступа примирення” 
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(Раджагріха), “Ступа явлених чудес” (Шравасті), “Ступа сходження з небес Трая-
стрімша” (Санкас’я), “Ступа досконалої перемоги” (Вайшалі), “Ступа парінірвани” 
(Кушінагара).

Тобто згідно з писемною буддійською традицією, що бере початок у текстах 
“Махапарініббана-сутти” і “Махапарінірвана-сутри”, існує вісім ступ для вшану-
вання тілесних останків Вчителя. Переклад слова “ступа” на тибетську мову як 
“чортен” (тиб. mchod-rten), дослівно “опора для вшанування”, зберіг саме це зна-
чення, де “mchod” від дієслова “mchod-pa” – “шанувати”, “приносити пожертви”, 
а “rten” – “опора”. Там же говориться і про ступи для інших просвітлених. Ідеться 
також про ступи для речей, що належали таким особам при житті. Окрім того, в 
Махапарінірвана-сутрі звертається увага на необхідність особливого духовного на-
строю при зведенні ступи чи створенні зображення просвітленого, що разом із про-
цесом створення має привести до зміни у свідомості особистості: “Той, хто, 
безперервно породжуючи радісну думку, // Зображення будди чи ступи // Хоча б 
розміром з великий палець зробив, // Відродиться там у непохитній сфері” [Махапа-
рінірвана-сутра, 339а7–339б1]. 

З подальшим поширенням буддизму формується уявлення про вісім ступ, що 
споруджені на місцях, які мають стосунок до пам’ятних подій у житті Пробуджено-
го згідно із вказівками самого Вчителя і до яких було приєднано ті, що з’явилися із 
врахуванням проповідницької діяльності Будди, з проявом надприродних можли-
востей. Так виникло уявлення ще про одну групу у вісім ступ, окрім релікварної, – 
меморіальну, що з часом дістала і письмове втілення. Саме цьому циклу присвячена 
“Хвала восьми великим ступам Будди”, що відома в чотирьох версіях, і авторство 
двох з них, згідно з тибетським перекладом, належить Нагарджуні (X ст.), вчителю 
з Університету Наланда [Bagchi 1941, 225]. Тобто в буддійській традиції існує уяв-
лення про вісім ступ, збудованих незабаром після нірвани, – “Вісім [релікварних] 
ступ”, – і “Вісім [меморіальних] ступ”, чи “Вісім сутричних ступ”, що з’явилися 
пізніше як місця вшанування Вчителя, а відтак і паломництва: “Ступа купи лото-
сів”, чи “Ступа народження” (тиб. sku bltams mchod-rten); “Ступа просвітлення” 
(тиб. byang-chub mchod-rten); “Ступа мудрості”, або “Повороту Колеса Дхарми” 
(тиб. chos’khor mchod-rten); “Ступа явлених чудес” (тиб. cho-‘phrul-gyi mchod-rten); 
“Ступа сходження з небес Траястрімша” (тиб. lha bab mchod-rten); “Ступа прими-
рення”, чи “Ступа єдності” (тиб. dbyen mchod-rten); “Ступа досконалої перемоги” 
(тиб. rnam-rgyal mchod-rten); “Ступа парінірвани” (тиб. myang-‘das mchod-rten). 
Проте станом на X–XI ст. з’являється текст Хвали, що, оскільки створений в інший 
час і є пізнішою компіляцією, на думку фахівців, вже містить інший зміст [Bagchi 
1941, 228]. Замість історичного Будди Шак’ямуні з’являється Всюдисущий Дхарма-
кая, образу якого в очах вірян належать дії історичного Будди. 

Зведення ступ освячується авторитетом інших сакральних текстів, зокрема тан-
тричних, за якими будівничий ступи може отримати удосконалення. Так, у Ман-
джушрімула калпа тантрі (IV–IX ст.) говориться: «Той, хто очистивши своє тіло і 
власними руками побудує ступу, то, навіть якщо він скоїв “п’ять смертних гріхів”, 
набуває довершеності. Якщо побудує сто тисяч ступ, то перетвориться на того, хто 
обертає колесо володаря знання» [Манджушрімулакалпа-тантра; див.: Цонкапа, 
3а2–3а3]. Таким чином, зведення ступи чи восьми ступ як знак вшанування Будди 
Шак’ямуні стає інструментом якісної зміни особистості того, хто здійснює це. 

“Вісім ступ” як окремий сюжет має втілення в сакральному образотворчому мис-
тецтві, зокрема в живописі, що зазначено на початку статті. Всі доступні автору зо-
браження, незалежно від традиції, в якій їх створено, відтворюють цикл “Вісім 
ступ”, хоча й різняться за часом створення, місцем походження, іконографією та 
композицією. Найдавніше з цих зображень “Восьми ступ” на танці – тангутського 
походження і датується XII–XIII ст. [Buddha in Vajrasana…]. На ньому зображено 
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дванадцять ступ парінірвани разом із головною ступою, в релікварії якої розміщено 
образ Будди Ваджрасана. Всі інші наслідують архітектуру парінірвана ступи і, від-
повідно, мають закритий релікварій. У картушах поруч із кожною ступою повідо-
мляється її назва, місце розташування і зв’язок з визначними подіями в житті Будди 
[Buddha in Vajrasana…]. Але оскільки переклад текстів не наведений, то поки не 
зрозуміло, про який цикл у них ідеться, а відтак і нез’ясовані композиція танки та її 
зміст. Проте архітектура ступ – парінірвана – недвозначно вказує на цикл “Восьми 
[релікварних] ступ”. 

Щодо інших танок, то вони датуються XVIII–XIX ст., походять з Тибету, Китаю, 
Монголії. Тибетська танка XVIII ст. походить за композицією від тангутської: від-
творено головну ступу, в релікварії якої розташований образ Будди, вочевидь Вадж-
расана, в оточенні дванадцяти ступ однакової з головною архітектури без зображень 
у релікваріях [Stupa (chaitya), № 65167]. Кількість ступ – дванадцять, – без сумніву, 
викликає асоціацію з дванадцятьма діяннями Будди Шак’ямуні, такі ж діяння здій-
снювали і будди – його попередники: існування Бодхісаттви у формі Шветакету і 
сходження з Тушіти (1, 2); входження в лоно (3); народження (4) в Лумбіні; на-
вчання і змагання у фізичній спритності (5); життя Бодхісаттви в колі благородних 
жінок (6); втеча Бодхісаттви з дому (7); практика аскетизму (8); перемога над Ма-
рою (9); досягнення найвищого просвітлення (10) в Бодх-Гаї; поворот колеса вчен-
ня (11) у Мридгаї; перехід до парінірвани (12) у Кушінагарі [Будон 1999, 136–174]. 
Таким чином, цілком ймовірно, що танка із зображенням такого циклу ступ відби-
ває уявлення про найвище тіло – нірманакая. Його прикладом може бути Будда 
Шак’ямуні, який втілив дванадцять діянь. 

На танці XVIII ст., що походить з Китаю [Stupa (chaitya), № 73], разом із голов-
ною представлено дев’ять ступ із зображеннями в релікваріях Будди Шак’ямуні 
(центральний образ відтворює сцену просвітлення), будд Акшобх’ї, Амітабхі, 
Бхайшадж’ягуру, Амітаюса та ін. Окрім того, представлені будда Ваджрадхара, 
бодхісаттва Манджушрі, Амітаюс. Архітектура ступ бере початок у так званих 
“Восьми [меморіальних] ступах”, хоча, на думку автора опису танки, на ній пред-
ставлено “Вісім [релікварних] ступ” [Watt Jeff 9–99]. Але цей сюжет зі ступами, 
скоріше за все, містить інакший зміст, що пов’язаний з тантричною традицією, 
оскільки на танці представлений будда Ваджрадхара – антропоморфний образ дхар-
макаї – абсолютний аспект просвітлення, в той час як Будда Шак’ямуні є його вті-
ленням. На тибетській танці XIX ст. зображено цикл “Вісім [меморіальних] ступ”: 
вісім ступ відповідної архітектури разом із центральною, в релікварії якої зображе-
но Будду Шак’ямуні, який досягнув просвітлення, інші без зображень [Stupa (chai-
tya), № 90507].

На відміну від вказаних, монгольська танка (школа Дзанабадзара) [Buddha 
Shakyamuni…] представляє ще одне рішення циклу “Вісім [меморіальних] ступ”, 
про що, мабуть, свідчать написи, переклад яких, на жаль, відсутній. Вісім ступ, у 
сімох із яких у релікваріях міститься зображення будд, а восьма – ступа парінірва-
ни, оточують образ Будди Шак’ямуні в стані досягнення просвітлення (відкрите 
праве плече, права рука в жесті свідчення, ліва рука з патрою на лоні, поза алмаз-
на), відтворений на багатокольоровому лотосі поверх левового трону. Здається, зо-
браження будд у релікваріях представлено відповідно до центрального образу. 
Архітектура ступ відповідає ступам меморіального циклу. Попри різні композиції, 
на думку дослідників, увага в сюжеті “Вісім меморіальних ступ” акцентується на 
епізоді досягнення стану просвітлення, який стає центральним. І тому головний об-
раз – Будда Шак’ямуні – відтворений у сцені просвітлення [Pakhoutova] незалежно 
від того, чи образ зображено в релікварії, чи в центрі, як-от на монгольській танці 
[Buddha Shakyamuni…]. На підставі вищенаведеного можна припустити, що від-
мінності в іконографії, композиції і кількості ступ на кожному зображенні в будь-
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якій традиції, скоріше, залежать від змісту, закладеного в представлений сюжет та 
обумовленого новими змінами в буддійській догматиці і практиці. 

Одним із таких прикладів є танка з Музею мистецтв ім. Богдана і Варвари Ха-
ненків (537 ЖВ), що наближена за композицією і кольоровим рішенням до мон-
гольської танки. Малюнок пензлем виконаний розведеною чорною фарбою, живо-
пис – тонкий, напівпрозорий, тони переважно світлі, контури вохристі [Тимченко]. 
На танці представлений сюжет “Чортен г’єд”, або “Вісім ступ”. Про це свідчать зо-
браження на лицевому боці, що відтворюють композицію з образом Будди 
Шак’ямуні і вісьмома ступами, а також папірець, наклеєний на звороті вгорі на 
монтуванні з написом (чорним чорнилом) у тибетській графіці: “Чортен г’єд” (тиб. 
mchod-rten brgyad). Відтак постає кілька питань: який саме цикл восьми ступ від-
творений на танці – релікварний чи меморіальний, що, як вважають фахівці, пред-
ставлений у тексті “Хвала восьми великим ступам Будди” [Bagchi 1941, 225], чи, 
можливо, зміст танки продовжує і розвиває інші традиції, закладені в цей текст, і 
виходить за межі традиційного сюжету “Вісім ступ”. Підставою для цього є і ре-
зультати досліджень [Nakamura 1980; Pakhoutova 2009; Pakhoutova; Xie Jisheng 
2011], і текст хвали [Bagchi 1941, 223–235; Нагарджуна, 94a-b], який, як можна при-
пустити, правив канвою для створення танок на подібні сюжети. У тибетських тек-
стах хвали відсутній опис зовнішнього вигляду ступ, але подано хвалу до бодхісат-
тви Манджушрі, до кожної ступи із вказівкою її місця розташування, нагоди 
створення та отримання добрих результатів і піднесенням хвали восьми ступам 
Шак’ямуні, так само як й іншим ступам на десяти напрямках та всім іншим дхар-
макаям [Bagchi 1941, 230]. Текст хвали фіксує нове наповнення змісту сюжету “Ві-
сім ступ”, що властиве тантричній традиції: ступа стає зримим втіленням дхарма-
каї – космічного тіла будди, чий антропоморфний образ відомий як Ваджрадхара. 

На танці в центрі середнього регістру золототілий Вчитель сидить в алмазній 
позі на білому місячному диску поверх біло-рожевого подвійного лотоса, що розмі-
щений на троні. Зображення левів на передній стінці трону відсутнє. Ушніша увін-
чана коштовністю, лоб високий, з урною в центрі, брови дугоподібні, очі напівроз-
плющені, погляд прямий, ніс широкий, обличчя зосереджене, мочки вух відтягнуті. 
Одяг орнаментований подвійними вертикальними штрихами, “сонечками” [Тим-
ченко] золотистого кольору. Вчитель вбраний у червоний на блакитній підкладці 
чернечий плащ, який покриває плечі; нижній одяг темно-червоного кольору пере-
хоплений червоним паском. Права рука в жесті свідчення, ліва – на лоні в жесті 
споглядання, на долоні – чорна патра; долоні і стопи тоновані блідо-рожевим то-
ном. Німб подвійний: внутрішній – зелений, окреслений золотою смугою, зовніш-
ній – темно-рожевий, також оконтурений золотою смугою. Аура промениста, по-
двійна: внутрішня – синя, відокремлена широкою сірою смугою від зовнішньої – 
темно-помаранчевої; торс виділено темно-синьою смугою, що повторює його абрис 
і відокремлює від променів. Верх аури охоплений зеленкуватими і біло-рожевими 
купчастими хмарами, біло-рожева частина яких торкається рожевого лотоса, на яко-
му перебуває будда Ваджрадхара у верхньому регістрі. Біля трону, праворуч і ліво-
руч, зображено учнів – Шаріпутру та Маудгальяяну. Орнаментація і кольорова гама 
їхнього одягу відповідає вбранню Вчителя. Обидва учні з патрою в лівій руці і під-
нятим посохом у правій ступили на першу сходинку трону. У кожного навершя по-
соха увінчане місяцем, сонцем і пломенистою коштовністю. Від навершя поши-
рюються вогненні язики, що торкаються аури Вчителя. Полум’я засвідчує їхній пе-
рехід до нірвани, який відбувся до парінірвани Будди, і, відповідно, вказує на 
погребове вогнище його тіла. Центральний образ Будди Шак’ямуні розміщений як 
на тлі світло-зеленого гористого пейзажу, рельєф якого визначений торцюванням 
рідкою темно-зеленою фарбою [Тимченко], так і на синьому тлі простору верхньо-
го регістру. Гірські вершини обабіч Будди Шак’ямуні вкриті біло-рожевими купчас-
тими хмарами.



Сюжет “Вісім ступ”: історія виникнення і його втілення на танках у традиції...

The World of the Orient, 2016, № 2–3                                                                                      179

У центрі верхнього регістру, на темно-синьому тлі, між місяцем і сонцем, роз-
міщено зображення будди на ім’я Ваджрадхара, який вважається аді-буддою, або 
першобуддою, й антропоморфним символом дхармакаї – космічного тіла Просвіт-
леного, втіленням розуму Просвітленого в традиції так званих нових тибетських 
буддійських шкіл (XI–XV ст.). З тілом темно-синього кольору, коронований, у при-
красах, він сидить в алмазній позі на місячному диску поверх подвійного біло-
рожевого лотоса, що спирається на хмари, які увінчують німб Будди Шак’ямуні. У 
схрещених на грудях руках тримає ваджру і дзвоник. На плечах – довгий темно-
синій орнаментований шарф на світло-зеленій підкладці, кінці якого виходять за 
межі лотосового подіуму і торкаються хмар над німбом Будди Шак’ямуні. В одязі 
присутнє поєднання насиченого темно-червоного, блакитного та світло-зеленого 
кольорів. По праву і по ліву руки зображено променисті місяць і сонце. Німб – світло-
зелений, обведений чорним контуром. Аура – промениста, помаранчево-рожева. 
Німба та аури торкаються зеленкуваті купчасті хмари, що розходяться праворуч і 
ліворуч, завершуючись по кутах пишними рожевими хмарами. 

У нижньому регістрі перед троном зображено жертовний столик, на якому міс-
титься широка теракотова чаша на ступінчастій ніжці з підношеннями органам від-
чуттів: струнний музичний інструмент, дзеркало, три їстівні плоди з шістьма 
зеленими листками, біла мушля з пахощами, червоний орнаментований шовковий 
шарф. Голосник на корпусі музичного інструмента, дзеркало та пахощі – блакитно-
го кольору і за тоном близькі до блакитного кольору, що присутній в одязі Будди 
Шак’ямуні і його учнів та Ваджрадхари. Нижче відтворено хвилясті світло-блакитні 
води Світового океану.

У верхньому і нижньому регістрах розміщені зображення восьми охристих, на 
білому постаменті ступ: чотири вгорі на синьому тлі, а внизу – дві на тлі зеленого 
гористого пейзажу і дві перед троном. Внутрішній бік релікварія кожної із семи 
ступ охоплений полум’ям. У середині його, на синьому тлі, відтворено однакові з 
центральним образом зображення будд, але з відкритим правим плечем, на відміну 
від головного образу. За часів Будди оголення правого плеча було знаком поваги, 
достатньо згадати звернення учня до Вчителя в будь-якій сутрі, наприклад в Алмаз-
ній: “У цей час найстаріший серед членів великої громади Субхуті встав зі свого 
місця, оголив праве плече… і звернувся до Будди”. Ці ступи однакові за архітектур-
ним рішенням. Розташована внизу, ліворуч від центрального образу, восьма ступа, 
без зображення, має інший зовнішній вигляд. Її релікварій за формою схожий на 
дзвін, що мовчить, чи на пусту, перекинуту денцем догори чашу. Такий зовнішній 
вигляд ступи добре відомий, тобто це так звана “Ступа парінірвани”, яка була вста-
новлена в Кушінагарі і символізує фізичну смерть Вчителя, відхід його до парі-
нірвани. Слід також відзначити, що синій колір тла, на якому частково зображено 
головний образ, будди у ступах, відповідає кольору тіла будди Ваджрадхари і си-
ньому тлу верхнього регістру.

Розподіл ступ здається невипадковим. Внизу відтворено чотири ступи й інші 
складові. Праворуч і ліворуч (ступа парінірвани) від учнів Шаріпутри та Маудга-
льяяни і трону, на якому перебуває Вчитель, зображено дві ступи. Ще дві ступи 
представлено навпроти трону, по обидва боки чаші з підношеннями п’яти органам 
відчуттів. Язики полум’я, відтворені на танці (зображення учнів, середини реліква-
ріїв ступ) правлять нагадуванням про полум’я, яке охопило тіло Будди Шак’ямуні 
під час погребового тілоспалення, і є втіленням уявлення про подібну обрядовість 
щодо всіх так званих просвітлених, у тому числі учнів Маудгальяяни і Шаріпутри, 
які сягнули стану архатів – особистого стану просвітлення – і чия нірвана відбулася 
раніше відходу до парінірвани Вчителя. 

За зовнішніми ознаками виділена тільки “Ступа парінірвани”, як символ зник-
нення фізичного, тобто явленого, тіла Будди Шак’ямуні – нірманакаї. Додатково 
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про це свідчить і виокремлене двома ступами підношення п’яти органам відчуттів, 
котре є ознакою «сприйняття явищ, які класифікуються як “фізичні”, чи “матеріаль-
ні”, і в яких беруть участь п’ять органів відчуттів (око, ніс, вухо, язик і тіло), а від-
так їхні відповідні об’єкти відчуттів (візуальний, нюховий, слуховий, смаковий, 
дотиковий)», тобто рупи – тілесної оболонки, зовнішності, тіла. Ступа парінірвани 
присвячена завершенню перебування Будди Шак’ямуні в сансарі. Три інші ступи в 
такому контексті можна вважати такими, що символізують попередні, вказані са-
мим Буддою місця вшанування і паломництва. Це місце народження, просвітлення, 
проповіді, парінірвани, що визначені як “Ступа купи лотосів” – народження, “Сту-
па просвітлення”, “Ступа мудрості”, або “Повороту Колеса Дхарми”, – проповіді, 
“Ступа парінірвани”. 

Ці чотири ступи представляють етапи проявлення фізичного тіла Просвітлено-
го – нірманакаї, в яке він втілився, аби продемонструвати тлінність і примарність 
перебування в сансарі: “Будда не залишає [сансару], / І Вчення не припиняє існу-
вання, / Але, аби привести живих істот до визрівання, / Будда демонструє свій від-
хід у нірвану” [Сутра]. Цілісність єдиного сансаричного простору підкріплюється 
кількома спільними складовими. Спільними є: тло – зелений гористий пейзаж, на 
якому розміщено головний образ, ступи; зображення полум’я в ступах і язики 
полум’я, що торкаються аури Вчителя; блакитний колір в одязі учнів та і Вчителя 
та в зображенні підношень п’яти органам відчуттів. Особливий зв’язок Вчителя й 
учнів відображений тим, що вони обидва стали на першу сходинку трону Будди 
Шак’ямуні, і таким чином визначається причетність до сангхи – чернечої громади, 
підкреслюється особливий статус архата і Просвітленого в сансарі та вихід за її 
межі. Ступа вважається символом зібрання тих, кого об’єднує спільність духовних 
переживань, – сангхи [Зегерс 1998], тому в храмах на вівтарях чи поблизу них за-
вжди має бути ступа – символ відтворення сангхи. І, відповідно, не випадково на 
танці зображено двох учнів Будди Шак’ямуні і будд у релікваріях, що можна також 
вважати своєрідним натяком на зібрання, тобто сангху, просвітлених. 

Чотири ступи, зображені вгорі, сприймаються як такі, що представляють ступи, 
зведені в тих містах, які Будда Шак’ямуні відвідував із проповідями під час своїх 
мандрівок давньою Індією протягом сорока п’яти років. Умовно їх можна назвати 
ступами проповідей, оскільки їх об’єднує причетність до дій Будди – проповіді 
вчення з проявом надприродних здібностей. Тобто чотири ступи символізують про-
повідницьку діяльність – втілення мови, що представляє дхарму. У Шравасті Про-
буджений здобув перемогу над вчителями-іновірцями, підкріпивши слово явленням 
чуда й утвердивши свою перевагу. І ступа дістала назву “Ступа явлених чудес”. 
Санкас’я, де Будда зійшов з небес Траястрімша після проповіді матері і богам, була 
визначена “Ступою сходження з небес Траястрімша”. Саме їх символізують дві зов-
нішніх ступи як знак проповіді у світі людей і світі богів з проявом надприродних 
сил Будди. Дві внутрішніх ступи виокремлено також не випадково. У Раджагрісі, де 
ще в часи духовних пошуків він навчався йоги в Рудраки [Андросов 2011, 39], Вчи-
тель словом відновив мир у чернечій громаді (запобіг здійсненню одного з п’яти 
смертних гріхів – внесення смути і розколу в чернечу громаду), і там була зведена 
ступа для праху, відома як “Ступа примирення”, чи “Ступа єдності”. Щодо Вайша-
лі, то в цьому місті проходило навчання у вчителя на ім’я Арада Калама, що мало 
важливе значення в духовному зростанні майбутнього Просвітленого [Андросов 
2011, 33], а потім відбулася його остання проповідь, де він знову подолав Мару, 
продовживши своє перебування ще на три місяці; там же була зведена ступа для 
частки праху Будди Шак’ямуні, що дістала назву “Ступа досконалої перемоги”. Ці 
дві ступи представляють минулий і сучасний Будді Шак’ямуні простір та час під 
час його перебування в сансарі (навчання в попередників, власна проповідь) і вихід 
за її межі – подолання простору й часу, перемога над смертю і часом (перемога над 
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Марою). Ці ступи постають символами енергії, мови Просвітленого, тобто його 
самбхогаї. 

Образ Будди Шак’ямуні в центрі танки розміщений таким чином, що ступи верх-
нього регістру, які ширяють вгорі на синьому просторі, торкаються його аури й 
німба. Дві зовнішні з них ледь спираються на хмари поверх гірських вершин, до-
торкаючись аури головного образу Будди Шак’ямуні. Дві внутрішні ступи, право-
руч і ліворуч від головного образу, також спираються на хмари навколо аури, але 
торкаються німба головного образу та хмар угорі і виокремлюють постать будди 
Ваджрадхари, чий подвійний біло-рожевий лотос спирається на хмари, що увін-
чують німб Будди Шак’ямуні, а обидва кінці шарфа, відповідно, дотуляються до 
хмар над німбом. Будда Ваджрадхара вважається антропоморфним символом дхар-
макаї і розглядається як первинний будда в тибетських школах нової формації (XI–
XIV ст.). Насичений синій колір небесного простору, тіла Ваджрадхари присутній у 
релікваріях всіх ступ з буддами, в аурі Будди Шак’ямуні і смузі, що повторює абрис 
його торса, визначаючи промені аури. Тобто синій колір виступає об’єднувальним 
фактором, цементуючи складові танки як певну цілісність, з’єднуючи всі три регі-
стри. Ще таким же елементом є полум’я, яке присутнє у вигляді палаючої бінду чи 
коштовності, в релікваріях ступ в усіх регістрах, полум’я, що об’єднує учнів і Вчи-
теля. Розподіл на синю і зелену зони відбиває стан Учителя, коли він водночас в 
іпостасі Будди Шак’ямуні проповідував на горі Грідхракута, а в образі Ваджрадха-
ри у ступі Дхан’якатака або в палаці, як під час проповіді Гух’ясамаджа-тантри, да-
рував тантричне вчення. Головний образ Будди Шак’ямуні об’єднує танку по вер-
тикалі. І весь цикл “Вісім ступ” насичується новим змістом, являючи розгорнуту в 
просторі зміну станів проявлення космічної природи просвітленості, як-от на танці 
від образу Ваджрадхари і до втілення в образі Пробудженого відлюдника з роду 
Шак’їв – Будди Шак’ямуні у стані просвітлення. 

Сюжет “Вісім ступ”, відтворений на танках, зберігає уявлення як про цикл “Ві-
сім релікварних ступ”, так і “Вісім меморіальних ступ”, на що вказує їхнє архітек-
турне втілення: в першому випадку – ступа парінірвани, у другому – особлива архі-
тектура кожної з них. Важливим елементом для розуміння змісту танки є кількість 
ступ, бо від восьми (сакральне число) їхня кількість може зростати аж до 13 (інше 
сакральне число). Такими ж важливими є їхнє композиційне розміщення і персона-
жі пантеону, що можуть включатися в структуру танки. Танка “Вісім ступ” з Музею 
Ханенків являє нове наповнення традиційного сюжету, що бере початок у тантрич-
них текстах та їхніх системах, зокрема Гух’ясамаджа-тантрі (III–VIII ст.), які набу-
ли поширення та подальшого розвитку в тантричній догматиці і практиці Тибету, 
Монголії, Бурятії. У тибетському перекладі Гух’ясамаджа-тантри говориться, що 
“ступа є палацом – місцем перебування усіх будд” [Гух’ясамаджа-тантра... 153 а1]2, 
і це визначення формально відповідає зображенню, відтвореному на танці, хоча 
санскритський текст передбачає й інше розуміння [Guhyasamāja Tantra… 1931, 31]3. 
У ваджраянській традиції Будда Шак’ямуні і будда Ваджрадхара неподільні. І ця 
неподільність в образотворчому мистецтві втілюється через образ ступи, що міс-
тить прах Учителя, просторово організований (вісім ступ); представляє слово Про-
світленого, адресоване Всесвіту (вісім ступ); відображає стан просвітленості, що 
може бути досягнутий у світі страждань (вісім ступ – символ восьмиступеневого 
шляху), якщо виникає відповідний духовний рівень розуміння істинної природи 
будди – абсолютне просвітлення. 

1 У статті О. Хижняк міститься детальна класифікація ступ у буддійській традиції. 
2Гух’ясамаджа-тантра (тиб.): -mchod-rten sangs-rgyas thams-cad-kyi // bzhugs-gnas pho-

brang yin par bshad ces pa dang.
3 Guhyasamāja Tantra (sanskr.): caityam ca sarvabuddhanam alayasthanam ucyate.
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О. О. Попельницька

Японський меч таті другої половини ХіХ ст.
із зібраннЯ національного

музею історії україни

У НМІУ зберігається взірець холодної зброї, що походить із зібрання відомого 
колекціонера Богдана Івановича Ханенка. У своєму рукописному каталозі зіб-

рання Б. Ханенко цей предмет визначив як “сабля японская с эмалевыми ножнами” 
[Дело № 3, 127зв., № 127].

У 1921 р. цей взірець зброї разом з рештою предметів з колекції Б. Ханенка на-
дійшов до Другого державного музею, згодом перейменованого на Музей ВУАН. 
У 1924 р. цей музей видав путівник, у якому зазначена річ згадується як “китайська 
шабля XVIІ ст. в емалевих піхвах” [Національний музей… 1924, 22]. У 1937 р. Му-
зей ВУАН був реорганізований у Музей західноєвропейського і східного мистецтва, 
а предмети зброї та озброєння з його зібрання були передані до Центрального істо-
ричного музею, колекції якого пізніше стали складовою частиною НМІУ [Акт від… 
1937, 295].

Додаткове вивчення зазначеної “шаблі” дозволило уточнити її первісну атрибу-
цію – японський однолезовий меч таті другої половини ХІХ ст. в оправі, декорова-
ній клуазоне.

Окільки парадні японські мечі, до того ж в емалевих піхвах, досить рідкісні для 
українських музейних та приватних колекційних зібрань1, під час атрибуції зазна-
ченого таті ми користувались російськомовною та англомовною літературою з іс-
торії, декору та конструкції японського меча.

Однією з перших праць, присвячених японському емальєрному мистецтву, є до-
слідження британського колекціонера Дж. Боуза (J. Bowes (1834–1899)). Із сучасної 
англомовної літератури, в якій розглядаються конструкція та історія японського 
меча, варто відзначити праці таких дослідників як М. Сеско (M. Sesko), М. Вайн-
хаут (M. Vinehout), Д. Шіллер (G. Schiller) та A. Такеуті (A. Takeuchi), переклад праці 
японського дослідника K. Сато (K. Sato), довідкові видання (термінологічні словни-
ки тощо).

З праць сучасних російських науковців слід згадати праці А. Баженова (“Исто-
рия японского меча” й “Экспертиза японского меча”) та В. Хорева, створені на 
основі вивчення японських мечів як із зарубіжних колекцій, так і з зібрань найбіль-
ших російських музеїв: Збройової палати Московського Кремля, Державного істо-
ричного музею в Москві, ВІМАІВтаВЗ. Огляду японських мечів із зібрання Музею 
антропології та етнографії РАН у Санкт-Петербурзі присвячені дослідження Н. Бє-
лової та А. Синицина. Література, присвячена японському клуазоне, переважно роз-
глядає художній посуд та побутові вироби, а не предмети озброєння. Про нечисленні 
взірці японської холодної зброї доби Мейдзі, прикрашені у стилі клуазоне косірае, 
ми виявили інформацію в інтернет-ресурсах, присвячених антикварній зброї.

Джерельною базою нашого дослідження стали документи з НА НММХ: руко-
писний інвентарний опис колекції зброї, складений Б. Ханенком, та друкований 
“Провідник” по Музею ВУАН за 1924 р.

Актуальність та новизна запропонованого дослідження полягає в тому, що вперше 
до наукового обігу вводиться музейний предмет, що ілюструє маловідомі сторінки 
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становлення українського музейництва і приватного колекціонування. Ми не ви-
ключаємо, що й в інших українських музеях зберігаються взірці японської зброї, 
зокрема мечі. Тому, сподіваємось, наша публікація стане поштовхом для публікації 
подібних речей і, можливо, створення бази даних японських раритетів у вітчизня-
них музеях.
Меч таті, відомий у Японії з ХІ ст., з XVIII ст. набув функцій винятково цере-

моніальної та вотивної зброї. Довгий час поряд з таті існували інші типи парадних 
і бойових мечів, доки на межі XVI–XVII ст. внаслідок уніфікації клинкової япон-
ської зброї усі “довгі мечі” (дайто) почали поділятись на таті та катана. Крім 
цього, в XVII–ХІХ ст. у Японії побутували мечі середньої довжини (сьото), до яких 
належить вакідзасі (вакідзасі), та кинджали (танто) [Sato 1983, 15].
Катана і таті відрізняються за способом носіння: катана застромлюється за 

пояс лезом догори, таті підвішується до пояса лезом донизу. Різним є й призначен-
ня мечів: таті використовувала придворна знать під час урочистих церемоній як 
доповнення до урочистого вбрання; мечі цього типу також дарували до храмів. 
Катана була зброєю професійних воїнів – самураїв. Відмінність таті та катана 
полягає і в косірае (яп. “стиль монтажу”, “комплектація”), що є різним для цере-
моніальних та військових мечів. Для визначення типу комплектації меча також 
вживається термін цукуру (яп. “зробити, створити”).

При виготовленні парадних мечів хосодаті (яп. “тонкий таті”), до яких нале-
жить і таті, майстерність коваля була менш важливою, ніж професіоналізм ювелі-
ра, що виконував коштовну оправу [Schiller, Takeuchi 2012]. Тому європейські до-
слідники при вивченні японських мечів приділяють увагу також і оправі, в той час 
як японські дослідники традиційно вивчають клинки [Белова 2011, 172].

Стиль оформлення японських мечів залежав від призначення зброї, художніх 
тенденцій певного історичного періоду, традицій ювелірної школи, соціального ста-
тусу та смаків власника зброї. Із часів Середньовіччя в Японії існувало кілька типів 
мечів (ніхонто), що відрізнялись конструкцією та манерою декорування.

На формування японського меча справило вплив зброярство Китаю. Прототипом 
таті – меча дзін-таті, можливо, є дволезовий довгий меч кен або однолезові мечі 
мяодао (кит. “паросток”) та чжаньмадао (кит. “меч, що розрубує коня”) [Zhanmadao; 
Miaodao].

У добу Нара (645–781) “довгі мечі” дайто уособлювали владу і високий соціаль-
ний статус: символом повноважень вищих чиновників правив виготовлений у Китаї 
або за китайськими взірцями меч санко-санто-кен (яп. “бойовий меч сановника”) 
[Баженов 2001, 32–33].

Наступним етапом розвитку японського меча стала епоха Хейан (794–1184), коли 
китайські прототипи кара-таті (яп. “китайський меч”) були адаптовані до япон-
ських смаків. У цей час відбувається формування як бойового меча нодаті, так і це-
ремоніальних розкішних мечів таті: макі-е-но-таті (яп. “меч у лакованих піхвах”) 
та кадзарі-таті  (яп. “прикрашений меч”). Перший відомий таті – однолезовий 
меч із довгим клинком незначної кривизни та круглою цубою – виготовив у 1159 р. 
коваль Кі-но Намінохіра Юкімаса [Баженов 2001, 38]. Оправа кадзарі-таті є най-
давнішою з косірае [Баженов 2001, 45; Schiller, Takeuchi 2012]; її деталі вказували 
на ранг власників мечів – представників вищої придворної аристократії куґе [Баже-
нов 2001, 46]. Таті підвішувались до пояса на шнурах обіторі, протягнених через 
отвори одягнених на піхви муфт ямаґата-канамоно (яп. “деталь, за формою подібна 
до гори”). Руків’я таті обтягувалися шкірою гігантського ската саме та декорува-
лись коштовним камінням, піхви покривались дорогим лаком макі-е.

Найвищого піднесення мистецтво виготовлення мечів у Японії досягло за доби 
Камакура (1185–1333), коли були створені зброярські шедеври, зараховані до “скар-
бів японської нації”, що стали взірцями для наслідування для майстрів наступних 
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епох [Белова 2011, 172]. У цей час мечі дайто зберігали функції символу влади: од-
нолезові мечі хьоґо-ґусарі-но-таті в піхвах наґафукурін2 (яп. “довга орнаментована 
смуга”) підвішувались до пояса на ланцюжках кусарі. Став популярним стиль опра-
ви куроурусі, що передбачав покриття руків’я та піхов чорним лаком та підвішуван-
ня меча на шкіряних ременях нері-обіторі [Баженов 2001, 65, 68].

У період Муроматі (1392–1572) збільшилась кількість типів оправ, а мистецтво 
декорування мечів перетворилося в окреме ремесло; з’явилися школи виробників 
оправ, зокрема династії ювелірів, що прикрашали зброю [Белова 2011, 173]. Напри-
кінці періоду з’явились мечі одаті (яп. “великий таті”) з клинками довжиною по-
над 75 см. Парадні мечі вельмож вищих рангів сірадаті (яп. “білий таті”) мали 
срібні оправи, а призначені для рядової знаті куродзукурі-но-таті (яп. “чорний 
таті”) – чорні лаковані піхви, виготовлену зі сплаву сякудо фурнітуру та руків’я, 
обгорнені шкірою саме чорного кольору3. Розкішність декору цих мечів, зокрема, 
підкреслювали сьобу-кава (яп. “шкіра з ірисами”) – шкіряні петлі обіторі з тисне-
ними зображеннями квітів ірисів. Шляхетні самураї та воєначальники озброюва-
лись подібними до кадзарі-таті та ефу-но-таті (яп. “меч імператорського гвардій-
ця”) мечами ітомакі-но-таті (яп. “меч у піхвах, оплетених ниткою”). Ці мечі князі 
даймьо дарували до храмів та нагороджували ними кращих воїнів. Шнурова 
оплітка, як і оправа з хутра хижих тварин, запобігала стиранню поверхні сая (пі-
хов). Ітомакі-но-таті в наступну добу Едо озброювалися придворні гвардійці, кня-
зі даймьо та шляхетні самураї.

Вкриті кількома шарами лаку макі дерев’яні піхви цих мечів обкладалися золоти-
ми пластинами та, як і металева фурнітура, декорувалися зображеннями родових 
емблем (гербів) мон, виконаних аплікацією золотою фольгою або наведених золотим 
лаком. Руків’я мечів обгорталися саме або коштовною тканиною та, як і піхви, оплі-
талися шовковим шнуром іто-макі брунатного або бузкового кольору. Гарди-цуби, 
виготовлені зі сплаву сякудо, мали чотирипелюсткову форму аої (англ. hollyhock) – 
квітки мальви, батьківщиною якої є Китай. Цуба аої-ґата є різновидом давньої пе-
люсткової форми цуби – мокко-ґата [Sesko 2014a, 14; Хорев 2003, 107, 109].

Парадні мечі аристократів  кадзарі-таті виготовлялись у стилі хосодаті (яп. 
“тонкий таті”) й оснащувались клинками меншої ширини, ніж у бойових мечів. 
Мечі ж бусі (воїнів) – макі-е-но-таті – мали справжні загартовані клинки.

Доба Момояма (1573–1599) стала “водорозділом” між “старими мечами” (яп. 
кото) та “новими мечами”. Тогочасна оправа кадзарі-таті передбачала наявність 
піхов, вкритих лаком насідзі (від яп. насі “грушеве дерево”), та мідних позолочених 
деталей, прикрашених квітковими мотивами (зокрема, квітами павлонії4), викона-
них емалями зеленого і червоного кольору [Баженов 2001, 124, 126, 170; Schiller, 
Takeuchi 2012].

У добу Едо (1600–1867)5 декор парадних мечів продовжував служити демонстра-
ції соціального статусу. Про ієрархію 11 типів оправ мечів оповідає написаний у 
1722 р. трактат політичного і державного діяча Араї Хакусекі “Хонтьо Ґункі-ко”: хо-
содаті слід було носити з парадним вбранням під час церемонії від’їзду імператора 
з палацу на свята Риндзі-но Мацурі, Сецуе, Ґіоко та Ґокей. Носіння мечів кадзарі-
таті та макі-е-но-таті свідчило про приналежність до імператорського двору або 
кола впливових даймьо; сірадаті використовувався під час траурних та офіційних 
церемоній. Дайме і куґе носили також мечі куґе-но-таті (яп. “меч сановника”) або 
ефу-но-таті з мінімальною кількістю декоративних елементів [Баженов 2001, 200].

Важливе семантичне навантаження мав колір шнура (червоний, зелений, роже-
вий, синій, жовтий), на якому меч підвішувався до пояса. Кожен з кольорів викорис-
товувався за певних обставин. Шнури різних кольорів також були ознакою 
японських військових кланів: пурпуровий – Тайра та Токуґава, зелений – Фудзіва-
ра, жовтий – Татіба і т. д. [Баженов 2001, 46–47].
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Зі скасуванням політики сакоку (яп. “ізоляція”), що діяла з 1641 р., почався за-
вершальний період доби Едо  (Токуґавського сьоґунату) – бакумацу6 (1853–1869), 
коли пожвавились економічні і політичні стосунки Японії з іноземними державами. 
Ці зміни стали причиною “ренесансу” зброярства, оскільки японська зброя набула 
популярності в Європі. Стиль оправ тогочасних мечів визначає термін бакумацу-
косірае. Для задоволення вибагливих смаків європейських колекціонерів майстри 
наслідували мечі кото, виготовляючи їхні клинки за новітніми технологіями, іно-
ді – зі сталі європейського виробництва. Почалось виготовлення оправ мечів, деко-
рованих клуазоне [Sesko 2014b].

Широке побутування мечів у Японії припинив декрет уряду Мейдзі 1876 р. про 
дозвіл носити мечі лише військовим, поліцейським та чиновникам і лише під час 
офіційних церемоній; іншим категоріям населення це заборонялось [Указ…]. 
Оскільки з того часу мечі, призначені для армії, поліції та чиновництва, виготовля-
лися промисловим способом, зброярське ремесло в Японії почало занепадати [Ба-
женов 2001, 213–214]. Проте окремі майстри продовжували виробляли мечі, що 
були зараховані до “національного спадку” Японії. Одним з них був Ґассан Садаіті 
(1907–1995) – продовжувач справи свого батька, що славився як коваль і викона-
вець хорімоно (гравірування на клинках). У 1966 р. він був удостоєний звання май-
стра, а в 1971 р. – нагороджений титулом Дзюйо мукей бункадзай (“живого скарбу 
нації”) [This is a horimono…].
Таті із зібрання НМІУ є парадним (церемоніальним або костюмним) кадзарі-

таті. Присутність у декорі зображення імператорського герба дзюроку-кіку (яп. 
“шістнадцятипелюсткова хризантема”) вказує на приналежність цього меча при-
дворному або сановнику (рис. 1).

Оправа зазначеного меча має традиційну для таті комплектацію дзін-даті дзу-
курі (яп. “влаштування військового меча”) або таті-косірае (яп. “оправа таті”).

Конструктивними деталями піхов сая меча  є: наконечник саядзірі (яп. “завер-
шення піхов”) (рис. 2) та чотири стягуючі кільця семе-ґане  (яп. “затискаючий ме-
тал”), прикрашені мотивом трилисника (рис. 3, 4), подібні до тих, що є на мечах 
хьоґо-ґусарі-но-таті часів Камакурського сьоґунату та сьоґунату Муроматі [Sesko 
2014b, 111–113, picture 74–76].

Іншими деталями фурнітури піхов меча з НМІУ є оправа устя куті-канамоно або 
куті-ґане (яп. “метал устя”); дві стягнені кільцями семе-ґане металеві смуги – амаої 
та сібабікі (рис. 5), що прикривають верхній та нижній шви піхов; дві муфти яґура-
ґане (яп. “метал башти”), або іті-но-асі та ні-но-асі (яп. “перша та друга ніжки”), до 
яких прикріплені текстильні петлі обіторі, через які протягнено шнур саґе-о для під-
вішування меча (рис. 6, 7). Петлі аналогічної форми присутні на парадних мечах ча-
сів Камакурського сьоґунату [Sesko 2014b, 182–184, picture 107–107а].

Для фіксації меча на поясі призначений шнур  таті-о (саґе-о) з китицями на 
кінцях (рис. 8), пофарбований у пурпуровий колір мурасакі, що в добу Едо був 
символом правлячого дому Токуґава [Синицын 2009, 31]. Пурпуровий шнур також 
використовувався вищими сановниками з парадним кадзарі-таті та вбранням со-
кутай під час церемоній за участю імператора [Баженов 2003, 197–198; Sesko 
2014b, 184–185, picture 107с, d].

До фурнітури меча належить гарда традиційної для таті форми аоі-ґата-цуба 
(рис. 9), зафіксована на хвостовику плоскими шайбами сеппа (яп. “гостра лопать”) 
[Баженов 2001, 118–119, 121]. Цуба такої форми, відома з доби Хейан  [Баженов 
2001, 45], продовжувала побутувати за часів Камакурського та Токуґавського сьоґу-
натів [Sesko 2014b, 185, picture 107d].

На клинок перед цубою  одягнена ущільнювальна муфта хабакі, що покращує 
фіксацію клинка в піхвах. Для запобігання “злипанню” муфти з піхвами поверхня 
хабакі плакована золотою фольгою зі спеціальними подряпинами [Хорев 2003, 94].
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Основа руків’я меча (цука) оправлена кільцем футі-канамоно, а руків’я на хвос-
товику клинка утримує штир мекуґі  (яп. “видимий цвях”) (рис. 9). Завершується 
руків’я металевим ковпачком кабуто-ґане або цука-касіра (яп. “метал шолома” або 
“голова руків’я”) [Sesko 2014b, 111–115, picture 74–76а–d]. На кінці руків’я змонто-
вана рухома скоба сару-те (яп. “лапа мавпи”) для темляка тенукі (уденукі-о), виго-
товленого зі шнура круглого перерізу (рис. 10). Темляки подібної конструкції (із 
затискачами кохадзе і металевими обіймицями цую на кінцях) відомі з доби Нара 
[Баженов 2001, 30–31, 112–113].

Однодольний, із жолобком уздовж обуха клинок меча належить до типу сіноґі-
дзукурі [Баженов 2001, 22].

Піхви меча, певно, виготовлені з хонокі – магнолії сибірської, деревина якої ви-
користовувалася для сая з періоду Хейан7. 

Деталі металевої фурнітури піхов та руків’я меча мають золотавий та сріблястий 
кольори [Баженов 2001, 209, 215]. Вони виготовлені в єдиному художньому стилі, 
що поєднує елементи, наявні в дизайні мечів кото: серцеподібні вирізи іноме (яп. 
“кабаняче око”) (рис. 11), виступи у формі трилисників (рис. 4), зображення квіток 
півонії (рис. 8, 11), геральдичних хризантем (рис. 7) та пагонів каракуси (каракуса – 
яп. “китайська трава”) (рис. 2, 4) [Баженов 2001, 198; Баженов 2003, 288].

Оправа меча таті з НМІУ декорована перегородчастою емаллю клуазоне (cloi-
son – фр. “перегородка”). Ця особливість, на нашу думку, свідчить про час виготов-
лення зазначеного взірця січної зброї.

Техніка перегородчастої емалі передбачає монтування (напаювання або наклею-
вання) на металевій пластині-основі металевих стрічок-перегородок, що утворюють 
замкнені контури, які не дозволяють змішуватись емалям різних кольорів. Ювелірна 
емаль – забарвлена пігментами і подрібнена скляна маса. При нагріванні емалі плав-
ляться і повністю заповнюють окремі заглублення, з яких складається малюнок.

Найдавніші вироби, прикрашені емалями, походять з Ассирії, Фінікії, Давнього 
Єгипту. Очевидно, звідти ця техніка в давнину потрапила до Греції та Італії. Ема-
льєрне мистецтво досягло досконалості у Візантії (де була відома як перегородчас-
та, так і виїмчаста емаль), звідки потрапило до Грузії, Русі та Західної Європи, де з 
XI ст. набуло розквіту в німецьких містах Кельні та Трірі й у французькому Ліможі 
[Эмаль 1904, 695–697].

У Японії найраніші вироби з клуазоне виявлені в похованнях, що датуються 
VII ст. [Нistory of Owari shippo]. У часи сьоґунату Асікаґа (1336–1573) вироби з клуа-
зоне, виготовлені за технологією, запозиченою з Франції, до Японії надходили з 
Китаю. Найдавніші китайські вироби з клуазоне відомі з періоду Сюаньде династії 
Мін (1398–1435). Перегородчаста емаль цзінтай фалань набула популярності в пе-
ріод Цзінтай (1450–1456), коли для китайського імператорського двору виготовля-
ли посуд і побутові вироби, вкриті емаллю бірюзового кольору (т. зв. “цзінтайська 
лазур”, англ. “Blue of Jingtai”).

Запозичена з буддійського священного тексту “Лотосова сутра” японська назва 
виробів з емалями сіппо-які (яп. “сім дорогоцінних каменів”8) вказує як на кольорову 
палітру емалевих паст (яп. доро сіппо), так і на коштовність виробів із клуазоне, що 
після полірування нагадує інкрустацію коштовним камінням [A glossary… 2010].

Політика ізоляції Японії сакоку (1641–1853) не дозволяла європейським виробам 
з клуазоне потрапляти до країни. Єдиним джерелом запозичення японськими май-
страми цієї техніки залишався Китай [Bowes 1895, 31].

З кінця XVI ст. в Японії вироблялись декоровані клуазоне невеликі предмети – 
дверні молотки, чорнильниці, цуби мечів тощо [Bowes 1895, 32–33].

Відродження японського емальєрного мистецтва пов’язане з винахідником пе-
регородчастої емалі юсен-сіппо Кадзі Цунекіті (1802–1883), що, як і більшість збід-
нілих самураїв, заробляв на життя ремеслом – займався металообробкою в селі 
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Хатторі поблизу Кайто-ґорі (Наґоя). У 1830–1843 рр. Кадзі Цунекіті розробив влас-
ну технологію перегородчастої емалі, що відрізнялась від китайської. Поштовхом 
до його експериментів стало знайомство з виданою в 1570 р. книгою, в якій йшла 
мова про виготовлення емалей. У 1832 р. Кадзі Цунекіті одержав від одного з куп-
ців емальований виріб, виготовлений у Китаї часів імператора Цяньлуна (1735–
1795). Вивчивши його, Кадзі Цунекіті виготовив кілька дрібних предметів з 
клуазоне, які, проте, не були досконалими. Свій перший вдалий виріб – невелику 
чашу з клуазоне – майстер зробив у 1838 р. Відтоді він виготовляв емальовані виро-
би на продаж. Даймьо провінції Оварі, де мешкав Кадзі Цунекіті, замовив майстру 
кілька виробів у подарунок сьоґуну та в 1850 р. призначив Кадзі Цунекіті своїм осо-
бистим емальєром. У 1853 р. майстер передав секрет виробництва емалей учням, 
зокрема Йосімурі Тайдзі та своєму онуку Кадзі Сатаро (1859–1923), що розробив 
техніку живописної емалі хоґьоку-сіппо, яка застосовувалася при декоруванні кера-
мічного посуду [Bowes 1895, 33–35; History of Cloisonné in Japan].

Кадзі Цунекіті та його учні у своїх виробах копіювали китайський посуд часів 
династії Мін (1368–1644): фон малюнка мав бірюзовий колір (для виробів у япон-
ському стилі він є темно-зеленим), широко використовувалося зображення квітки 
павлонії та “китайської трави”. Загалом кольорова палітра емалей “школи Цунекі-
ті” наслідувала “мінські” прототипи: синій, червоний, рожевий, гірчично-жовтий. 
Для ранніх робіт Кадзі Цунекіті притаманне використання значної кількості фоно-
вих дротів, що виконували як декоративну функцію (невід’ємну частину дизайну 
клуазоне), так і не дозволяли емалі коробитися при випалі.

Відмінність емалей Кадзі Цунекіті від середньовічного японського клуазоне по-
лягала в тому, що розмежувальні латунні, золоті або срібні товсті стрічки не при-
паювались, а приклеювались до металевої основи. “Метод Цунекіті” також не пе-
редбачав покриття внутрішньої сторони металевої основи шаром контремалі.

Послідовником учня Кадзі Цунекіті, Хаясі Сьоґоро (?–1896), був Цукамото Кай-
суке (1828–1887), який у 1868 р. розробив метод декорування клуазоне керамічних 
виробів. Учень останнього, Хаясі Кодендзі (1831–1915), у 1862 р. відкрив у Наґої 
емальєрну майстерню.

Як вже зазначалось, вироби з клуазоне в Японії виготовлялися з кінця XVI ст. 
У 1570–1644 рр. (Ранньому періоді, за класифікацією Дж. Боуза) емалі забарвлюва-
лись у кольори, що використовувались китайськими емальєрами часів династії Мін 
(1368–1643). Середній період японського емальєрства тривав з XVIII ст. до 1865 р. 
У Ранньому і Середньому періодах основа виробів з емалями виготовлялась із зо-
лота, срібла чи латуні; малюнок (викладений дротом або металевими стрічками) за-
повняли прозорою (яп. сукі-дзіппо) чи непрозорою (яп. доро-дзіппо) емалевою 
пастою білого, зеленого, брунатного, червоного, жовтого, синього, пурпурового, ро-
жевого кольорів.

Одну з відомих японських емальєрних шкіл заснував у Кіото майстер Хірата До-
нін (1591–1646). З того часу одинадцять поколінь родини Хірата до кінця ХІХ ст. 
спеціалізувались на виготовленні деталей оправ мечів (цуби, футі та касіра) та 
руків’їв ножів кодзука, прикрашених дрібними емалевими вставками із зображен-
нями метеликів, хризантем, листя [Bowes 1895, 83–86, 88; History of Cloisonné in 
Japan; Vinehout 2014, 351–358].

Розробки Кадзі Цунекіті дозволили в часи Мейдзі (1868–1912) відбутися т. зв. 
“Золотій добі” японського емальєрного мистецтва. Цей період японського емальєр-
ства розпочався після того, як на Паризькій міжнародній виставці 1867 р. Японія 
представила вироби з перегородчастими емалями і вони набули популярності в 
Європі. Багато емальєрів, що раніше займались декоруванням оправ мечів, почали 
виготовляти художній посуд та побутові предмети, що експортувались до європей-
ських країн.
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У 1868 р. японська компанія Сіппо  кайся (в англомовній літературі – Shippo 
Kuwai-sha) в Оварі почала виготовляти на експорт два види емальованого худож-
нього посуду: з використанням дротових перегородок (дзітай-сіппо) та бездротово-
го  (мусен-сіппо). Дизайн цієї продуції як наслідував японські мистецькі твори 
XVIII ст., так і узгоджувався зі смаками зацікавлених у “китайщині” європейських 
колекціонерів [Bowes 1895, 49, 57–59, 61].

Одним з відомих центрів виробництва емальованих керамічних виробів оварі 
сіппо було селище Тосіма (сучасна назва – Сіппо-тьо, яп. “Місто перегородчастої 
емалі”) у провінції Оварі (зараз – район міста Ама, префектура Айті). Продукція 
заснованої в 1871 р. Nagoya Cloisonné Company в 1873 р. була відзначена головною 
нагородою міжнародної Віденської виставки.

Ще одним емальєрним підприємством Оварі була заснована в Наґої Ando Compa-
ny [History of Cloisonné in Japan]. Після того як її засновник, Андо Дзюбей, у 1900 р. 
привіз із Паризької виставки виріб відомого французького майстра А. Ф. Тесмара 
(Thesmar) (1843–1912), компанія почала виготовляти вітражну емаль  plique-à-jour 
(яп. сьотай-дзіппо), вдосконалену Каваде Сібатаро (1856–1921) та онуком Кадзі 
Цунекіті, Кадзі Сатаро. У 1900 р. Ando Company, продукція якої була відзначена на 
багатьох міжнародних виставках, призначена офіційним постачальником подарунків 
для імператорського двору. Ця фірма є єдиним з японських емальєрних підприємств, 
заснованих у “Золотий вік”, що існує в наш час. Інша відома фірма, Inaba Company, 
заснована в 1886 р. в Кіото колишнім самураєм на ім’я Інаба Іссін, у 1990-х рр. при-
пинила свою діяльність.

Значним внеском у розвиток японського емальєрного мистецтва стала діяльність 
головного технолога токійської Ahrens Company – німецького хіміка Ґотфріда фон 
Ваґенера (Gottfried von Wagener, 1831–1892). Він познайомив японських майстрів із 
сучасною європейською технологією емалювання, удосконалив хімічний склад і 
палітру емалей, якими декорувались металеві і порцелянові вироби. Ahrens Company 
(котру очолив мастер з Наґої Цукамото Кайсуке) була створена в 1875 р. за програ-
мою уряду Мейдзі, за якою до Японії для модернізації промисловості запрошува-
лися західні фахівці. У 1878 р. Ґ. Ваґенер переїхав з Токіо до Кіото, де познайомився 
з колишнім самураєм, майстром клуазоне на ім’я Намікава Ясуюкі (1845–1927). 
Останній з 1868 р. виробляв предмети у стилі кьото-сіппо з використанням позоло-
ченого дроту, непрозорих і прозорих емалей власної рецептури та в 1871–1874 рр. 
співпрацював з Kyoto Cloisonné Company. Заснувавши власну майстерню, Намікава 
Ясуюкі експонував свої твори на японських і міжнародних виставках. Результатом 
співпраці Намікави Ясуюкі та Ґ. Ваґенера стало створенння рецептури напівпрозо-
рої дзеркальної емалі чорного кольору, яку японський майстер використовував у 
своїх подальших роботах. У 1896–1915 рр. Намікава Ясуюкі працював головним 
майстром імператорського двору. Іншим придворним майстром, що сприяв розвит-
ку японського емальєрства, був родич Намікави Ясуюкі – Намікава Сосуке (1847–
1910), який до свого переїзду в 1896 р. в Токіо працював у Nagoya  Cloisonné 
Company [History of Cloisonné in Japan].

Повертаючись до розгляду оправи таті з НМІУ, слід зауважити, що елементами 
малюнка на цубі, металевих обкладках піхов та руків’я є геральдичні 16-пелюсткові 
хризантеми, суцвіття павлонії, “китайська трава” та квітки півонії, над якими круж-
ляють метелики (рис. 12).

Зображення півоній та “китайської трави” на парадних мечах хьоґо-ґусарі-но-
таті відомі з часів Камакурського сьоґунату та сьоґунату Муроматі. У декорі того-
часних мечів також присутні серцеподібні ажурні вирізи та декоративні елементи у 
формі трилисника [Sesko 2014b, 111–112, 117, picture 74–76е].

Сюжет із зображенням розквітлої півонії, над якою літають метелики та бджо-
ли, відомий у японській та китайській гравюрі. У Китаї квітка півонії вважалася 
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символом активного початку ян, уособленням слави, удачі та добробуту, в Японії – 
квіткою імператорів [Sesko 2014b, 117, picture 76е] (рис. 13, 14).

Кольорами емалей клуазоне меча з НМІУ є бірюзовий, синій, перламутрово-
білий, салатний, блідо-сірий, брунатний, бузковий, жовтий, рожевий, чорний. Тло 
малюнка забарвлене у блакитний (піхви) та синій (цуба) кольори.

Техніку “гарячої емалі” японські ювеліри запозичили з Китаю разом із сюжета-
ми та орнаментами. Тому чимало японських декоративно-ужиткових виробів по-
дібні до китайських. Цією подібністю можна пояснити те, що в путівнику по Музею 
мистецтв ВУАН за 1924 р. зазначений меч таті названий “китайською шаблею”.

На те, що цей меч є японським за походженням, зокрема, вказують зображення 
геральдичної хризантеми дзюроку-кіку –  емблеми японських імператорів і членів 
їхньої родини [Баженов 2001, 284] (рис. 7, 13). У ХІІ ст. імператор Ґотоба видав на-
каз про використання зображення хризантеми на предметах, що побутували в ім-
ператорському домі. У 1336 р. 16-пелюсткова квітка була визнана офіційною емб-
лемою імператорського двору. Члени імператорської родини могли використовувати 
зображення 14-пелюсткової хризантеми. У 1325 р. імператор Ґодайґо за військові 
заслуги нагородив Асікаґа Такудзі правом використовувати цей герб [Баженов 2001, 
284, 288].

Час виготовлення таті з НМІУ можна визначити добою Мейдзі (1868–1912), на 
яку припав “Золотий вік” японського емальєрного мистецтва. На користь такого 
припущення, зокрема, свідчать такі ознаки:

1) добре поліровані емалі яскравих і чистих кольорів із чітким розмежуванням 
кожного кольору. Рецептура подібних емалей у Японії була розроблена наприкінці 
1860-х – на початку 1870-х рр.9;

2) використання емалі чорного кольору, технологія виготовлення якої була роз-
роблена після 1870 р.;

3) присутність зображення геральдичної хризантеми дзюроку-кіку, в 1869 р. за-
твердженої урядом Мейдзі офіційною емблемою імператорського дому10. Хоча зо-
браження 16-пелюсткової хризантеми не є чітким хронологічним індикатором, 
оскільки відоме в японському мистецтві з часів Середньовіччя;

4) “верхньою хронологічною межею” виготовлення таті з НМІУ можна вважа-
ти дату смерті Б. Ханенка (1917); не виключено, що цей меч він придбав у 1906 р. 
під час перебування в Харбіні [Біленко 2002, 5–17].

Призначення меча таті з НМІУ дискусійне, адже емалеві оправи мечів досить 
рідкісні для японського зброярства. У мережі Інтернет представлена інформація 
про взірці японського зброярства доби Мейдзі – два мечі катана та ніж танто, піх-
ви, руків’я і гарда яких декоровані у стилі сloisonné koshirae і кольоровій палітрі, 
подібній до застосованої в оздобленні меча з НМІУ. Контури малюнка виконані 
золотим дротом: на блакитному або темно-синьому тлі кольоровими емалями зо-
бражені лілеї, 16-пелюсткові хризантеми, “китайська трава”, метелики. Латунна 
фурнітура декорована рельєфними зображеннями хризантем і піонів [Word katana 
sharp blade cloisonne].

Навряд чи подібна зброя виготовлялась як сувенірна продукція для продажу до 
Європи, адже меч у Японії здавна мав не лише утилітарне, а й сакральне значення. 
Таті з НМІУ міг бути виготовлений як коштовний дарунок. Один з таких “подарун-
кових” мечів11 в емалевих піхвах, прикрашених зображеннями драконів, представ-
лений у колекції ВІМАІВтаВЗ [Баженов 2001, 260, фото 8–9].

Присутність у декорі таті з НМІУ імператорської символіки (“імператорської 
хризантеми” та фіолетового шнура саґе-о) може свідчити і про те, що цей меч було 
виготовлено для учасника придворних церемоній.

Оправа меча, виготовлена з врахуванням традицій мечів кото та декорована у 
стилі сloisonné koshirae, репрезентує якісну японську перегородчасту емаль другої 
половини ХІХ – початку ХХ ст. Сам меч ще потребує додаткового вивчення.
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1 Декорування оправи японської зброї перегородчастими емалями взагалі є досить рід-
кісним: нам пощастило виявити в мережі Інтернет усього кілька посилань на існування по-
дібних взірців, що переважно зберігаються в зарубіжних приватних колекціях.

2 Їхніми конструктивними елементами були дві довгі металеві смуги, що прикривали міс-
ця з’єднання двох дерев’яних половин та стягувались поперечними металевими кільцями.

3 Мідно-золотий сплав, якому під час спеціальної хімічної обробки надавали синьо-
чорного кольору.

4 Павлонія, або павловнія (лат. Paulоwnia), – дерево, батьківщиною якого є Південно-
Східна Азія, назване на честь дочки російського імператора Павла I – Анни Павлівни 
(1795–1865).

5 На відміну від класичних мечів кото (яп. “давні”), мечі, виготовлені в 1597–1780 рр. та в 
1780–1876 рр., відповідно називаються сінто та сін-сінто (яп. “нові мечі” та “новітні мечі”).

6 Баку-мацу (яп. “кінець правління військової адміністрації сьоґунів”, від “бакуфу” – яп. 
“сьоґунат”).

7 Її деревина щільна, але досить м’яка для різьблення по дереву. Виготовлений з неї 
предмет із часом не втрачає форми. Залежно від тривалості сушіння набуває вершкового 
або бежево-оливкового кольору. При виготовленні піхов деревину зазвичай витримують де-
сять років після зрізання.

8 Золото, срібло, смарагд, корал, агат, кришталь та перли, які паломники дарували до 
буддійських храмів.

9 Більш ранні японські вироби з клуазоне мають численні пустоти, утворені газами, що 
при нагріві утворюються у бронзі, замість якої з ХІХ ст. почали використовувати мідь. Ран-
ні японські вироби з клуазоне мають матову нерівну поверхню, розмиті межі між приглу-
шеними, бруднуватими кольорами.

10 Це відбулось після позбавлення сьоґунів влади, яку вони, усунувши імператорів від 
управління державою, мали з ХІІІ ст.

11 Про шляхи надходження японських парадних мечів до європейських країн, зокрема, 
свідчать експонати ВІМАІВтаВЗ, Музею антропології та етнографії ім. Петра Великого Ро-
сійської академії наук “Кунсткамера”, Державного Ермітажу. Перші предмети японського 
озброєння (серед них – меч у позолоченій оправі) з’явились у Кунсткамері в 1742 р. Два 
таті в 1891 р. до Санкт-Петербурга привіз із подорожі до Японії спадкоємець російського 
престолу Микола Олександрович Романов. Вважають, що ці виготовлені в 1860-х рр. мечі, 
оправи яких прикрашає фамільний герб Токуґава, подарували майбутньому російському ім-
ператору представники вищої японської аристократії [Анисимова 2011, 73–79; Новости 
2015; Меч тати; Синицын 2009, 29–33].

список скорочень
ВІМАІВтаВЗ – Військово-історичний музей артилерії, інженерних військ та військ зв’яз-

ку (Санкт-Петербург).
Музей ВУАН – Музей мистецтв Всеукраїнської академії наук імені Б. І. та В. Н. Ханенків.
НА НММХ – Науковий архів Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари 

Ханенків.
НМІУ – Національний музей історії України.

ІЛЮСТРАЦІЇ

Рис. 1. Таті: загальний вигляд
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Рис. 2. Наконечник піхов саядзірі

Рис. 3. Стягуючі кільця семе-ґане

Рис. 4. Стягуючі кільця семе-ґане

Рис. 5. Металеві смуги піхов амаої та сібабікі
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Рис. 6, 7, 8. Муфти піхов яґура-ґане з петлями обіторі зі шнуром саґе-о

Рис. 9. Аоі-ґата-цуба; основа руків’я меча цука, оправлена кільцем футі-канамоно; штир мекуґі
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Рис. 10. Завершення руків’я – ковпачок кабуто-ґане; скоба сару-те

Рис. 11. Фрагмент декорованих піхов

Рис. 12. Фрагмент декорованих піхов
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ХРОНІКА

О. Б. Бубенок

Б. А. КАлОев КАК исследОвАтель истОРии АлАНОв
(к 100-летию со дня рождения)

15 февраля 2016 г. исполнилось 100 лет со дня рождения известного этнолога-
кавказоведа Б. А. Калоева. Борис Александрович Калоев много лет прорабо-

тал в секторе народов Кавказа Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая 
АН СССР, а с 1990 г. – в отделе народов Кавказа Института этнологии и антропо-
логии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН. Сфера его научных интересов довольно 
широка: он является автором значительного количества статей и монографий, по-
священных происхождению, религии, материальной культуре, традиционным за-
нятиям многих народов Северного Кавказа, а также исследователям народов 
Кавказа – В. Ф. Миллеру, М. Ковалевскому и др. Значительное место в его исследо-
ваниях занимает осетинская тематика. Необходимо отметить, что немало внимания 
в своих исследованиях Борис Александрович уделял вопросам этнической истории 
осетин и их соседей. Поэтому заметное место среди его работ заняли исследования, 
посвященные аланам. И нужно сказать, что за десятки лет работы он значительно 
дополнил и расширил исследования предшественников, занимавшихся данной про-
блемой.

Уже в своих ранних работах Б. А. Калоев на основе привлечения данных этно-
графии и фольклора сумел доказать, что в этногенезе осетин приняли участие два 
основных компонента: древнекавказский и скифо-сармато-аланский. Однако тогда 
исследователь так и не смог определить, какой из них был преобладающим. Так, 
еще в 1967 г. в сборнике статей “Происхождение осетинского народа” была напеча-
тана его большая статья “Данные этнографии и фольклора о происхождении осе-
тин”, где исследователь попытался найти решение многих спорных вопросов из 
этнической истории осетин, особенно касающихся участия аланов в этногенезе 
осетинского народа [Калоев 1967, 98–124; Калоев 1999, 4–37]. Тогда Борис Алек-
сандрович придерживался мнения, что существование двух субэтнических групп 
внутри осетинского этноса представляло собой результат племенного деления севе-
рокавказских аланов до нашествия Тимура в конце XIV в. Что же касается террито-
рии средневековой Алании, то исследователь полагал, что она “простиралась от 
верховьев Кубани и Большой Лабы до современного Дагестана, охватывая также 
оба склона хребта Центрального Кавказа”. При этом Б. А. Калоев не считал южных 
осетин-туальцев прямыми потомками аланов, а видел в них то население, которое 
образовалось “уже на кавказской почве в результате ассимиляции аланами местно-
го кавказского племени двалов (туалов)” [Калоев 1999, 4–6].

Что же касается обоснования идеи о прямой преемственности осетин от аланов, 
то Б. А. Калоев широко использовал этнографический материал, подтверждающий-
ся данными фольклора. Так, он считал, эти давние связи осетин с народами ски-
фо-сармато-аланского мира должны были отразиться на традиционных занятиях 
осетин. Ученый совершенно справедливо отметил, например, что традиции коне-
водства осетин уходят своими корнями в древность, когда ираноязычные предки 
осетин проживали в степи. Эта связь прослеживается в погребальных традициях 
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осетин, которые буквально до ХХ в., как и их кочевые предки, сохраняли обряд по-
священия коня покойнику. Однако Б. А. Калоев совершенно справедливо заметил, 
что коневодство у аланов заглохло в послемонгольский период, потому что они 
были загнаны в горы с равнины [Калоев 1999, 7–12]. Преемственность осетин от 
кочевого мира исследователь отметил и в том, что осетины были очень хорошо зна-
комы с “традициями переработки и хранения молока и молочных продуктов” [Ка-
лоев 1999, 12].

Кроме того, Б. А. Калоев связывает с аланским наследием и развитое в среде 
осетин пчеловодство, и изготовление из меда хмельного напитка – ронга. Это под-
тверждается данными нартовского эпоса осетин, а также сообщениями античных 
авторов о скифах и аланах. У осетин, по наблюдениям исследователя, сохранился 
даже культ покровителя пчеловодства, которого звали Анигол [Калоев 1999, 16].

Отметил следы аланов Б. А. Калоев также в бытовых особенностях осетин. Так, 
он утверждал: “Неотъемлемой частью осетинского села, весьма явственно связыва-
ющей осетин с аланами, является нихас – место сборищ мужчин для решения важ-
нейших общественных вопросов, название которого восходит к древнеиндийскому”. 
Об этом свидетельствуют не только сведения нартовского эпоса, но и данные архео-
логии – следы нихаса в аланском селении Лац Куртатинского ущелья в Северной 
Осетии [Калоев 1999, 19–20].

Б. А. Калоев, как и многие современные этнологи, справедливо считал, что “важ-
ным фактором в определении этнических компонентов, участвовавших в формиро-
вании осетинского народа, являются пища и напитки”. К числу аланских блюд у 
осетин Б. А. Калоев отнес “фыдджын” (пирог с мясом), а также напиток “баегае-
ны” – пиво [Калоев 1999, 22–23]. В одежде осетин Б. А. Калоев также отметил сле-
ды кочевого быта: “своеобразные головные уборы, башлык, бурка, мягкие полуса-
пожки”, а также “куырат” (бешмет) [Калоев 1999, 25–27]. Немало внимания уделил 
в данной работе Борис Александрович и погребальным обычаям осетин, которые 
совершенно обосновано были связаны им с погребальными обычаями аланов [Ка-
лоев 1999, 28–29], что заслуживает отдельного рассмотрения.

Религия осетин, а точнее, пережитки языческих верований, по справедливому 
замечанию Б. А. Калоева, также находят объяснение в традициях аланов. Так, ис-
следователь отметил культ семи богов – авд дзуары, о бытовании которого у аланов 
писали древние и средневековые авторы [Калоев 1999, 30]. Напомним, например, 
что в V в. Псевдо-Арриан писал: “На нынешнее же время Февдосия на аланском или 
таврском наречии называется Ардабда, то есть Семибожний” [Латышев 1948, 235].

Эти и другие факты позволили Б. А. Калоеву уже в 1967 г. сделать следующий 
вывод: “К началу монгольского завоевания аланы-осетины в основном сложились 
как народность. Монгольское нашествие нарушило развитие этого процесса. Более 
поздние этапы этногенеза осетин хорошо прослеживаются по данным расселения, 
легендам и преданиям. Монгольское нашествие, сокрушившие аланскую державу, 
оказалось наиболее тягостным и разорительным для осетин-дигорцев, во много раз 
сократившихся в численном отношении и ограниченных территориально одним 
Дигорским ущельем в бассейне реки Урух. Увлеченные общим потоком движения 
монгольских полчищ на запад, значительное число осетин-дигорцев приняло также 
участие в этногенезе балкарцев, карачаевцев и кабардинцев” [Калоев 1999, 31]. Вы-
сказанные в статье “Данные этнографии и фольклора о происхождении осетин” 
идеи получили дальнейшее развитие и в последующих работах Б. А. Калоева.

Так, в 1968 г. идея об участии аланов в этногенезе осетин снова была затронута 
в его статье “Скифо-сармато-алано-осетинские параллели”, напечатанной в сбор-
нике “История, археология и этнография Средней Азии” [Калоев 1968; Калоев 
1999, 37–55]. Кроме отмеченных материалов из этнографии и нартовского эпоса 
осетин, исследователь использовал данные других смежных дисциплин. Так, данные 
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археологии позволили ему считать, что северокавказские аланы разводили не только 
лошадей, крупный и мелкий рогатый скот, но не могли обходиться без собак. А это 
подтверждается и другими источниками. Данные археологии позволили исследо-
вателю отметить высокий уровень земледелия на территории северокавказской 
Алании. При этом орудия труда аланов были во многом идентичны тем, которые 
бытуют среди осетин [Калоев 1999, 37–55].

Как уже отмечалось, Б. А. Калоев показал, что аланы приняли участие в этноге-
незе карачаево-балкарцев, ингушей, а также некоторых народов Средней Азии, 
прежде всего туркмен. Для доказательства этого ученый широко использовал метод 
этнографических параллелей.

Особый интерес представляет статья Б. А. Калоева “Осетино-балкарские этно-
графические параллели”, напечатанная в 1972 г. в журнале “Советская этнография” 
[Калоев 1972; Калоев 1999, 79–91]. Материалом для написания статьи стали резуль-
таты полевых исследований, проведенных автором в 1966 г. в Балкарии. Необходи-
мо отметить, что Б. А. Калоев одним из первых обратил внимание на то, что многие 
балкарские и осетинские фамилии одинаковы. Это он объяснил фактом миграции 
или проживания на территории Балкарии предков осетин. Подтверждение этого он 
также нашел в генеалогических преданиях балкарцев [Калоев 1999, 79–82]. 

Общие черты отметил Б. А. Калоев также в материальной культуре балкарцев и 
осетин, особенно дигорцев. Это касается, прежде всего, сельскохозяйственных ору-
дий, способа приготовления молочных продуктов, а также башенной и склеповой 
архитектуры. Исследователь также отметил, что немало слов осетин-дигорцев и 
балкарцев, касающиеся земледелия и скотоводства, во многом сходны. Имеются и 
общие блюда, например пироги с сыром [Калоев 1999, 82–87]. 

По наблюдениям Б. А. Калоева, “Близость осетин, балкарцев и карачаевцев про-
является в семейных обрядах, в частности в свадебных, а до принятия балкарцами 
и карачаевцами мусульманства сходство существовало и в похоронных обычаях”. 
Так, из числа первых исследователь особо отметил отправление невестки по воду и 
снятие платка с ее головы. Из числа общих похоронных обрядов Б. А. Калоев особо 
выделил состязания по стрельбе в честь покойника, конные скачки и т. п. Отметил 
исследователь и другие общие обычаи карачаево-балкарцев и осетин, например 
стрельба в небо во время лунного затмения [Калоев 1999, 87–88].

Все это позволило Б. А. Калоеву сделать важный вывод, касающийся этногенеза 
карачаево-балкарцев: “Пришлые тюркоязычные племена, поселившиеся в горах ря-
дом с давно обитавшими там аланами, постепенно сближались с ними, передали 
им свой язык и некоторые обычаи, восприняв, в свою очередь, многие элементы 
аланской культуры” [Калоев 1999, 89].

Кроме того, Борис Александрович одним из первых отметил аланский след в 
этнокультурном наследии вайнахов. Так, в своей статье “Осетино-вайнахские эт-
нокультурные связи”, опубликованной в 1989 г. в “Кавказском этнографическом 
сборнике”, Борис Александрович указал “общие черты в культуре осетин и вайна-
хов”. Исследователь обратил внимание на родовые связи осетин и ингушей, что на-
шло свое отражение в генеалогических преданиях обоих народов. Исследователь 
также выделил общую башенную архитектуру в местах расселения ингушей и вос-
точных осетин. Было отмечено общее также в традициях погребений в склепах сре-
ди осетин и ингушей. Немало общего было выделено и в сельскохозяйственных 
орудиях: горное пахотное орудие волокуша и коса. Исследователь также подметил 
еще одну важную особенность: “Немало примеров общности мы находим в духов-
ной культуре этих народов, в их обычаях, нравах, обрядах, фольклоре, а также в до-
христианских и домусульманских религиозных воззрениях. Ингуши в этой области 
стоят намного ближе к осетинам, чем к родственным им чеченцам. В этом можно 
убедиться, например, при рассмотрении самых различных вопросов, касающихся 
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общественного и семейного быта вайнахов и осетин”. В качестве доказательства 
этого исследователь привел обряд примирения родственников, который у ингушей 
больше похож на осетинский, чем на чеченский. Были отмечены также общие чер-
ты в свадебных и похоронных обрядах осетин и вайнахов. Это позволило сделать 
вывод, что “наибольшую близость осетинская традиционная культура обнаружива-
ет с ингушской культурой”. Все это стало подтверждением выдвинутого Б. А. Ка-
лоевым предположения, что в данном районе в прошлом существовало “длительное 
взаимодействие алан и коренных обитателей Северного Кавказа” [Калоев 1989; Ка-
лоев 1999, 91–111].

Кроме того, Б. А. Калоев отметил также факт участия аланов в этногенезе насе-
ления Средней Азии, что нашло отражение в его статье “Этнографические данные 
о связях этногенеза осетин со Средней Азией”, опубликованной в 1977 г. в Тбилиси 
в сборнике “Вопросы иранской и общей мифологии”. Привлеченные в работе этно-
графические параллели в культуре осетин и народов Средней Азии (прежде всего 
туркмен) и Казахстана позволили ученому подтвердить предположение его пред-
шественников, что из Средней Азии “скифо-сарматы и аланы пришли в Европу, 
двигаясь по северному пути между Уральским хребтом и Каспием” [Калоев 1977; 
Калоев 1999, 56–77].

В качестве доказательства этого в данном исследовании Б. А. Калоев обратил 
внимание на параллели в семейных традициях осетин и некоторых народов средне-
азиатского региона. Так, исследователь отметил, что у осетин, каракалпаков, каза-
хов и туркмен жилище традиционно делилось на мужскую и женскую половины 
[Калоев 1999, 66–67]. Однако эти совпадения можно объяснить не столько генети-
ческими связями, сколько влиянием ислама, который имел распространение также 
среди соседей осетин. Б. А. Калоев указал некоторые сходные черты в погребальных 
обрядах осетин и некоторых народов Средней Азии и Казахстана. Прежде всего, 
это касается скачек в честь покойника, получивших среди осетин название дугъ 
(скачки), сцен оплакивания умершего, поминок, на которых “перед стариками и 
старейшинами непременно ставили голову животного и некоторые его части” и т. п. 
Подобные обычаи сохранились не у всех кочевых народов среднеазиатского регио-
на, что позволило Б. А. Калоеву сделать следующий вывод: “Несомненно, что иран-
ские черты культуры имели широкое распространение почти по всей территории 
Средней Азии; в одних районах они удерживались, а в других, наоборот, исчезали 
под влиянием различных обстоятельств” [Калоев 1999, 65–66]. Б. А. Калоев также 
отметил и другие параллели в идеологии осетин и народов Средней Азии. Это ка-
сается, прежде всего, почитания тотемных животных – оленя, волка, быка и т. п., 
что позволило исследователю прийти к выводу: “Таким образом, следы тотемизма, 
в частности почитание оленя и волка в качестве тотемных животных, прослеживают-
ся, с одной стороны, у осетин, унаследовавших их от своих предков – древнеиран-
ских племен, а с другой стороны, у народов Средней Азии, в этногенезе которых, 
как известно, участвовали те же иранские племена” [Калоев 1999, 60–64].

Конечно же, нельзя обойти вниманием монографию Б. А. Калоева “Осетины”, 
которая выдержала три издания [Калоев 1967; 1971; 2004], причем с новыми допол-
нительными материалами. В последнем издании монографии во второй главе “Эт-
ногенез и этническая история осетин” Б. А. Калоев относительно участия аланов в 
процессе формирования осетинского народа отметил: “…до монгольского наше-
ствия аланы, населявшие горные и предгорные районы центральной части Север-
ного Кавказа, жили в окружении предков многих современных кавказских народов 
и некоторых тюркоязычных племен средневековья. Это нашло яркое отражение в 
материальной и духовной культуре осетин, в их мифологии, фольклоре, религиоз-
ных верованиях. Нашествие монголов вызвало массовую миграцию алан в горы. 
Одним из первых мигрировало население Западной Алании, потесненное не только 
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монголами, но и вторгнувшимися сюда во второй половине XIII в. из низовий Ку-
бани кабардинскими племенами” [Калоев 2004, 85]. По мнению исследователя, 
лишь после нашествия Тимура в конце XIV в. аланы окончательно покинули рав-
нину и заселили нынешние Центральную и Южную Осетию [Калоев 2004, 86]. Ин-
тересно, что уже в последней редакции книги исследователь стал склоняться к 
мнению, что ведущую роль в этногенезе осетин сыграли не местные кавказские 
племена, а именно аланы, которые в домонгольское время проживали на широком 
пространстве степей Северного Кавказа [Калоев 2004, 86–100]. 

Наибольший же интерес представляет одна из последних монографий Б. А. Ка-
лоева “Венгерские аланы (ясы)”, которая была опубликована в 1996 г. Необходимо 
отметить, что до этого венгерские этнологи лишь описывали традиционную куль-
туру венгерских ясов, не сравнивая ее с культурой других народов. Из числа таких 
работ следует выделить исследования венгерского этнолога Л. Сабо [Szabó 1974; 
1979; 1982]. Кроме того, данной проблемой также занимался В. А. Кузнецов. Резуль-
таты своих исследований, среди которых были и полевые исследования в Венгрии, 
он довольно подробно изложил в одном из разделов своей книги “Алано-осетинские 
этюды”, опубликованной в 1993 г. Для анализа им были привлечены данные пись-
менных документов, археологии, топонимии и в определенной степени этнографии. 
Это дало возможность В. А. Кузнецову выдвинуть гипотезу о северокавказском 
происхождении венгерских ясов, которые, по его мнению, могли переселиться во 
времена монгольского нашествия в Паннонию вместе с половецким ханом Котяном 
[Кузнецов 1993, 112–151]. Однако для доказательств предложенной гипотезы не 
были в достаточной степени использованы этнографические материалы.

В отличие от него, Б. А. Калоев в своей монографии “Венгерские аланы (ясы)” 
впервые сумел сравнить достаточно подробно культуру венгерских ясов с традици-
ями осетин и таким образом доказал, что венгерские ясы являются прямыми по-
томками тех северокавказских аланов, которые, по его мнению, в XIII в. из-за 
нападений монголов вынуждены были переселиться в Паннонию. Материалы для 
написания книги были собраны исследователем во время его экспедиций в венгер-
скую область Ясшаг в 1983, 1984 и 1989 гг. Как вспоминал Борис Александрович, 
информации было собрано настолько много, что несколько лет ушло на ее обработ-
ку. Дело осложнялось еще тем, что публикации по венгерским ясам были на вен-
герском языке. И лишь более чем через 10 лет исследование, базировавшееся на 
сравнительном анализе традиционной культуры осетин и венгерских ясов, было за-
вершено, что и выразилось в выходе монографии. При этом объектом сравнитель-
ного анализа стала не только материальная культура, но и семейная обрядность, 
религиозные верования и т. п. Все это было сопоставлено с данными письменных 
документов, топонимии, физической антропологии, лингвистики (Ясский глосса-
рий), археологии. На основании этого Б. А. Калоев сумел доказать, что венгерские 
ясы действительно являлись потомками аланов Северного Кавказа, а не аланами из 
других регионов [Калоев 1996]. 

Несмотря на достигнутые результаты, Б. А. Калоев все время подчеркивал, что 
многие вопросы из истории средневековых аланов еще не решены и ждут своих ис-
следователей. 
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11-й Міжнародний конгрес єгиптологів /
“ICE-XI – 11th IntErnatIonal

CongrEss of EgyptologIsts”
(23–30 серпня 2015 року, Флоренція)

23–30 серпня 2015 року в м. Флорен-
ції (Італія) пройшов Одинадцятий 

Міжнародний конгрес єгиптологів (11th In-
ternational Congress of Egyptologists)1. Ор-
ганізаторами цього масштабного заходу 
стали Єгипетський музей Флоренції 
(Egyptian Museum, Florence), Університет 
Флоренції (University of Florence – SAGAS 
Department of History, Archaeology, Geog-
raphy, Fine & Performing Arts), Головне 
управління у справах археологічних цін-
ностей провінції Тоскана (Soprintendenza 
per i Beni Archeologici della Toscana, Min-
istero per i Beni e le Attività Culturali), 
Центр стародавніх середземноморських 
та близькосхідних студій (Center for An-
cient Mediterranean and Near Eastern Stu-

dies) та Міжнародна асоціація єгиптологів (International Association of Egyptologists). 
Протягом шести робочих днів конференції (24–29 серпня) було виголошено 360 до-
повідей та продемонстровано 26 постерів2. Загалом у конгресі як доповідачі взяли 
участь 547 науковців із 36 країн світу, ще кілька сотень вчених відвідали захід як 
слухачі та учасники дискусій. Україну на конференції представляли співробітники 
Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України д. і. н. М. О. Тарасен-
ко (як доповідач і голова сесії) та к. і. н. Г. В. Вертієнко (учасник дискусій).

Міжнародний конгрес єгиптологів є найвизначнішою подією та найбільшим кон-
ференційним заходом у єгиптології за останні 7 років, оскільки попередній 10-й кон-
грес пройшов на о. Родос (Греція) у 2008 р. Перший Міжнародний конгрес єгиптоло-
гів відбувся ще в 1976 році в Каїрі3, після чого ці заходи проводилися з інтервалами 
від трьох до п’яти років: 2-й – 1979 р., Гренобль / Франція4; 3-й – 1982 р., Торонто / 
Канада5; 4-й – 1985 р., Мюнхен / Німеччина6; 5-й – 1988 р., Каїр / Єгипет7; 6-й – 
1991 р., Турин / Італія8; 7-й – 1995 р., Кембридж / Великобританія9; 8-й – 2000 р., 
Каїр / Єгипет10; 9-й – 2004 р., Гренобль / Франція11; 10-й – 2008 р., Родос / Греція12. 
Спочатку планувалося провести 11-й конгрес у 2012 р. в Александрії, але через 
складні соціально-політичні обставини в Єгипті його довелося скасувати й оголоси-
ти серед членів Міжнародної асоціації єгиптологів конкурс щодо нового місця про-
ведення конгресу. У результаті голосування перемогу виборола саме Флоренція.

У перший день конгресу, 23 серпня, в залі Чінквеченто (Salone dei Cinquecento) 
палацу Веккьо (Palazzo Vecchio) на площі Синьйорії в історичному центрі Флорен-
ції пройшло пленарне засідання, на якому вітальні слова до учасників проголосили 
президент Міжнародної асоціації єгиптологів Дж. П. Аллен, генеральний секретар 
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асоціації У. Ферховен, мер Флоренції13, міністр культури Італії та інші високопо-
садовці. Після урочистого відкриття конгресу свої лекції прочитали міністр старо-
житностей Єгипту професор М. ель-Даматі / М. el-Damaty (“Ancient Egypt, Contem-
porary Egyptology. Assessment, Issues and Future Perspectives”) та директор Центру 
документації культурної і природної спадщини при Александрійській бібліотеці14 
професор Ф. Салех / F. Saleh (“Cultural Heritage in the Digital Age”).

З 24 серпня розпочалася робоча частина конгресу. Доповіді були розподілені на 
21 тематичну секцію, серед яких найчисленнішими були засідання (сесії)15 з тем 
“Археологія” (19 сесій), “Мова та тексти” (18 сесій), “Релігія” (15 сесій), “Мисте-
цтво та архітектура” (14 сесій), “Суспільство” (11 сесій), “Матеріальна культура” 
(8 сесій), “Музеї” (7 сесій), “Історія” (6 сесій). Проводилася також спеціальна сек-
ція, присвячена електронним ресурсам у єгиптології (E-gyptology Workshop – 7 се-
сій). Одночасно проходило по шість сесій з п’ятихвилинними перервами між 
кожною доповіддю, задля того щоб слухачі могли за необхідності перейти з однієї 
сесії до іншої та відвідати доповіді, які їм цікаві. Всі сесії проходили в приміщенні 
Університету Флоренції, розташованого в 300 м від Єгипетського музею.

Отже, 24 серпня пройшло 18 сесій (54 доповіді), серед яких ми б хотіли відзна-
чити доповіді К. Лайтца / C. Leitz (“The decoration program of the recently excavated 
rooms in the temple of Repit at Athribis (Upper Egypt)”, секція “Релігія”); Л. Бареша, 
І. Янака, Р. Ландграфової / L. Bareš, J. Janák, R. Landgráfová (“Uroboros in the shaft 
tomb of Jufaa at Abusir”, секція “Археологія”); П. Лаковари / P. Lacovara (“A Heritage 
in Peril: The Threat to Egypt’s Urban Archaeological Sites”, секція “Спадщина”); 
М. Барти / M. Bárta (“Whither Old Kingdom history? The ‘punctuated equilibria’ con-
cept”, секція “Історія”); Н. Біллінга / N. Billing («“It is I, your son; I am Horus” – Pat-
terns of ritual agency and spatial progression in the pyramid of Pepy», секція “Релігія”); 
Н. В. Лаврентьєвої (“The Papyri of Amduat Type in the Pushkin State Museum of Fine 
Arts, Moscow”, секція “Музеї”); А. Додсона / A. Dodson (“The Egyptian Coffins in the 
Collection of the Manchester Museum”, секція “Музеї”).

25 серпня пройшло 24 сесії та було виголошено 71 доповідь. Серед їхнього чис-
ла особливо відзначимо доповіді М. Долинської / M. Dolinska (“Tuthmosis III and 
goddesses”, секція “Релігія”); проф. Дж. Бейнса / J. Baines (“Uses and symbolic asso-
ciations of the wheel in ancient Egypt”, секція “Матеріальна культура”); Ю. Будки / 
J. Budka (“Votive pottery for Osiris: new finds at Umm el-Qaab, Abydos”, секція “Ма-
теріальна культура”); К. Гьобс / K. Goebs (“Myth and its role in Egyptian Cultural 
Memory”, секція “Релігія”); А. А. Маравелії / A. A. Maravelia (“The function & im-
portance of some special categories of stars in the ancient Egyptian funerary texts”, сек-
ція “Релігія”); Н. Гілу / N. Guilhou “Des étoiles et des hommes: peurs, désirs, offrandes 
et prières”, секція “Релігія”); Л. Діас-Іглесіас Льянос / L. Díaz-Iglesias Llanos (“The 
Book of Going Forth by Day in the funerary chamber of Djehuty: past, present and 
future”, секція “Археологія”). 

Крім того, в цей день співробітник Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського 
НАНУ М. О. Тарасенко був головуючим сесії 20 (“Релігія”). Цей факт можна вважа-
ти констатацією визнання досягнень ще досить молодої української єгиптології 
міжнародною науковою спільнотою. На цій сесії були виголошені такі доповіді: 
Е. Джамбо / E. Jambon (“L’offrande des bouquets montés à Edfou et Dendara: remarques 
préliminaires”) – щодо іконографії ритуальних сцен підношення букетів божествам 
у храмах Едфу та Дендери Птолемеївського часу; В. Дженсен / V. Jensen (“Predynastic 
Precursors to the Festival of Drunkenness”), у якій доповідачка запропонувала бачити 
в низці додинастичних сцен ритуали, що були витоками відомого релігійного свята 
Хатхор, котре супроводжувалося масовим вживанням алкогольних напоїв; Х. Ко-
кельмана / H. Kockelmann (“Enemies at the Gates of Philae. Apotropaic Door Decoration 
and Rituals for Protecting the Entrances of Sacred Spaces”), у якій було досліджено 
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апотропеїчні зображення на брамах храму Ісіди на о. Філе Птолемеївського часу, із 
залученням широкого кола аналогій, аж до європейського Середньовіччя включно.

26 серпня відбулося 18 сесій із 59 доповідями. З них ми відзначимо такі: проф. 
С. Бікель / S. Bickel (“The Royal Family in the Kings’ Valley”, секція “Суспільство”); 
C. де Аражьо Дуарте / C. de Araújo Duarte (“Scenes from the Amduat on the funerary 
coffins and sarcophagi of the 21st Dynasty”, секція “Мистецтво та архітектура”); 
Є. Ліптай / E. Liptay (“Scenes representing temple rituals on Third Intermediate Period 
coffins”, секція “Релігія”); К. Куней / K. Cooney (“Coffin Reuse at the End of the 
Bronze Age: Ritual Materialism in the Context of Scarcity”, секція “Мистецтво та архі-
тектура”); Дж. М. Галана / J. M. Galán (“Ahmose-Sapair in Dra Abu el-Naga”, секція 
“Археологія”); А. фон Лівен / A. von Lieven («“May He Let Descend Many Years for 
Me!” A ritual for the prolongation of one’s life from Ancient Egypt», секція “Релігія”); 
С. Ікрам / S. Ikram (“Creatures, Kings, and Caravans: Results of the North Kharga Oasis 
Darb Ain Amur Survey”, секція “Археологія”). По завершенню цього дня учасники 
конгресу були запрошені на екскурсію та гала-вечерю до саду Єгипетського музею. 

27 серпня було проведено 20 сесій із 52 доповідями, серед яких хотілося б від-
значити такі: М. Хартвіга / M. Hartwig (“The Unfinished Tomb Chapel of Neferrenpet, 
TT 43”, секція “Мистецтво та архітектура”); М. Борлі та С. Оліви / M. Borla, C. Oliva 
(«The mummies of the “three sisters” in the Egyptian Museum of Turin: a case study. 
Conservation and studies of textiles and bandages», секція “Консервація”); Е. Копп / 
E. Kopp (“The motif of the kiosk during the first half of the 18th Dynasty”, секція “Мис-
тецтво та архітектура”); А. Леговського / A. Legowski (“Fractured and Reassembled. 
Composing Techniques of Book of the Dead Spells in Papyrus Athens EBE P2”, секція 
“Мова та тексти”); К. Котай / K. Kóthay (“Decorating Ptolemaic mummies: a case study 
of the mummy covers found in the cemetery of Gamhud in Middle Egypt”, секція 
“Греко-римський період”). Цього ж дня ввечері на пленарному засіданні була про-
читана лекція проф. Ж. Вінанда / J. Winand “A New Dictionary of Ancient Egyptian”, 
у якій він презентував концепцію нового словника єгипетської мови, котрий розроб-
ляє очолювана ним міжнародна команда фахівців-мовознавців.

28 серпня пройшло 18 сесій, на яких прозвучало 52 доповіді. Відзначимо такі: 
М. Ньюмана / M. Neumann (“A new papyrus from the wHm mswt in the Egyptian and 
Near Eastern Collection of the Kunsthistorische Museum Vienna”, секція “Музеї”); 
проф. Р. Б. Паркінсона / R. B. Parkinson (“Texts with a View: the Poetry of Place in 
Middle Kingdom Literature”, секція “Мова та тексти”); проф. А. Нівінського / A. Ni-
wiński («The mystery of the “high place” from the Abbott papyrus revealed? The results 
of the works of the Polish Cliff Mission at Deir el-Bahari 1999–2014», секція “Архео-
логія”); Л. Пради / L. Prada (“Ancient Egyptian dream interpretation: Newly identified 
textual sources for a reassessment of the available corpus”, секція “Мова та тексти”); 
Х. Сатцінгера та Д. Стефанович / H. Satzinger, D. Stefanovic (“Publication of the Mid-
dle Kingdom and Second Intermediate Period stelae (CAA) from the Berlin Museum”, 
секція “Музеї”). Цього ж дня відбулася асамблея Міжнародного комітету з єгипто-
логії при ICOM (ICOM–cipEG). 

Ввечері 28 серпня пройшло пленарне засідання конгресу, на якому були прочи-
тані дві лекції. Першу виголосив проф. Дж. Бейнс / J. Baines – “The Online Egypto-
logical Bibliography: progress report”. У ній ішлося про діяльність та перспективи 
проекту з ресурсу доступної он-лайн єгиптологічної бібліографії. На сьогодні ця 
бібліографія є найавторитетнішою серед фахівців. Зазначимо, що в ній враховані і 
видання Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАНУ, зокрема праця 
М. О. Тарасенка “Древнеегипетская мифология в изобразительной традиции Книги 
мертвых (виньетки глав 16, 17 и 42 в Новом царстве – Третьем переходном перио-
де)” (К., 2009) та збірник “Доісламський Близький Схід: історія, релігія, культура” 
(за ред. М. О. Тарасенка; К., 2014). Другу лекцію виголосив кадровий дипломат 
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П. Саббатіні / P. Sabbatini – “Egyptology and Diplomacy: the Italians and the Creation 
of the Great Collections”. Доповідь була присвячена історії єгиптології та форму-
вання єгипетських колекцій в Італії. П. Сабатіні підкреслила, що з ХІХ століття і 
до сьогодні єгиптологія була й залишається для світових країн важливим маркером 
їхньої потужності та ваги на міжнародній арені, а отже, держави не шкодують кошти 
на розвиток своїх національних єгиптологічних шкіл. Як приклад доповідачка на-
вела Китай, який останнє десятиріччя намагається активно розвивати власну єгип-
тологію, бо її статус автоматично впливає і на статус держави на міжнародній аре-
ні. Розуміння цього взаємозв’язку керівництвом нашої держави пішло б на користь 
і міжнародному статусу України, втім на сьогодні Україна репрезентована в Між-
народній асоціації єгиптологів єдиним представником – М. О. Тарасенком (анало-
гічну ситуацію із представництвом мають також Хорватія, Кенія, Люксембург, Ру-
мунія, Сербія, Словаччина й Таїланд, а всього до Асоціації входять вчені з 37 країн 
світу).

29 серпня, в останній робочий день конгресу, було проведено 24 сесії та прочи-
тано 65 доповідей. Серед них ми відзначимо такі: І. Реген / I. Régen (“Mise en place 
du Livre de Nout dans quatre tombes tardives de l’Assassif (TT 34, 33, 279, 410). 
L’apport du programme décoratif à l’étude des relations entre leurs propriétaires”, секція 
“Релігія”); І. Регульські / I. Regulski (“Middle Kingdom Ritual Reflected in Writing. 
A Case Study from Asyut”, секція “Релігія”); С. Шейхелісламі / C. Sheikholeslami 
(“P. Turin 1966 and P. Turin 55001: Elements of a Mythological and Ritual Cycle?”, сек-
ція “Мова та тексти”); В. Шербіні / W. Sherbiny (“The so-called Book of Two Ways on 
a Middle Kingdom Religious Leather Roll”, секція “Мова та літератури”); С. Тепфер / 
S. Töpfer (“A Sothis-ritual and other ritual texts from Tebtunis for the protection of 
Pharaoh”, секція “Мова та літератури”); У. Люфт і З. Васарос / U. Luft, Z. Vasáros 
(“There are more questions than answers... Field research of the Hungarian Mission in 
Bi’r Minayh 1998–2004 / Eastern Desert of Egypt”, секція “Кам’яна доба”); М. Томо-
рад / M. Tomorad (“The Ancient Egyptian shabtis discovered in region of Roman 
Illyricum (Dalmatia, Pannonia) and Istria: provenance, collections and typological study”, 
секція “Єгипет за межами Єгипту”).

Цього ж дня пройшла сесія, спеціально присвячена Книзі мертвих (сесія 8 “Кни-
га мертвих”)16. На цьому засіданні були виголошені такі доповіді: німецької дослід-
ниці Ф. Вебер / F. Weber (“Not Just Another Book of the Dead. Selected Peculiarities 
of Papyrus Dresden Aeg. 775”), щодо особливостей оформлення папірусу Dresden 
Aeg. 775; співробітника Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАНУ 
М. О. Тарасенка (“Studies on BD 17 vignettes: Iconographic typology of Rw.tj-scene 
(NK – TIP)”), у якій було презентовано авторську типологію іконографії т. зв. Rw.tj-
scene (сцена з двома левами) 17-ї глави Книги мертвих; і французької дослідниці 
С. Ейнауді / S. Einaudi (“Le pratiche di redazione e trasmissione dei papiri funerari in 
epoca tolemaica: il caso del Libro dei Morti di Pasenedjemibnakht (Louvre E 11078)”, 
у якій розглянуто оформлення папірусу Louvre E 11078.

Ввечері 29 серпня пройшла пленарна сесія урочистого закриття конгресу. На 
цьому засіданні були оголошені результати електронного голосування з виборів 
президента Міжнародної асоціації єгиптологів. Ним було обрано молодого британ-
ського єгиптолога К. Наунтона (Chr. Naunton), який змінив на цій посаді амери-
канця Дж. П. Аллена (J. P. Allen)17. Віце-президентом обрано проф. Л. Панталаккі 
(L. Pantalacci, Франція), а Генеральним секретарем стала на другий термін проф. 
У. Ферховен (U. Verhoeven, Німеччина). У завершальному слові міністр старожит-
ностей Єгипту проф. М. ель-Даматі (М. el-Damaty) оголосив, що наступний Міжна-
родний конгрес єгиптологів пройде у 2019 р. в Луксорі (Єгипет), і зробив приємний 
подарунок учасникам конгресу, повідомивши про запланований міністерством до-
звіл на безкоштовне відвідання всіх археологічних і музейних об’єктів Єгипту для 
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членів Міжнародної асоціації єгиптологів. Завершив сесію виступ єгипетської му-
зичної групи “Nesma” (Cairo Opera House).

Наступного дня, 30 серпня, пройшла асамблея Міжнародної асоціації єгиптоло-
гів, на якій розглянуто організаційні питання, після чого для учасників конгресу 
була організована культурна програма, що складалася з низки екскурсійних про-
грам по містах і музеях Італії. 

1 Публікація тез доповідей: ICE XI – International Congress of Egyptologists XI, Florence 
(Italy), August 23rd – 30th 2015. Paper and Poster Abstracts. – Livorno, 2015. – 184 p. Офіційний 
веб-сайт конгресу: http://www.ice11florence.org

2 Окрім того, окремий зал було виділено провідним видавництвам, які спеціалізуються 
на єгиптологічній літературі. На стендах цих видавництв можна було побачити та придбати 
як найновіші наукові публікації, так і антикварні видання.

3 Видання матеріалів: First International Congress of Egyptology, Cairo, October 2–10, 
1976. Acts, Schriften zur Geschichte und Kultur des Alten Orients 14 / Ed. by W. F. Reineke. – 
B., 1979.

4 Видання матеріалів: L’Égyptologie en 1979. Axes prioritaires de recherché. – T. I–II / 
Colloques Internationaux du Centre National de la recherché Scientifique. – T. 595. – P., 1982.

5 Видання матеріалів: Papers of the Pottery Workshop. Third International Congress of Egyp-
tology, Toronto, September 1982 / Ed. by A. L. Kelley / The Society for the Study of Egyptian 
Antiquities, Studies. – Vol. 4. – Mississauga, 1982.

6 Видання матеріалів: Akten des vierten Internationalen Ägyptologen Kongresses, München 
1985 / Hrsg. von S. Schoske. Bd. 1–4 / Studien zur Altägyptischen Kultur. Beihefte 1–4. – Ham-
burg, 1988–1991.

7 Видання матеріалів: Fifth International Congress of Egyptology / Abstracts of Papers. Oc-
tober 29 – November 3 / Ed. by A. Cherif. – Cairo, 1988. 

8 Видання матеріалів: Sesto Congresso Internazionale di Egittologia. Atti. – Vol. I–II. – Tori-
no, 1992–1993.

9 Видання матеріалів: Proceedings of the Seventh International Congress of Egyptologists, 
Cambridge, 3–9 September 1995 / Ed. by C. Eyre / Orientalia Lovaniensia Analecta. – T. 82. – 
Leuven, 1998.

10 Видання матеріалів: Egyptology at the Dawn of the Twenty-first Century. Proceedings of 
the Eighth International Congress of Egyptologists, Cairo, 2000 / Ed. by Z. Hawass. – Vol. 1–3. – 
Cairo – N.Y., 2003.

11 Видання матеріалів: Proceedings of the Ninth International Congress of Egyptologists, 
Grenoble, 6–12 September 2004 / Ed. by J.-Cl. Goyon, Chr. Cardin. Vol. I–II / Orientalia Lo-
vaniensia Analecta. – T. 150. – Leuven, 2007.

12 Видання матеріалів: Proceedings of the Tenth International Congress of Egyptologists, 
University of the Aegean, Rhodes, 22–29 May 2008 / Ed. by P. Kousoulis, N. Lazaridis / Orienta-
lia Lovaniensia Analecta. – T. 241. – Leuven, 2015.

13 Своєрідним подарунком для учасників від мерії Флоренції став дозвіл на безкоштовне 
відвідання художньої галереї Уффіці (Galleria degli Uffizi) протягом всіх днів роботи кон-
гресу. 

14 Center for Documentation of Cultural and Natural Heritage (CULTNAT), Bibliotheca 
Alexandrina.

15 За певними винятком, кожна сесія складалася з трьох доповідей, які мали тривати до 
20 хвилин.

16 Підкреслимо, що Книга мертвих була єдиним збірником єгипетських заупокійних тек-
стів, який мав окрему сесію на конгресі, що свідчить про сталий інтерес науковців до цієї 
проблематики.

17 За статутом, вибори президента Міжнародної асоціації єгиптологів проходять під час 
Міжнародного конгресу, а отже, свої функції він зазвичай виконував від трьох до п’яти ро-
ків. Дж. П. Аллен став єдиним винятком і очолював Асоціацію 7 років (із 2008 р.), оскільки 
конгрес в Александрії (планувався на 2012 р.) було скасовано.
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SummarieS

O. Bubenok
Term SWrTH in THe “Kyiv LeTTer of THe KHazar JeWS”

The author of this paper believes that Yahuda by the nickname of SWRTH mentioned in 
the “Kyiv Letter of the Khazar Jews” was not connected to the Sabirs who lived in VI century 
AD in the Eastern Caucasus. It is more likely that the term SWRTH was used in reference to a 
subgroup of ancient Hungarians – the Savarts-Asfals – described by Constantinus Porphiro-
genitus in X century AD. According to Constantinus, these tribes had separated from the rest 
of the Hungarian tribes and moved to Persia before the other Hungarians migrated to Pan-
nonia. The term Savarts appears to be of a Hungarian origin and means ‘reliable’, which is 
confirmed by the second part of theпа ethnonym Asfals, which represents a Greek translation 
of this word. In this connection, it is notable that only the Black Hungarian tribes arrived to 
Pannonia. In early 11th century AD, the European sources still contain references to Black 
Hungarians, while White Hungarians in Pannonia are never mentioned. By applying the method 
of exception we may conclude that Savarts-Asfals could have been the White Hungarians.

О. Б. Бубенок
ТЕРМІН SWRTH У “КИЇВСЬКОМУ ЛИСТІ ХОЗАРСЬКИХ ЄВРЕЇВ”

Автор статті вважає, що згаданий у “Київському листі хозарських євреїв” “Іуда, на 
прізвисько SWRTH” не має стосунку до савірів, які в VI ст. мешкали на Східному Кав-
казі. Ймовірніше, що термін SWRTH співвідноситься з частиною мадярів – савартами-
асфалами, про яких у середині Х ст. писав Костянтин Багрянородний. За його словами, 
вони відокремилися від інших племен угорців та переселилися в Персію до того, як 
інші угорці мігрували в Паннонію. У результаті вдалося дійти висновку, що термін са-
варти має угорське походження й означає “надійні”, що знаходить своє підтвердження 
в другій частині етноніма асфали, що є перекладом на грецьку цього ж слова. У зв’язку 
з цим необхідно звернути увагу на те, що в Паннонію прийшли лише племена “чорних 
угрів”. У європейських джерелах початку XI ст. ще продовжують згадуватися ці “чорні 
угри”. “Білі угри” в паннонській Угорщині ніколи не згадувалися. Метод виключення 
дозволяє вважати цими “білими уграми” савартів-асфалів.

О. Б. Бубенок
ТЕРМИН SWRTH В “КИЕВСКОМ ПИСЬМЕ ХАЗАРСКИХ ЕВРЕЕВ”

Автор статьи считает, что упомянутый в “Киевском письме хазарских евреев” “Иуда, 
на прозвище SWRTH” не имеет отношения к савирам, которые в VI в. проживали на 
Восточном Кавказе. Вероятнее, что термин SWRTH соотносится с частью мадьяр – 
савартами-асфалами, о которых в середине Х в. писал Константин Багрянородний. По 
его словам, они отделились от остальных племен венгров и переселились в Персию до 
того, как остальные венгры мигрировали в Паннонию. В результате удалось прийти к 
выводу, что термин саварты имеет венгерское происхождение и означает “надежные”, 
что находит свое подтверждение во второй части этнонима асфалы, представляющего 
собой перевод слова на греческий. В связи с этим необходимо обратить внимание на 
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то, что в Паннонию пришли лишь племена “чёрных угров”. В европейских источниках 
начала XI в. еще продолжают упоминаться эти “чёрные угры”. “Белые угры” в пан-
нонской Венгрии никогда не упоминались. Метод исключения позволяет считать этими 
“белыми уграми” савартов-асфалов. 

V. Hymennyi
THe inTernaL PoLiTiCaL STruGGLe in THe arSaCid KinGdom

and THe eaSTern PoLiCy of rome
(THe aGe of auGuSTuS and TiberiuS)

The article deals with the problem of the political development of the Arsacid Kingdom in 
late 1st century BCE – early 1st century CE. Domestic conflicts in the Parthian state were in-
spired by differences between the eastern and the western parts of the kingdom. The rules of 
Fraates IV and Artabanus III appear to be the most indicative period, marked by a number of 
serious domestic political conflicts, which Romans used as pretexts for interference in Par-
thia’s affairs. Beginning with the reign of Augustus, the regular internal political conflicts in 
the Parthian Kingdom were the reasons as for the some forms of Parthian passive policy, as 
well for the presence of Parthian Royal hostages in Rome. The Romans often used them to 
reach their own political goals. It is found, that Augustus’ perception of the provincial gover-
nors actions initiated a carefully worded policy in this sphere, and the affairs of the provincial 
administration became important only by the period of the reign of Tiberius. Such observed 
tendencies, were also preserved thereafter. Their analysis is a key-note not only for the under-
standing of the political development of the Parthian Kingdom, but also for the research in 
the field of the history of Roman-Parthian relations and the history of the Near East during 
the period of the first centuries of the Common Era.

В. Л. Гуменний
ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА В ЦАРСТВІ АРШАКІДІВ 

І СХІДНА ПОЛІТИКА РИМУ (ЕПОХА АВГУСТА І ТІБЕРІЯ)
Стаття присвячена аналізові внутрішньополітичних конфліктів у Парфянському цар-

стві Аршакідів у контексті східної політики Римської імперії в епоху правління ранніх 
представників династії Юліїв-Клавдіїв. Встановлено, що характер конфліктів був ви-
кликаний династичною боротьбою та різницею в розвитку східних та західних сатрапій 
держави Аршакідів. Найбільш показовим є правління Фраата IV та Артабана ІІІ, які 
зіштовхнулися з цілою низкою серйозних внутрішньополітичних труднощів, що були 
використані римлянами для втручання у справи Парфії. Починаючи від часів Августа, 
майже постійні внутрішньополітичні конфлікти у Парфії не лише ставали причиною 
певної пасивності політики парфян, а й зумовлювали перебування нащадків царського 
роду в Римі в якості заручників, де римляни часто використовували їх для реалізації 
своїх політичних завдань. Встановлено, що Август із обережністю сприймав намісни-
ків провінцій і їх діяльність стала важливою лише за часів Тіберія. Тенденції, які ми 
спостерігаємо в даний період, зберігалися й надалі й, таким чином, їх аналіз є для нас 
ключовим не тільки в контексті розуміння політичного розвитку Парфії, а й у контексті 
римо-парфянських взаємин і історії Близького Сходу в перші століття нової ери.

В. Л. Гуменный
ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА В ЦАРСТВЕ АРШАКИДОВ 

И ВОСТОЧНАЯ ПОЛИТИКА РИМА (ЭПОХА АВГУСТА И ТИБЕРИЯ)
Статья посвящена анализу внутриполитических конфликтов в Парфянском государ-

стве Аршакидов в контексте восточной политики Римской империи в эпоху правления 
первых представителей династии Юлиев-Клавдиев. Конфликты были вызваны характе-
ром династической борьбы и существенной разницей в развитии восточных и западных 
сатрапий государства Аршакидов. Наиболее показательными стали истории правления 
Фраата IV и Артабана ІІІ, столкнувшихся с целим рядом серьезных внутреннеполити-
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ческих трудностей, которые были использованы римлянами для вмешательства в дела 
Парфии. Начиная со времен Августа, почти постоянные внутриполитические конфлик-
ты в Парфии не только становились причиной определенной пассивности политики 
парфян, но и приводили к пребыванию представителей рода Аршакидов в Риме в ка-
честве заложников, которые позднее активно использовались римлянами. Установлено, 
что Август с осторожностью относился к наместникам провинций и их деятельность 
стала важной лишь со времен Тиберия. Тенденции, которые мы наблюдаем в данный 
период, сохранялись и в дальнейшем и, таким образом, их анализ является для нас 
ключевым не только в контексте понимания политического развития Парфии, но и в 
контексте римо-парфянских взаимоотношений и истории Ближнего Востока в первые 
века новой эры. 

R. Yaşa
To THe PRoblem of USe of THe Paşa TiTle

by THe memberS of THe oTToman dynaSTy:
alâaddin “Paşa” and Süleyman “Paşa”

There are different opinions about the origin and etymology of the term “pasha”. Besides 
the fact that this term stemmed from başağa or beşe (elder brother), there are also opinions 
claiming that it emerged from pay-i şah or pad-i şah, which means “foot of the emperor”. 
This word became a title given to those who distinguished themselves by their military or 
religious accomplishments. As for the Ottomans, it is claimed that the title “pasha” was first 
used with the name of Osman’s son Alaeddin, who was member of the dynasty and Ghazi 
Süleyman Bey. But prince Alaeddin and Alaeddin Pasha who was Osman Ghazi’s last and 
Orhan Gazhi’s first vizier are often confused because of the similarity of their names. Thus 
there is an erroneous belief that prince Alaeddin became Orhan Bey’s vizier and received 
the title of pasha. Equally erroneous is a similar view regarding Orhan’s son Ghazi Süley-
man. Orhan Bey, who seized the Principality of Karası, gave this title to his son Ghazi Sü-
leyman, and appointed Hacı Ilbey as a vizier to him. Thus, Ghazi Süleyman, who ascended 
to the rank of prince of the Karası principality, had the title of bey, while and the title of 
Hacı Ilbey was pasha.

Р. Йаша
ДО ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ТИТУЛУ “ПАША”

ЧЛЕНАМИ ОСМАНСЬКОЇ ДИНАСТІЇ:
АЛАЕДДІН “ПАША” І СЮЛЕЙМАН “ПАША”

Є різні думки щодо походження та етимології слова “паша”. Окрім того, що це сло-
во походить від “başağa” чи навіть від “beşe” (“старший брат”), є твердження, що слово 
“паша” виникло від “pay-i şah” або ж від “pad-i şah”, що означає “ступня / опора / чере-
вик імператора”. Останнє словосполучення стало титулом, який надавали особам, що 
відзначались особливими військовими чи релігійними заслугами. Стосовно ж родини 
Османів говорять, що цей титул стали вживати як з іменем сина Османа Алаеддіна 
(Alaeddin), який належав до династії, так і з іменем Газі Сюлеймана Бея (Ghazi Süley-
man Bey). Однак, княжича Алаеддіна, якого вперше назвали титулом “паша”, і який пер-
шим отримав це слово як складову частину свого імені, та Алаеддіна Пашу, котрий був 
останнім візиром Османа Газі (Osman Ghazi) та першим візиром Орхана Газі (Orhan 
Gazhi) часто плутають між собою через однаковість їхніх імен. Отож помилково вва-
жається, що княжич Алаеддін став візиром Орхана Бея і дістав титул паші. Насправді, 
Орхан Бей захопив князівство і дав вищезазначений титул своєму синові Газі Сюлей-
ману, призначивши до нього візиром Хаджи Ільбея. Отже, титулом Газі Сюлеймана, 
якому надали статус княжича князівства Караси (Karası), було слово “бей“, а титулом 
Хаджи Ільбея – “паша”.
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Р. Йаша
К ПРОБЛЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИИЯ ТИТУЛА “ПАША”

ЧЛЕНАМИ ОСМАНСКОЙ ДИНАСТИИ:
АЛАЭДДИН “ПАША” И СЮЛЕЙМАН “ПАША”

Существуют разные мнения по вопросу о происхождении и этимологии слова 
“паша”. Кроме того, что это слово происходит от “başağa” или даже от “beşe” (“стар-
ший брат”), существует предположение, что слово “паша” возникло от “pay-i şah” или 
же от “pad-i şah”, что означает “ступня / опора / туфля императора”. Последнее слово-
сочетание стало титулом, который жаловали лицам, отличавшимся особыми военными 
или религиозными заслугами. Относительно же семьи Османов полагают, что этот ти-
тул стали употреблять как с именем сына Османа Алаэддина (Alaeddіn), который был 
членом династии, так и с именем Гази Сюлеймана Бея (Ghazі Süleyman Bey). И княжи-
ча Алаэддина, которого впервые назвали титулом “паша” и который получил первым 
это слово как составляющую своего имени, и Алаэддина Пашу, бывшего последним 
визирем Османа Гази (Osman Ghazі) и первым визирем Орхана Гази (Orhan Gazhі), 
часто путают между собой из-за одинаковости их имен. Таким образом, ошибочно счи-
тается, что княжич Алаэддин стал визирем Орхана Бея и получил титул паши. На са-
мом деле, Орхан Бей захватил княжество и пожаловал вышеуказанный титул своему 
сыну Гази Сюлейману, назначив к нему визирем Хаджи Ильбея. Итак, титулом Гази 
Сюлеймана, которому пожаловали статус княжича княжества Карасы (Karası), было 
слово “бей”, а титулом Хаджи Ильбея – “паша”.

V. Kiktenko
THe modern modeL of Sino-ruSSian reLaTionS: 

aSymmeTriCaL STraTeGiC ParTnerSHiP
The article examines the state of Russian-Chinese relations and different approaches to 

the study of this issue. It is shown that the Chinese side is guided by the concept of a “new 
type of relations of the Great Powers” (新型大国关系, xīnxíng dàguó guānxì) in building 
cooperation with Russia over the last twenty years. China sees Russia as a partner because 
the Russian government does not criticize the Chinese political system, but today there are 
significant differences between the two countries in foreign policy, which primarily concerns 
their competing integration projects in Eurasia (the Eurasian Customs Union and the new 
“Silk Road”). Russia and China are moving to developing a “soft alliance”, which may only 
be related to the expansion of political cooperation. It is demonstrated that the most important 
features of modern relations between Russia and China are: 1) a growing asymmetry in favor 
of China; 2) Russia is no longer a major issue of China’s foreign policy, but only one of the 
main elements of the overall strategy of China. Particular attention is paid to the influence of 
“the Ukrainian crisis” on the cooperation between Russia and China, which has led to a re-
configuration of their strategic partnership.

В. О. Кіктенко
СУЧАСНА МОДЕЛЬ РОСІЙСЬКО-КИТАЙСЬКИХ ВІДНОСИН:

АСИМЕТРИЧНЕ СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО
У статті досліджуються стан російсько-китайських відносин та різні підходи до вив-

чення цього питання. Показано, що китайська сторона для вибудовування співпраці з 
Росією в останні двадцять років керується концепцією “новий тип відносин великих 
держав” (新型大国关系, xīnxíng dàguó guānxì). Китай вважає Росію своїм партнером, 
тому що російське керівництво не критикує китайську політичну систему, проте сьо-
годні існують істотні розбіжності між двом країнами в зовнішній політиці, що насам-
перед стосується їхніх конкуруючих інтеграційних проектів у Євразії (Митний союз 
ЄАЕС та Новий шовковий шлях). Росія й Китай рухаються до створення “м’якого сою-
зу”, що може бути пов’язано тільки з розширенням політичного співробітництва. Дове-
дено, що найважливішими ознаками сучасних відносин Росії та Китаю є: 1) наростаюча 
асиметрія на користь Китаю; 2) Росія більше не є головним питанням зовнішньої по-
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літики Китаю, а тільки одним з основних елементів загальної стратегії Китаю. Особли-
ву увагу приділено впливу “української кризи” на співробітництво Росії та Китаю, що 
знайшло прояв у зміні конфігурації їхнього стратегічного партнерства.

В. А. Киктенко
СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ:

АСИММЕТРИЧНОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
В статье исследуется состояние российско-китайских отношений и различные под-

ходы к изучению этого вопроса. Показано, что китайская сторона для выстраивания со-
трудничества с Россией в последние двадцать лет руководствуется концепцией “новый 
тип отношений великих держав” (新型大国关系, xīnxíng dàguó guānxì). Китай считает 
Россию своим партнером потому, что российское руководство не критикует китайскую 
политическую систему, однако сегодня есть существенные различия между двумя стра-
нами во внешней политике, что в первую очередь касается их конкурирующих интегра-
ционных проектов в Евразии (Таможенный союз ЕАЭС и Новый шелковый путь). 
Россия и Китай движутся к созданию “мягкого союза”, что может быть связано только 
с расширением политического сотрудничества. Доказано, что важнейшими признаками 
современных отношений России и Китая являются: 1) нарастающая асимметрия в 
пользу Китая; 2) Россия больше не является главным вопросом внешней политики Ки-
тая, а только одним из основных элементов общей стратегии Китая. Особое внимание 
уделено влиянию “украинского кризиса” на сотрудничество России и Китая, что нашло 
проявление в изменении конфигурации их стратегического партнерства.

V. Bilous
arTiSTiC LeGaCy of T. SHevCHenKo

in KazaKHSTan’S eTHnoLoGiCaL domain
The article shows how researchers of traditional culture of Aral-Caspian peoples assess 

the value of T. Shevchenko’s artistic works of his deportation period, as a historic source 
and what in their opinion constitutes the factographic novelty and uniqueness of these 
works. The author outlines the areas of Kazakhstan ethnology, in which the artistic contribu-
tion of the Ukrainian painter was particularly helpful; and defines which specific informa-
tion from the drawings represents the most interest for the turcologists. The research efforts 
resulted in finding practical application of T. Shevchenko’s legacy to scientific and cultural 
life of Central Asia peoples. There are also many examples of using this legacy for national 
character building and the presentation of material and spiritual culture of the region’s eth-
nic groups on the global stage. It is notable that the demand for T. Shevchenko’s paintings 
and drawings has been growing following the declaration of the state independence of Ka-
zakhstan. 

В. М. Білоус 
МИСТЕЦЬКА СПАДЩИНА Т. ШЕВЧЕНКО

В НАРОДОЗНАВЧОМУ ПРОСТОРІ КАЗАХСТАНУ
У статті з’ясовано, як оцінюють джерельну вартість мистецьких творів Т. Шевчен-

ка періоду заслання дослідники традиційної культури народів Арало-Прикаспію, в 
чому бачать їхню фактографічну новизну та унікальність. Окреслено ті ділянки казах-
станської етнології, в розробці яких допоміг образотворчий доробок українського ху-
дожника; визначено, яка саме інформація з малюнків цікавить тюркологів. У результаті 
пошукової роботи виявлено прикладне застосування спадщини Т. Шевченка в науково-
культурному житті народів Центральної Азії. Також на конкретних прикладах показа-
но її використання у справі національного виховання та презентації матеріально-
духовного феномену етносів регіону на світовій арені. Засвідчено зростання запиту 
на живописні і графічні праці Т. Шевченка від часу здобуття державної незалежності 
Казахстану. 
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В. Н. Билоус 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАСЛЕДИЕ Т. ШЕВЧЕНКО

В НАРОДОВЕДЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ КАЗАХСТАНА
В статье речь идет о том, как оценивают источниковую значимость художественных 

произведений Т. Шевченко периода ссылки исследователи традиционной культуры на-
родов Арало-Прикаспия, в чем видят их фактографическую новизну и уникальность. 
Обозначены области казахстанской этнологии, в разработке которых помогло изобра-
зительное достояние украинского художника; определено, какая именно информация 
из рисунков интересует тюркологов. Вследствие поисковой работы выявлено приклад-
ное применение наследия Т. Шевченко в научно-культурной жизни народов Централь-
ной Азии. Также на конкретных примерах показано его использование в деле нацио-
нального воспитания и презентации материально-духовного феномена этносов региона 
на мировой арене. Засвидетельствовано возрастание запроса на живописные и графи-
ческие работы Т. Шевченко со времени приобретения государственной независимости 
Казахстана.

A. Lyamets
booK exCHanGe aS aCquiSiTion SourCe

of THe middLe eaST LibrarieS 
The article addresses the issue of book exchange as acquisition source of the Middle East 

libraries. The study specifically highlights such aspects as terminology, characteristic features 
of exchange agreements, selection process and accounting for required materials, correspon-
dence, exchange lists compilation, and book exchange principles. We draw attention to the 
exchange programs of the V. I. Vernadsky National Library of Ukraine with the countries of 
the Middle East. Statistical tables and diagrams reflecting the status of book exchange bet-
ween the V. I. Vernadsky National Library of Ukraine and the Middle-Eastern countries for 
the periods of 1963–1991 and 2008–2011 years have also been included.

The scientific processing of Arabic library resource, obtained through international book 
exchange, requires the understanding of its role within the foreign library resources system of 
the V. I. Vernadsky National Library of Ukraine (compilation of indexes), developing theo-
retical approaches to scientific bibliographical description of Arabic resources in the library 
automation system (LAS) Irbis-64, and forming a theoretical basis for LAS Irbis-64 modules 
creation, which will enable to compile bibliographical indexes of Arabic language materials 
at the V. I. Vernadsky National Library of Ukraine.

А. М. Лямець
КНИГООБМІН БІБЛІОТЕК

БЛИЗЬКОСХІДНОГО РЕГІОНУ
У статті розглянуто та проаналізовано книгообмін як джерело комплектування фон-

дів бібліотек Близького Сходу. Зокрема, висвітлені такі аспекти, як термінологія, осо-
бливості досягнення книгообмінних домовленостей, відбір та облік необхідних 
матеріалів, листування, створення обмінних списків, принципи книгообміну. Розгляда-
ються книгообмінні програми Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадсько-
го (НБУВ) з країнами близькосхідного регіону, подані статистичні таблиці та діаграми 
стану міжнародного книгообміну НБУВ із країнами Близького Сходу в 1963–1991 та 
2008–2011 рр. 

Наукова обробка арабського бібліотечного ресурсу, отриманого шляхом МКО, по-
требує осмислення його ролі в системі внутрішніх іноземних бібліотечних ресурсів 
НБУВ (формування покажчиків), відпрацювання теоретичних підходів до наукового 
бібліографічного опису арабських джерел у програмі САБ Ірбіс-64, формування теоре-
тичної основи для створення модулів у САБ Ірбіс-64 для компіляції бібліографічних 
покажчиків арабомовної літератури НБУВ.
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А. М. Лямец
КНИГООБМЕН БИБЛИОТЕК

БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА
В статье рассмотрен и проанализирован книгообмен как источник комплектования 

фондов библиотек Ближнего Востока. А именно освещены такие аспекты, как терми-
нология, особенности достижения книгообменных договоренностей, отбор и учет не-
обходимых материалов, корреспонденция, создание обменных списков, принципы 
книгообмена. Рассматриваются книгообменные программы Национальной библиотеки 
Украины имени В. И. Вернадского (НБУВ) со странами ближневосточного региона, 
предложены статистические таблицы и диаграммы состояния международного книго-
обмена НБУВ со странами Ближнего Востока в 1963–1991 и 2008–2011 гг. 

Научная обработка арабского библиотечного ресурса, полученного путем МКО, тре-
бует осмысления его роли в системе внутренних иностранных библиотечных ресурсов 
НБУВ (формирование указателей), отработки теоретических подходов к научному биб-
лиографическому описанию арабских источников в программе САБ Ирбис-64, форми-
рования теоретической основы для создания модулей в САБ Ирбис-64 для компиляции 
библиографических указателей арабоязычной литературы НБУВ.

A. Momryk
GaLLiPoLi CamPaiGn and TurKiSH army

in WeSTern uKraine in ruSSian,
uKrainian and PoLiSH neWSPaPerS (1915–1916)

At the onset of the WWI 20 % of Ukrainian territories belonged to Austro-Hungary, while 
80 % belonged to Russia. In this period, newspapers in Ukraine were published in Russian, 
Ukrainian and Polish languages, which also reflected different political orientations. The Rus-
sian newspapers praised the armies of Entente and called for the Russia occupation of the 
Dardanelles, Istanbul and Western Ukraine and advocated for the deportation of Muslims 
from Istanbul to Asia. The Ukrainian language media in Russia and occupied Ukrainian ter-
ritories were banned by Russia. After the liberation of Western Ukraine by Austrian and 
German armies Ukrainian press supported the policy of the Central block states. Ukrainian 
language newspapers praised the heroism of the Ottomans in the Gallipoli Campaign, and la-
mented senseless English, French and Australian victims of the war. Ukrainians understood 
that the fall of the Dardanelles and Russian occupation of Istanbul would kill any semblance 
of independence for the Balkan states and bury their own dream of an independent Ukraine. 
After the armies of Entente had been defeated, 40,000 of the Gallipoli Campaign heroes were 
sent to Western Ukraine to support their allies. Ukrainian press lauded the Turkish soldiers 
for helping the Ukrainians in their struggle against the Russian army. Also the Austrian Po-
lish language newspapers, like the Ukrainian ones, wrote positively about the triumph of the 
Turkish army in the Gallipoli Campaign, while Russian Polish language press wrote neutrally 
about the Campaign and showed no express support for Russia and neither for the Russian 
desire to restore the Byzantine Orthodox Empire.

А. П. Момрик
ДАРДАНЕЛЛЬСЬКА ОПЕРАЦІЯ ТА ТУРЕЦЬКІ ВІЙСЬКА В ГАЛИЧИНІ

ЗА МАТЕРІАЛАМИ РОСІЙСЬКО-,
УКРАЇНСЬКО- ТА ПОЛЬСЬКОМОВНОЇ ПРЕСИ (1915–1916 рр.)

Стаття присвячена 100-річчю Дарданелльської війни та участі турецької армії в за-
хисті Галичини та Буковини від наступу російської армії в часи Першої світової війни. 
У цей час у російській та австрійській частинах нинішньої України друкувалась періо-
дика російською, українською та польською мовами різної політичної орієнтації. Київ-
ські російськомовні газети та москофільські газети окупованої росіянами Західної 
України всебічно описують хід Дарданелльської кампанії, глорифікують армії Антанти, 
сподіваються на передачу Дарданелл, Стамбула, Західної України Росії та встановлен-
ня російського контролю над Балканами, мріють про депортацію мусульман до Азії. 
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Україномовна преса на цих територіях була заборонена і відновлюється лише з прихо-
дом в Західну Україну австро-німецької армії. Україномовна преса підтримує політику 
країн Центрального блоку, позитивно описує героїзм турецької армії в захисті Дарда-
нелл, говорить про трагічність жертв англійської, французької та австралійської армій у 
цій операції. В матеріалах цієї періодики можна розгледіти певні настрої: падіння Дар-
данелл призведе до втрати балканськими країнами самостійності і знищить мрії про 
незалежність України. Після поразки Антанти 40-тисячний турецький корпус влітку 
1916 р. був перекинутий до Західної України для припинення Брусиловського прориву 
росіян. Україномовна преса високо оцінює турецьку допомогу в боротьбі з російською 
армією і позитивно відгукується про перебування турків в Україні. Проавстрійська 
польськомовна преса також позитивно описує участь Туреччини у війні, а проросій-
ська – намагається зберегти нейтралітет.

А. П. Момрик 
ДАРДАНЕЛЛЬСКАЯ ОПЕРАЦИЯ И ТУРЕЦКАЯ АРМИЯ В ГАЛИЧИНЕ

ПО МАТЕРИАЛАМ РУССКО-, УКРАИНО-
И ПОЛЬСКОЯЗЫЧНОЙ ПРЕССЫ (1915–1916 гг.)

Статья посвящена столетию Дарданелльской битвы и участию турецкой армии в за-
щите украинских земель от наступления российской армии в годы Первой мировой 
войны. В это время в российской и австрийской частях нынешней Украины выходила 
русско-, украино- и польскоязычная периодика различной политической направлен-
ности. Русскоязычные газеты Восточной Украины и москвофильские газеты оккупиро-
ванной россиянами Западной Украины подробно описывают ход Дарданелльской кам-
пании, прославляют армию Антанты, надеются на передачу Дарданелл, Стамбула и 
Западной Украины России, на утверждение российского влияния на Балканах, мечтают 
о депортации мусульман в Азию. Украиноязычная пресса на данных территориях была 
запрещена и восстанавливается только с приходом в Западную Украину австро-немец-
кой армии. Украиноязычная пресса поддерживает политику стран Центрального блока, 
позитивно описывает героизм турецкой армии в защите Дарданелл, говорит о бес-
смысленности английских, французских и австралийских жертв в этой операции. В 
материалах этой периодики можно проследить следующие настроения: падение Дар-
данелл приведет к утрате самостоятельности балканских государств и уничтожит на-
дежды на независимость Украины. После поражения Антанты 40-тысячный турецкий 
корпус летом 1916 года был переброшен в Западную Украину для остановки Бруси-
ловского прорыва русской армии. Украиноязычная пресса высоко оценивает турецкую 
помощь в борьбе с российской армией и положительно отзывается о пребывании ту-
рок в Украине. Проавстрийская польскоязычная пресса позитивно описывает участие 
Турции в этих событиях, а пророссийская – пытается соблюсти нейтралитет в подаче 
информации.

B. Rashkovskiy
DeRbenT (bāb al-abWāb) in JeWiSH liTeRaTURe 

in THe ConTexT of THe medievaL middLe eaST CuLTure 
This article is dedicated to the issue of the medieval Jewish accounts on the city of Derbent 

or Bāb al-Abwāb. There are two groups of such accounts. The first one represents Derbent as a 
real geographical object near the borders of Khazar Khakanate. The Correspondence between 
Hasdai ibn Shaprut, a Jewish dignitary at the court of the Andalusian Caliph Abd ar-Rahman III, 
is a good example. The second, and more common, type of sources on Derbent / Bāb al-Abwāb 
reflects the myth of Alexander the Great’s Wall, which was extremely popular in the medieval 
Islamic Near East and is related in the Qur’an (18: 82–96). In the Karaite Jewish Biblical exe-
gesis, this kind of eschatological perception of Derbent / Bāb al-Abwāb is well expressed in 
the commentaries to the Books of Ezekiel and Daniel written by 10th century Jerusalem scholar 
Yefet ben Eli and 12th century Constantinople author Jacob ben Reuven. The reliance of Ja-
cob ben Reuven’s account in his commentary on Jeremiah 50:25 on Yefet’s interpretation of 
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the same verse is also demonstrated in this article. On the contrary, the fact that Jacob ben 
Reuven’s commentary to Isaiah 48:14 may be traced not to Yefet, but to another Karaite author 
may be proven on the basis of manuscripts available to us. Finally, one of the most interesting 
features of both Rabbanite and Karaite accounts on the ancient Derbent / Bāb al-Abwāb is that 
they both fail to mention the existence of a Jewish community in this city, which, however, 
corresponds to the data of the medieval Arab historical and geographic literature. 

Б. Є. Рашковський 
ДЕРБЕНТ (bāb al-abWāb) У ЄВРЕЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО БЛИЗЬКОГО СХОДУ
У статті розглядаються свідчення середньовічних єврейських джерел про Дер-

бент / Баб ал-Абваб. Історична традиція середньовічного єврейства зберегла ряд свід-
чень про це місто, які можна умовно розділити на дві групи. Реальні історико-гео-
графічні дані про Дербент украй нечисленні. Вони зустрічаються в основному в доку-
ментах дипломатичного листування Хасдая ібн Шапрута – єврейського сановника при 
дворі кордовського халіфа Абдаррахмана ІІІ. Однак більшість виявлених згадок про 
Дербент / Баб ал-Абваб тією чи іншою мірою становлять віддзеркалення поширеної в 
середньовічній культурі мусульманського світу концепції “стіни Олександра”, спору-
дженої проти нечестивих народів Гога й Магога (арабськ. Яджудж і Маджудж; Ко-
ран 18: 82–96). У найбільш повному вигляді ці уявлення виражені в коментарях ка-
раїмського екзегета X ст. Йєфета Бен Елі та наступного компілятора кінця XІ – початку 
XІІ ст. Яакова Бен Реувена. При цьому висновки, зроблені ще А. Я. Гаркаві й Ц. Анко-
рі про залежність уявлень Яакова Бен Реувена від аналогічних трактувань Йєфета Бен 
Елі в коментарі на Єр. 50:25, підтверджуються в цій статті на підставі рукописів Ро-
сійської національної бібліотеки. Однак теза Ц. Анкорі про те, що згадка про хазарів у 
коментарі Яакова Бен Реувена на Іс. 48:14 може походити від Йєфета або його школи, 
навпаки, спростовується даними наявних у нашому розпорядженні рукописів. Нарешті, 
ще однією надзвичайно важливою рисою середньовічних єврейських відомостей про 
Баб ал-Абваб є відсутність даних про проживання в ньому єврейської громади за весь 
середньовічний період. Що, втім, збігається з даними мусульманської історико-гео-
графічної літератури. 

Б. Е. Рашковский 
ДЕРБЕНТ (bāb al-abWāb) В ЕВРЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ СРЕДНЕВЕКОВОГО БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
В статье рассматриваются свидетельства средневековых еврейских источников о 

Дербенте / Баб ал-Абвабе. Историческая традиция средневекового еврейства сохранила 
ряд свидетельств об этом городе, которые можно условно разделить на две группы. 
Реальные историко-географические данные о Дербенте крайне немногочисленны. Они 
встречаются в основном в документах дипломатической переписки Хасдая ибн Шапру-
та – еврейского сановника при дворе кордовского халифа Абдаррахмана III. Однако 
большинство выявленных упоминаний о Баб ал-Абвабе / Дербенте в той или иной сте-
пени представляют собой отражение распространенной в средневековой культуре му-
сульманского мира концепции “стены Александра”, воздвигнутой против нечестивых 
народов Гога и Магога (арабск. Яджудж и Маджудж; Коран 18: 82–96). В наиболее пол-
ном виде эти представления выражены в комментариях караимского экзегета X в. Йе-
фета бен Эли и следовавшего за ним компилятора конца XI – начала XII в. Яакова бен 
Реувена. При этом выводы, сделанные еще А. Я. Гаркави и Ц. Анкори о зависимости 
представлений Яакова бен Реувена от аналогичных трактовок Йефета бен Эли в ком-
ментарии на Иер. 50:25, подтверждаются в данной статье на основании рукописей РНБ. 
Однако тезис Ц. Анкори о том, что упоминание о хазарах в комментарии Яакова бен 
Реувена на Ис. 48:14 может восходить к Йефету или его школе, наоборот, опровергается 
данными имеющихся в нашем распоряжении рукописей. Наконец, еще одной важней-
шей чертой средневековых еврейских известий о Баб ал-Абвабе является отсутствие 
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данных о проживании в нем еврейской общины за весь средневековый период. Что, 
впрочем, совпадает с данными мусульманской историко-географической литературы. 

M. Tarasenko
SPell 41 of THe ancienT egyPTian book of THe DeaD:

TexT and viGneTTeS 
The paper proposes the first Ukrainian translation of the 41st chapter of the Book of the Dead 

based on the text of the papyrus of Nebseni (pLondon BM EA 9900, Saqqara, 18th Dynasty). 
The spell have a title: “Spell for warding off the slaughter that is done in the Necropolis”.

For all periods of the functioning of the Book of the Dead its spell 41 is known from 115 
copies presented on papyri (101), mummy bandages (9), decoration of tombs (4) and coffin (1). 
The records of the 41st chapter from the time of the New kingdom are known from eight scrolls 
only. All documents are dated by the 18th Dynasty (1550–1295 BC). From the Ramesside Pe-
riod the documents with the 41st chapter are absent. The use of this spell resumed only in the 
Third Intermediate Period. Among all 18th Dynasty copies of this spell the text version in the 
papyrus of Nebseni is the largest and the best preserved one. The article reviews the history of 
the development of the text of the spell at all phases of the evolution of this collection. 

The overview of development of pictorial tradition of the spell is also provided. Forma-
tion of the iconography of vignettes of the 41st chapter in the late Book of the Dead redaction 
is based on the elements of another spell, the 42nd chapter of the Book of the Dead, which has 
a similar heading: “Spell for warding off the slaughter that is done in Heracleopolis Magna 
(Nen-nesut)”. In the later pictorial tradition of the chapter 42 former methods of illustration 
disappear and a new type of iconographic images that inherits to type “B” appears, while type 
“A” vignettes of the spell 42 were transformed into the chapter 41 vignettes. It should be 
noted that in the New Kingdom the chapter 41 was almost not illustrated: its only vignette is 
found in the papyrus of Neferubenef pParis Louvre N. 3092.

Finally, the genetic connection of vignettes of the chapters 41 and 42 is attested by the fact 
that in the 18 sources representing the Late and Ptolemaic Periods the text of spell 42 is illus-
trated with the vignettes of spell 41.

М. О. Тарасенко
41-ша ГЛАВА ДАВНЬОЄГИПЕТСЬКОЇ КНИГИ МЕРТВИХ:

ТЕКСТ І ВІНЬЄТКИ 
У статті запропоновано перший переклад на українську мову 41-ї глави Книги мерт-

вих, виконаний за папірусом Небсені (pLondon BM EA 9900, Саккара, XVIII династія). 
Глава має титульну рубрику: “Вислів, як запобігти різанині, що відбувається в Некро-
полі”.

Протягом усіх періодів функціонування Книги мертвих її 41-ша глава відома за 
115 копіями, що збереглися на папірусах (101), пеленах мумій (9), декорі гробниць (4) 
і саркофагів (1). Записи 41-ї глави часу Нового царства відомі лише на восьми сувоях. 
Усі документи датуються XVIII династією (1550–1295 рр. до н. е.). Від Рамессідського 
періоду документи з 41-ю главою не відомі. Використання цього вислову відновлюється 
лише в Третій перехідний період. З числа всіх документів XVIII династії версія тексту 
в папірусі Небсені є найбільшою за обсягом і ступенем збереженості. У статті розгля-
нуто історію розвитку тексту вислову на всіх фазах розвитку цього збірника. 

Також запропоновано огляд розвитку ілюстративної традиції вислову. Формування 
іконографії віньєток 41-ї глави в пізній редакції Книги мертвих розвивається на базі 
елементів іншого вислову, 42-ї глави Книги мертвих, яка має подібну титульну рубри-
ку: “Вислів, як запобігти різанині, що відбувається в Гераклеополі (Нен-Несут)”. У піз-
ній ілюстративній традиції 42-ї глави старі засоби ілюстрування зникають і з’являється 
новий іконографічний тип зображень, що наслідує тип “Б”, в той час як тип “А” віньєт-
ки 42-ї глави перетворюється на віньєтки 41-ї глави. Слід зазначити, що в Новому цар-
стві глава 41 практично не ілюструвалася: її єдина віньєтка міститься в папірусі Нефе-
рубенеф рParis Louvre N. 3092.
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Нарешті, генетичний зв’язок віньєток глав 41 і 42 підтверджує той факт, що у 18 дже-
релах Пізнього та Птолемеївського періодів текст 42-ї глави ілюструється віньєтками 
глави 41.

Н. А. Тарасенко
41-я ГЛАВА ДРЕВНЕЕГИПЕТСКОЙ КНИГИ МЕРТВЫХ: 

ТЕКСТ И ВИНЬЕТКИ 
В статье предложен первый украинский перевод 41-й главы Книги мертвых, осно-

ванный на тексте в папирусе Небсени (pLondon BM EA 9900, Саккара, XVIII династия). 
У главы имеется титульная рубрика: “Изречение, как избежать резни, происходящей в 
Некрополе”.

В течение всех периодов функционирования Книги мертвых ее 41-я глава известна 
в 115 копиях, представленных на папирусах (101), пеленах мумий (9), декоре гробниц 
(4) и саркофагов (1). Запись 41-й главы времени Нового царства известна только на 
восьми свитках. Все документы датируются XVIII династией (1550–1295 гг. до н. э.). 
От Рамессидского периода документы с 41-й главой не известны. Использование этого 
изречения возобновляется только в Третий переходный период. Из числа всех докумен-
тов XVIII династии версия текста в папирусе Небсени – наибольшая по объему и со-
хранности. В статье рассмотрена история развития текста изречения на всех фазах 
развития этого сборника. 

Также предложен обзор развития иллюстративной традиции изречения. Формирова-
ние иконографии виньеток 41-й главы в поздней редакции Книги мертвых развивается 
на базе элементов другого изречения, 42-й главы Книги мертвых, имеющей схожую ти-
тульную рубрику: “Изречение, как избежать резни, происходящей в Гераклеополе (Нен-
Несут)”. В поздней иллюстративной традиции 42-й главы прежние способы иллюстри-
рования исчезают и появляется новый иконографический тип изображений, который 
наследует тип “Б”, в то время как тип “А” виньетки 42-й главы преобразовывается в 
виньетки 41-й главы. Следует отметить, что в Новом царстве глава 41 практически не 
иллюстрировалась: её единственная виньетка имеется в папирусе Неферубенеф рParis 
Louvre N. 3092.

Наконец, генетическую связь виньеток глав 41 и 42 подтверждает тот факт, что в 
18 источниках Позднего и Птолемеевского периодов текст 42-й главы иллюстрируется 
виньетками главы 41.

I. Turov
THe ConCePT of TzadiK PoWer

in THe doCTrine of THe HaSidiC Prayer
The article suggests that the variety of concepts of the Hasidic liturgical service is com-

prised of three main types: the contemplation of the letters of liturgical texts, meditation of 
the essences of divine pleroma and the practice of traditional exoteric prayer. Each of them 
represents a profound elaboration of the doctrine of Tzadik’s exceptional abilities to affect the 
higher worlds and provide people with the divine goodness. In the first case it is emphasized 
that only the righteous devotees can completely eliminate their own individuality and merge 
with the Creator. Therefore obedience to the Tzadik is a fundamental principle of the well-
being of the faithful community. In the second case, the Hasidic leader appears before us in 
the image of the savior of the inhabitants of the heavenly world. He restores harmony of the 
Sefirot kingdom. It is impossible to relieve the suffering bride Shekinah from the torment of 
exile and ensure her return to the heavenly fiancé without his help. This representation is a 
decisive factor in justifying Tzadik’s power over the community. In the third case, the uni-
verse is described as a divine realm. The head of the Hasidim acts as an attendant to its mas-
ter. In this situation his relationship with the Almighty is similar to the relationship of the 
ordinary Hasidim with their Tzadik. The believers regularly visit their leaders in order to ask 
them about the fulfillment of their desires. Righteous leaders transmit these requests to the 
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master of the world, and He resolves all of their problems. According to the study, all three 
discussed types of the synagogue service have equal value and complement each other. All 
three are equally important for proving the comprehensive power of the Tzadikim.

І. В. Туров
КОНЦЕПЦІЯ ВЛАДИ ЦАДИКА

У ВЧЕННІ ХАСИДІВ ПРО МОЛИТВУ
У пропонованій статті відзначається, що різноманіття концепцій літургійного слу-

жіння хасидів зводиться до трьох основних типів: практики споглядання літер літургій-
них текстів, медитації, орієнтованої на сутності божественної плероми, й екзотеричної 
молитовної практики. У кожній з них ґрунтовно опрацьовуються положення про винят-
кові здібності цадиків впливати на вищі світи та забезпечувати людей божественними 
благами. У першому випадку мова йде про те, що лише праведні пастирі здатні цілко-
вито усунути власну індивідуальність і злитися з Творцем воєдино. Щира молитва 
простих людей може в деяких випадках завдати шкоди обраному народу. Тому покора 
цадикам є першоосновою благополуччя спільноти правовірних. У другому випадку лі-
дер хасидів постає перед нами в образі рятувальника жителів горішнього світу. Він від-
новлює гармонію царства сфірот. Без його допомоги неможливо позбавити стражден-
ну наречену Шехіну від мук вигнання та забезпечити її любовне побачення з небесним 
нареченим. Відповідно, уява про цадика як про людину, на якій перебуває Шехіна, є ви-
рішальною обставиною, що визначає його владу над громадою. У третьому випадку 
Всесвіт описується як божественне царство. Голова хасидів виконує обов’язки набли-
женого до його повелителя. Стосунки цадиків із Всевишнім в усьому подібні стосун-
кам простих хасидів з ним. Віруючі регулярно відвідують своїх лідерів, щоб просити їх 
про виконання своїх бажань. Праведні пастирі переказують ці прохання володарю сві-
ту, а той виконує їх. Осмислення ситуації в такий спосіб важливе для підтримки вста-
новленої гармонії космічної ієрархії. Всі три розглянуті доктрини синагогальної служ-
би є рівноцінними і доповнюють одна одну. Всі три, згідно з дослідженнями, рівною 
мірою важливі для обґрунтування всеосяжної влади цадиків.

И. В. Туров
КОНЦЕПЦИЯ ВЛАСТИ ЦАДИКА

В УЧЕНИИ ХАСИДОВ О МОЛИТВЕ
В предлагаемой статье отмечается, что многообразие концепций литургического 

служения хасидов сводится к трем основным типам: практике созерцания букв литур-
гических текстов, медитации, ориентированной на сущности божественной плеромы, и 
экзотерической молитвенной практике. В каждой из них основательно прорабатывают-
ся положения об исключительных способностях цадиков воздействовать на высшие 
миры и обеспечивать людей божественными благами. В первом случае речь идет о том, 
что только праведные пастыри могут полностью устранить собственную индивидуаль-
ность и слиться с Создателем воедино. Искренняя молитва простых людей может в не-
которых случаях вредить избранному народу. Поэтому повиновение цадикам является 
первоосновой благополучия сообщества правоверных. Во втором случае лидер хасидов 
предстает перед нами в образе спасителя жителей мира горнего. Он восстанавливает 
гармонию царства сфирот. Без его содействия невозможно избавить страждущую не-
весту Шехину от мук изгнания и обеспечить ее любовное свидание с небесным суже-
ным. Соответственно, представление о цадике как о человеке на котором почиет Шехи-
на, является решающим обстоятельством, обосновывающим его власть над общиной. В 
третьем случае Вселенная описывается как божественное царство. Глава хасидов ис-
полняет обязанности ближайшего приближенного ее повелителя. Отношения цадиков 
со Всевышним во всем подобны отношениям простых хасидов с ними. Верующие ре-
гулярно посещают своих лидеров, дабы просить их об исполнении своих желаний. 
Праведные пастыри передают поступившие просьбы властелину мира, а тот исполняет 
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их. Все три рассмотренных доктрины синагогальной службы, согласно данному иссле-
дованию, имеют равную ценность и дополняют друг друга. Все три равно важны для 
обоснования всеобъемлющей власти цадиков.

Ya. Fedoruk
“merCuriuS PoLiTiCuS”

on boHdan KHmeL’nyTS’Ky’S 1655
auTumn CamPaiGn and iTS ConSequenCeS

The article cites extracts from the Mercurius Politicus issues dated from August, 1655 to 
May, 1656 pertaining to Ukraine, the Crimean Tartars, and Swedish war in the Polish-Lithua-
nian Commonwealth. Mercurius Politicus (1650–60) was one of the most influential newspa-
pers (or news books, as they were called at the time) of Cromwellian England after the 
execution of Charles I (1649) till the Restoration. It was issued on Thursdays, consisted of 
sixteen pages, and enjoyed considerable influence in England and other European countries. 
In a great measure it influenced the spreading of the political news in the mid-seventeenth 
century Europe. 

News on current events in mid-seventeenth century Ukraine usually weren’t of Ukrainian 
origin in the English newspapers. This information reflected all main developments of the 
time, i. e. the siege of Kamianets-Podilsky and Lviv by the Cossacks, the capture of Lublin, 
as well as Bohdan Khmel’nyts’ky’s diplomatic relations with the Tatars, Swedes, Poles, etc. 
After the Treaty signed near Ozerna in the autumn of 1655 between Bohdan Khmel’nyts’ky 
and the Crimean Tatars rumours of the Cossacks’ cooperation with King John Casimir of Po-
land were spread in Europe, in particular by the English newspapers. It was one of the ways 
by which the Ukrainian Hetman could exert some political influence over the Swedish king 
Charles X Gustavus to force him to keep his word with regard to the Zaporozhian Host 
sovereignty over the Western Ukrainian lands.

Я. О. Федорук
“meRcURiUS PoliTicUS” ПРО ОСІННЮ КАМПАНІЮ 

БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 1655 РОКУ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ
У статті публікуються витяги з номерів “Mercurius Politicus” із серпня 1655-го до 

травня 1656 р., які стосуються України, кримських татар і шведської війни в Речі Пос-
политій. “Mercurius Politicus” (1650–1660) була однією з найвпливовіших газет (або 
“книжок з новинами”, як вони називалися в той час) кромвелівської Англії після страти 
Карла І в 1649 р. до Реставрації. Вона видавалася по четвергах, мала обсяг шістнадцять 
сторінок і справляла значний вплив в Англії та інших європейських країнах. Газета ве-
ликою мірою впливала на поширення політичних новин у Європі середини XVII ст.

Новини в англійських газетах про поточні події в Україні, як правило, не були україн-
ського походження. Ця інформація включала всі головні тогочасні події, тобто облогу 
Камʼянця-Подільського і Львова козаками, захоплення Любліна, а також дипломатичні 
відносини Богдана Хмельницького з татарами, шведами, поляками і т. д. Після укла-
дення договору під Озерною восени 1655 р. між Богданом Хмельницьким і кримськи-
ми татарами в Європі поширювалися чутки, в т. ч. і в англійських газетах, про співпра-
цю козаків з польським королем Яном Казимиром. Це був, зокрема, один зі способів 
українського гетьмана знайти політичний вплив на шведського короля Карла Х Ґустава, 
щоб змусити його дотриматися слова стосовно належності західноукраїнських земель 
до Війська Запорозького.

Я. А. Федорук
“meRcURiUS PoliTicUS” ОБ ОСЕННЕЙ КАМПАНИИ

БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО 1655 ГОДА И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯХ
В статье публикуются выдержки из номеров “Mercurius Politicus” с августа 1655-го 

до мая 1656 г., которые касаются Украины, крымских татар и шведской войны в Речи 
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Посполитой. “Mercurius Politicus” (1650–1660) была одной из самых влиятельных газет 
(или “книг с новостями”, как они назывались в то время) кромвелевской Англии после 
казни Карла І в 1649 г. до Реставрации. Она издавалась по четвергам объемом шестнад-
цать страниц и имела значительное влияние в Англии и других европейских странах. 
Газета в большой степени влияла на распространение политических новостей в Европе 
середины XVII ст.

Новости в английских газетах о текущих событиях в Украине, как правило, не были 
украинского происхождения. Эта информация включала все главные события того вре-
мени, то есть осаду Каменца-Подольского и Львова казаками, захват Люблина, а также 
дипломатические отношения Богдана Хмельницкого с татарами, шведами, поляками и 
т. д. После заключения договора под Озерной осенью 1655 г. между Богданом Хмель-
ницким и крымскими татарами в Европе распространялись слухи, в т. ч. и в английских 
газетах, о сотрудничестве казаков с польским королем Яном Казимиром. Это был, в 
частности, один из способов украинского гетмана найти политическое влияние на 
шведского короля Карла Х Густава, чтобы заставить его придерживаться слова относи-
тельно принадлежности западноукраинских земель к Войску Запорожскому.

I. Fukalov
orienTaL HeriTaGe of o. Karaev

O. Karaev was one of the first Orientalists in Kyrgyzstan. He was born in 1930 in the vil-
lage of Saylyk located in the Chu Valley. He graduated from the historical faculty of the Kyr-
gyz State University. In 1963 he defended his thesis in Moscow titled “The Arab and Persian 
sources of the XII century on the Kyrgyz people and Kyrgyzstan”. In 1984 he successfully 
defended his doctoral thesis titled “History of Kara-Khanid Khanate (10th – early 13th cent.)” 
at the Abu Rayhan al-Biruni Institute of Oriental Studies, the Academy of Sciences of Uz-
bekistan, Tashkent. As a graduate of Russian and Soviet Oriental Studies O. Karaev, made his 
own considerable contribution to this school.

Arabo-Persian authors of 9th – 10th centuries left very valuable information on the eco-
nomic life of the Kyrgyz. O. Karaev’s research revealed that Kyrgyz during the 1st and 2nd 
millennia BC engaged in animal husbandry, agriculture, hunting and trade. Animal husbandry 
was the main source of their livelihood. Their religious beliefs were predominantly shama-
nistic. But there has been, and Manichaeism, worship cult Tengir and the spirits of ancestors, 
is the ideal of the ancient beliefs. Manichaeism was also spread, as well as Tengir cult and 
ancestors spirits worshiping, which had been central to the ancient Kyrgyz beliefs.

Issues that O. Karaev was interested in his research included information on trade routes, 
towns, auls and qishlaqs, way of life, economy and culture of the Kyrgyz people in the Mid-
dle Ages. The sources identified and researched by Karaev will in the future undoubtedly be 
corroborated by archaeological evidence and field materials. In his studies, O. Karaev ana-
lyzed the information contained in the writings of such Arab authors as Ibn Khordadbeh 
(820–912), Ibn al-Faqih (10th cent.), Ja’far Ibn Qudaamah (d. 958), al-Istahri (10th cent.), al-
Muqaddasi (947–1000 A.D.), Abu Dulaf (10th cent.), Mahmud al-Kashgari (XI c.), al-Marvazi 
(XI–XII c.), the unknown author of the work in the Persian language “Hudud al-’alam” 
(X c.), Persian authors Gardizi (X c.), al-Idrisi (1100–1164), Ibn Bekran (XII c.), Muhammad 
‘Awfi (X c.), at-Tabari, al Ya’qub Ibn Rust, al-Mas’udi. Some of the above-mentioned authors 
based their accounts on hearsay, while others have reached the vast expanses of Central Asia 
and wrote on the basis of what they actually saw and witnessed. 

І. О. Фукалов 
СХОДОЗНАВЧА СПАДЩИНА О. КАРАЄВА

О. Караєв – один з перших дослідників-сходознавців Киргизстану. Він народився 
1930 року в селі Сайлик Чуйської долини. Закінчив історичний факультет Киргизького 
державного університету. У 1963 році в Москві захистив кандидатську дисертацію на 
тему “Арабсько-перські джерела XII століття про киргизів і Киргизстан”. У 1984 році в 
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Ташкенті в Інституті сходознавства Академії наук Узбекистану імені Абу Райхан Беру-
ні успішно захистив докторську дисертацію на тему “Історія Караханідського каганату 
(X – початок XIII ст.)”. О. Караєв виховувався радянською школою сходознавства і зго-
дом зробив великий внесок у справу вивчення питань цього напрямку.

Арабо-перські автори IX–X ст. залишили дуже цінні відомості про господарське 
життя киргизів. У дослідженнях О. Караєва виявлено, що киргизи протягом I–II тися-
чоліть н. е. займалися тваринництвом, землеробством, полюванням і торгівлею. Їхнім 
основним життєвим джерелом було тваринництво. У віруваннях переважав шаманізм. 
Але було поширене й маніхейство, поклоніння Тенгрі і духам предків, що займало го-
ловне місце в давніх віруваннях.

До досліджуваних О. Караєвим питань увійшли відомості про торгові траси, міста, 
аули й кишлаки, про побут, господарство та культуру киргизів у середні віки. Виявлені 
автором матеріали в майбутньому, безперечно, будуть підтверджуватися археологічни-
ми знахідками та польовими матеріалами. У своїх дослідженнях О. Караєв аналізував 
відомості, що містяться в працях таких арабських авторів, як Ібн Хордадбех (820–
912 рр.), Ібн ал-Факіх (X ст.), Кудама Ібн Джафар (помер у 958 р.), ал-Істахрі (X ст.), 
ал-Мукаддасі (947–1000 рр.), Абу Дулаф (X ст.), Махмуд Кашгар (XI ст.), ал-Марвазі 
(XI–XII ст.), у творі невідомого автора перською мовою “Худуд ал-алам” (X ст.), у пра-
цях перських авторів Гардізі (X ст.), ал-Ідрісі (1100–1164 рр.), Ібн Бекрана (XII ст.), Му-
хаммеда Ауфі (X ст.), ат-Табарі, ал-Йакубі, Ібн Руста, ал-Масуді. Деякі з цих авторів 
писали з чуток, а деякі з них дісталися до просторів нинішньої Середньої Азії й писали 
на основі побаченого і засвідченого. 

И. А. Фукалов 
ВОСТОКОВЕДЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ О. КАРАЕВА

О. Караев – один из первых исследователей-востоковедов Кыргызстана. Он родился 
в 1930 году в селе Сайлык Чуйской долины. Окончил исторический факультет Кыргыз-
ского государственного университета. В 1963 году в Москве защитил кандидатскую 
диссертацию на тему “Арабско-персидские источники XII века о кыргызах и Кыргыз-
стане”. В 1984 году в Ташкенте в Институте востоковедения Академии наук Узбекиста-
на имени Абу Райхан Беруни успешно защитил докторскую диссертацию на тему 
“История Караханидского каганата (X – начало XIII вв.)”. О. Караев воспитывался со-
ветской школой востоковедения и впоследствии внес большой вклад в дело изучения 
вопросов этого направления.

Арабо-персидские авторы IX–X вв. оставили очень ценные сведения о хозяйствен-
ной жизни кыргызов. В исследованиях О. Караева выявлено, что кыргызы на протяже-
нии I–II тысячелетий н. э. занимались животноводством, земледелием, охотой и тор-
говлей. Их основным жизненным источником было животноводство. В верованиях 
преобладал шаманизм. Но было распространено и манихейство, поклонение Тенгри и 
духам предков, занимавшее главное место в древних верованиях.

В исследуемые О. Караевым вопросы вошли сведения о торговых трассах, городах, 
аулах и кишлаках, о быте, хозяйстве и культуре кыргызов в средние века. Выявленные 
автором материалы в будущем, несомненно, будут подтверждаться археологическими 
находками и полевыми материалами. В своих исследованиях О. Караев анализировал 
сведения, содержащиеся в трудах таких арабских авторов, как Ибн Хордадбех (820–
912 гг.), Ибн ал-Факих (X в.), Кудама Ибн Джафар (умер в 958 г.), ал-Истахри (X в.), ал-
Мукаддаси (947–1000 гг.), Абу Дулаф (X в.), Махмуд Кашгари (XI в.), ал-Марвази 
(XI–XII вв.), в произведении неизвестного автора на персидском языке “Худуд ал-алам” 
(X в.), в трудах персидских авторов Гардизи (X в.), ал-Идриси (1100–1164 гг.), Ибн Бе-
крана (XII в.), Мухаммеда Ауфи (X в.), ат-Табари, ал-Йакуби, Ибн Руста, ал-Масуди. 
Некоторые из вышеназванных авторов писали понаслышке, а некоторые из них добра-
лись до пространств нынешней Средней Азии и писали на основе увиденного и засви-
детельствованного. 
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O. Khamray
THe CoLLeCTion of PinqaSSim in fundS

of manuSCriPT inSTiTuTe
of THe v. i. vernadSKy naTionaL Library of uKraine

The author investigates the contemporaneous state of the collection of “notebooks” of 
Jewish communities (pinqassim) in the funds of the Manuscript Institute of the V. I. Ver-
nadsky National Library of Ukraine. Such sources include the protocols of community mee-
tings and records of remarkable events, which make pinqas an important source for the 
research of Jewish community.

This article includes an updated list of 110 units of pinqassim, their copies and fragments, 
which are kept at the V. I. Vernadsky Library in Kiev. The list is followed by a review of pin-
qassim history in general and the described collection in particular. It also contains a short 
description of the presented materials.

The collection of pinqassim allows to study these materials as a unique phenomenon of 
Jewish history and culture in Ukraine, which calls for a multidisciplinary analysis. 

A typical pinqas contains two types of information: a social records of a community and 
records of earlier and the most important and remarkable events in the community history. 
The pinqassim also recorded information about community members, verdicts, penalties and 
obligations imposed on members as well as details on their fulfillment.

The pinqassim of the collection described in this article originated from different regions 
of Ukraine, Petersburg, Minsk, Elgava, and Dubrovno, the collection also includes one copy 
of pinqas from Milan. Most of the collection is represented by the pinqassim of Jewish com-
munities from Volyn, Podillya and Kiev region, and one pinqas from Odessa. 

The chronological limits of the described collection also are quite broad: from 17th century 
to the year 1925. 

О. О. Хамрай
ЗІБРАННЯ ЗАПИСНИХ КНИГ ЄВРЕЙСЬКИХ ГРОМАД 

У фОНДАХ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НБУВ
Стаття присвячена записним книгам єврейської громади (пінкасам), до яких заноси-

лися протоколи засідань правління громади та різноманітні записи про визначні події з 
життя громади, що робить пінкаси важливим документом із дослідження історії єврей-
ської спільноти.

Колекція пінкасів, що зберігається у відділі фонду юдаїки Інституту рукопису Націо-
нальної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, на сьогодні є одним з найбільших 
таких зібрань і тому являє собою неоціненну джерельну базу для дослідження історії 
єврейських громад України, що нині налічує, за описом, 110 одиниць зберігання. На до-
даток до списку рукописів у статті міститься короткий нарис з історії пінкасів й опис 
самої колекції, а також уточнений та доповнений список матеріалів.

Зібрання пінкасів з відділу фонду юдаїки дає можливість розглянути ці матеріали як 
унікальний феномен єврейської історії та культури на терені України, що потребує ба-
гатоаспектного аналізу. 

Типовий пінкас здебільшого містить два види інформації: соціальні записи громади 
та записи про більш ранні найважливіші або пам’ятні події з життя та історії цього 
об’єднання. До пінкасів заносилися також записи про членів громади чи об’єднання, 
обов’язково реєструвались обов’язки кожного члена та їхнє виконання. Усі покарання 
та вироки, що виносилися громадою, також записувались до пінкасів.

Пінкаси описуваного зібрання походять з різних регіонів України, Петербурга, 
Мінська, Мітави (Єлгави), Дубровна, є навіть копія пінкаса з Мілана. Більша частина 
зібрання складається з пінкасів громад Волині, Поділля та Київщини, є також пінкас з 
Одеси.

Хронологічні рамки походження описуваних записів також доволі широкі: від 
XVII століття до 1925 р.
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А. А. Хамрай
СОБРАНИЕ ЗАПИСНЫХ КНИГ ЕВРЕЙСКИХ ОБЩИН

В фОНДАХ ИНСТИТУТА РУКОПИСИ НБУВ
Статья посвящена записным книгам еврейских общин (пинкасам), в которые зано-

сились протоколы заседаний правления общины и различные записи про знаменатель-
ные события из жизни общины, что превращает пинкасы в важный документ по иссле-
дованию истории еврейского сообщества.

Коллекция пинкасов, хранящихся в отделе фонда иудаики Института рукописи На-
циональной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского, на сегодняшний день яв-
ляется одним из крупнейших подобных собраний и потому представляет собой неоце-
нимую источниковедческую базу для исследования истории еврейских общин Украины, 
насчитывающую на данный момент, по описи, 110 единиц хранения. В дополнение к 
списку рукописей в статье приведен краткий очерк истории пинкасов и описание само-
го собрания, а также уточненный и дополненный список материалов. 

Собрание пинкасов отдела фонда иудаики дает возможность рассматривать эти ма-
териалы как уникальный феномен еврейской культуры на территории Украины, тре-
бующий многоаспектного анализа.

Типичный пинкас содержит преимущественно два типа информации: социальные 
записи общины и записи про наиболее важные либо памятные события в жизни общи-
ны, имевшие место ранее. В пинкасы заносились также записи про членов общины 
либо объединения, обязательно регистрировались обязанности каждого члена и инфор-
мация про их исполнение. Все наказания и порицания, выносимые общиной, также за-
писывались в пинкасы.

Пинкасы описываемого собрания происходят из различных районов Украины, Пе-
тербурга, Минска, Миттавы (Елгавы), Дубровно, есть даже копия пинкаса из Милана. 
Большая часть собрания состоит из пинкасов общин Волыни, Подолии и Киевщины, 
есть также пинкас из Одессы.

Хронологические рамки происхождения описываемых записей также достаточно 
широки: от XVII века до 1925 г.

M. Vas’kiv
KyrGyz LiTeraTure in uKrainian iSSueS 

The article provides a short description of Kyrgyz literature publications in Ukrainian lan-
guage, Ukrainian literary critical researches of Kyrgyz creative works, and works about 
Ukrainian-Kyrgyz literary contacts. The authors looks into the motives behind the interest in 
the creative works of particular Kyrgyz writers, the contacts and typological affinity between 
the two literatures, the most well-known translators, peculiarities of translation, types of pub-
lications, as well as the future prospects and further needs in the field of translation, and the 
development of Ukrainian-Kyrgyz contacts. A special attention is paid to the nearly a dozen 
translations of Chingiz Aytmatov’s works.

М. С. Васьків
КИРГИЗЬКА ЛІТЕРАТУРА

В УКРАЇНСЬКИХ КНИЖКОВИХ ВИДАННЯХ
У статті дається стисла характеристика видань творів киргизької літератури україн-

ською мовою, українських літературознавчих досліджень творчості киргизів, праць про 
українсько-киргизькі літературні зв’язки. Йдеться про причини звернення до творчості 
тих чи тих митців Киргизстану, про контактні зв’язки і типологічну спорідненість двох 
літератур, про найвідоміших перекладачів, особливості перекладу, типи видань тощо, 
а також про перспективи і потреби подальшої діяльності у справі перекладу, розвитку 
українсько-киргизьких взаємин. Особлива увага зосереджена на перекладних виданнях 
(близько півтора десятка) творів Чингіза Айтматова.
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Н. С. Васькив
КЫРГЫЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

В УКРАИНСКИХ КНИЖНЫХ ИЗДАНИЯХ
В статье дается сжатая характеристика изданий произведений кыргызской литерату-

ры на украинском языке, украинских литературоведческих исследований творчества 
кыргызов, работ об украинско-кыргызских литературных связях. Говорится о причинах 
обращения к творчеству тех или иных писателей Кыргызстана, о контактных связях и 
типологическом родстве двух литератур, о самых известных переводчиках, особен-
ностях перевода, типах изданий и т. д., а также о перспективах и необходимости даль-
нейшей деятельности в области перевода, развития украинско-кыргызских отношений. 
Особое внимание сосредоточено на переводных изданиях (около полутора десятка) 
произведений Чингиза Айтматова.

I. Shepel’ska
Gender differenCeS in buSineSS JaPaneSe 

For all nations, language is a main tool of self identification. Speaking habits always de-
fine the person’s place in society, his / her culture and even origin. It refers to the gender 
speech identification too, which will be discussed in this article. Today historically formed 
gender speech differences of modern and official Japanese language have a tendency to slow-
ly disappear. The base for such changes is partial Europeanization of the Japanese society de-
spite the strength and immutability of its traditional culture. In the course of its development 
society has to accept a new speech culture. Official speech of working women and feminized 
male speech are no longer new phenomena, not only for Japan, but also worldwide. The arti-
cle reviews the gender speech differences of both modern and official Japanese language 
styles. The study covers different age and social groups: from subcultures to the speech of 
working males and females. The goal is to identify the tendencies and define ways of how to 
account for gender speech varieties in teaching Japanese.

І. Ю. Шепельська
ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ В ОфІЦІЙНО-ДІЛОВОМУ МОВЛЕННІ

ЯПОНСЬКОЇ МОВИ
Для всіх народів мова є основним засобом самоідентифікації. Мовні звички завжди 

відрізняють людей за місцем у суспільстві, культурою та навіть походженням. Винят-
ком не є й гендерна мовна самоідентифікація, про яку йдеться в цій статті. Сьогодні іс-
торично сформовані гендерні відмінності в розмовному й офіційно-діловому стилях 
японської мови мають тенденцію до поступового нівелювання. Підставою таких змін є 
часткова європеїзація японського суспільства, незважаючи на стійкість та незмінність 
японської культури. Розвиваючись, суспільство перебудовується на нові мовні норми. 
Ділова мова працюючої жінки і жіночніше чоловіче мовлення стають новими реаліями 
не тільки японського суспільства, а й по всьому світу. У статті розглянуті гендерні від-
мінності як у розмовному, так і в офіційно-діловому стилях японської мови. Дослі-
дження торкається всіх вікових категорій та соціальних ніш, від сучасних субкультур 
до ділового мовлення працюючих чоловіків та жінок. За мету поставлено визначення 
тенденцій мовних змін та пошук практичної користі гендерної різниці мовлення у ви-
кладанні японської мови.

И. Ю. Шепельская
ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ОфИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ РЕЧИ

ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА
Для всех народов речь является основным способом самоидентификации. Разго-

ворные особенности говорят о месте человека в обществе, его культуре и даже о его 
происхождении. Исключением не является и гендерная речевая самоидентификация, о 
которой идет речь в данной статье. Сегодня исторически сформированные гендерные 
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различия в разговорном и официально-деловом стилях японского языка имеют тенден-
цию к постепенному нивелированию. Основой таких изменений является частичная 
европеизация японского общества, несмотря на стойкость и постоянность японской 
культуры. Развиваясь, общество перестраивается на новые разговорные нормы. Дело-
вая речь работающей женщины и более женственная мужская речь становятся новыми 
реалиями не только в Японии, но и по всему миру. В статье рассмотрены гендерные 
различия как разговорного, так и официально-делового стилей японского языка. Иссле-
дование затрагивает разные возрастные категории и социальные положения, от совре-
менных субкультур до работающих женщин и мужчин. Основной целью является 
определение тенденций развития языка и поиск практической пользы использования 
гендерных различий языка в преподавании.

S. Batyreva
KaLmyK iConS from THe CoLLeCTion of THe boHdan

and varvara KHanenKo muSeum of arTS 
The article is devoted to the cultural analysis of the tradition in the study of fine arts of 

Buddhism. The subject of the research are thangkas, Buddhist artifacts from the collection of 
the Bohdan and Varvara Khanenko Museum of Arts, which are part of the cultural heritage of 
Kalmykia. Breaking the tradition of anonymous performance, on one of thangkas the author 
mentions his name: “Shobul-getsul painted”. Todobichig vertical ligature written in ink repre-
sents an undeniable distinctive feature of Kalmyk painting. The old Kalmyk painting as part 
of Kalmyk cultural heritage has formed in the interaction of tradition and innovation. The 
works of art help trace the historical destiny of the iconographic canon in the artistic culture 
of Northern Buddhism. The analysis of the Kalmyk sacral artistic tradition helped identify a 
number of local traits in the graphic interpretation of iconographic images. Traditional psy-
chogenetic peculiarities of light perception, the ritual culture and folklore are projected in the 
iconography, defining the “local” nature of the Buddhist art. 

С. Г. Батирева
КАЛМИЦЬКІ ІКОНИ ІЗ ЗІБРАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО

МУЗЕЮ МИСТЕЦТВ 
ІМЕНІ БОГДАНА ТА ВАРВАРИ ХАНЕНКІВ

Об’єктом дослідження є танки (тиб. thangka), калмицькі експонати східної колекції, 
що зберігаються в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків 
(Україна, м. Київ). На одній з танок, єдиних у стилі зображення, порушуючи традицію 
анонімного виконання канону, автор згадує своє ім’я – “малював Шобол-гецуль”. Вер-
тикальна в’язь письма тодобічіг, зроблена чорнилом, є незаперечною атрибутивною 
ознакою калмицького живопису. Старокалмицьке мистецтво як культурна спадщина 
Калмикії сформувалося в процесі взаємодії традицій і новацій. У творах мистецтва 
простежується історична доля іконографічного канону в художній культурі північного 
буддизму. В аналізі сакральної калмицької художньої традиції виявлені локальні особ-
ливості образотворчого трактування іконографічних образів. Традиційні психогенетичні 
особливості світовідчування, обрядова культура й фольклор проектуються в іконописі, 
визначаючи “місцеву” природу мистецтва буддизму.

С. Г. Батырева
КАЛМЫЦКИЕ ИКОНЫ ИЗ СОБРАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО

МУЗЕЯ ИСКУССТВ 
ИМЕНИ БОГДАНА И ВАРВАРЫ ХАНЕНКО

Объектом исследования являются танки (тиб. thangka), калмыцкие экспонаты вос-
точной коллекции, хранящиеся в Национальном музее искусств имени Богдана и Вар-
вары Ханенко (Украина, г. Киев). На одной из танок, единых в стиле изображения, на-
рушая традицию анонимного исполнения канона, автор упоминает свое имя – “рисовал 
Шобол-гецуль”. Вертикальная вязь письма тодобичиг, сделанная чернилами, является 
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неоспоримым атрибутивным признаком калмыцкой живописи. Старокалмыцкое искус-
ство как культурное наследие Калмыкии сформировалось в процессе взаимодействия 
традиций и новаций. В произведениях искусства прослеживается историческая судьба 
иконографического канона в художественной культуре северного буддизма. В анализе 
сакральной калмыцкой художественной традиции выявлены локальные особенности 
изобразительной трактовки иконографических образов. Традиционные психогенети-
ческие особенности мироощущения, обрядовая культура и фольклор проецируются в 
иконописи, определяя “местную” природу искусства буддизма. 

H. Vertiienko
THe meaninG of GraffiTi on THe SWordS GarniTure

of THe SCyTHian Period 
from THe norTHern bLaCK Sea CoaST 

The paper proposes an analysis of inscriptions on golden upholsteries of the ceremonial 
sword scabbards from the Scythian burials of the IV century BC in Velyka Bilozerka (Zaporoz-
hye Region, Museum of Historic Treasures of Ukraine, discovered in 1979. Inv. No. AZSK–
3261, 3262. Inscription: IПOPІ) and Kul-Oba (Eastern Crimea, Hermitage, discovered in 
1830, Inv. No. KO. 32, 33. Inscription: ПOPINAXO) barrows. A number of mistakes in the 
transmission of the Kul-Oba inscription in the academic literature (ПAPINAXO, ПOPNAXO, 
ПOPПAXO) has been identified. Both inscriptions have the general Iranian stem ПOPI- / 
(av.) pouru- – “much”, while Bilozerka inscription is probably a reduced form from the Kul-
Oba ПOPINAXO. The second part of the Kul-Oba inscription -NAXO is debatable. F. Justi 
understands it as a “carpet”. The word NAH in the Indo-Iranian Dictionary of M. Mayrhofer 
is glossed as “to spin, to knit”. It can explain the emergence of “carpets” in F. Justi’s interpre-
tation. But it is possible to interpret ПOPINAXO as “he who is spinning / knitting much” or 
“he who is richly girdled”. Furthermore, the author proposed the idea that ПOPINAXO can 
also originate from the Sanskrit parinah- – “frame, upholstery” and, therefore, this word 
could be an identifier of an object – a marker of its price and value. 

Г. В. Вертієнко
ЗНАЧЕННЯ ГРАфІТІ В ОЗДОБІ МЕЧІВ СКІфСЬКОЇ ДОБИ

З ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я
У статті подано аналіз написів на золотих оббивках піхов церемоніальних мечів зі 

скіфських поховань IV ст. до н. е. в курганах біля с. Великої Білозерки (Запорізька обл., 
відкрито в 1979 р., Музей історичних коштовностей України, інв. № АЗС–3261, 3262. 
Напис: IПOPІ) та Куль-Оби (Східний Крим, відкрито в 1830 р., Ермітаж, інв. № КО. 32, 
33. Напис: ПOPINAXO). Відзначено низку помилок у передачі куль-обської інскрипції 
в науковій літературі (ПAPINAXO, ПOPNAXO, ПOPПAXO). Обидва написи мають 
спільну іранську основу ПOPІ- / (ав.) pouru- – “багато”, причому білозерський напис, 
імовірно, є скороченою формою від куль-обського ПOPINAXO. Друга частина куль-
обського напису -NАХО є дискусійною. Зокрема, Ф. Йюсті розуміє її як “килим”. Сло-
во NAH в індоіранському словнику М. Майрхофера має переклад “плести, в’язати”. Це 
може пояснювати появу “килимів” у тлумаченні Ф. Йюсті. Але можна запропонувати 
значення для ПOPINAXO і як “Той, що багато плете / в’яже” або “Той, що рясно опері-
зується”. До того ж автором висловлена думка, що ПOPINAXO може походити і від 
санскр. parinah- – “оправа, оббивка”, а відтак це слово може бути ідентифікатором 
предмета – маркером його вартості та коштовності.

А. В. Вертиенко
ЗНАЧЕНИЕ ГРАффИТИ В ОТДЕЛКЕ МЕЧЕЙ СКИфСКОГО ВРЕМЕНИ

ИЗ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ
В статье предложен анализ надписей на золотых обивках ножен церемониальных 

мечей из скифских погребений IV в. до н. э. в курганах около с. Великой Белозерки (За-
порожская обл., открыт в 1979 г., Музей исторических драгоценностей Украины, инв. 
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№ АЗС–3261, 3262. Надпись: IПOPІ) и Куль-Обы (Восточный Крым, открыт в 1830 г., 
Эрмитаж, инв. № КО. 32, 33. Надпись: ПOPINAXO). Отмечен ряд ошибок в передаче 
куль-обской инскрипции в научной литературе (ПAPINAXO, ПOPNAXO, ПOPПAXO). 
Обе надписи имеют общую иранскую основу ПOPІ- / (ав.) pouru- – “много”, причем бе-
лозерская надпись, вероятно, является сокращенной формой от куль-обской ПOPINAXO. 
Вторая часть куль-обской надписи -NАХО является дискуссионной. В частности, 
Ф. Йюсти понимает ее как “ковер”. Слово NAH в индоиранском словаре М. Майрхофе-
ра имеет перевод “плести, вязать”. Это может объяснять появление “ковров” в интер-
претации Ф. Йюсти. Но можно предложить значение для ПOPINAXO и как “Много 
плетущий / вяжущий” или “Богато подпоясанный”. К тому же автором высказано пред-
положение, что ПOPINAXO может восходить и к санскр. parinah- – “оправа, обивка” 
и, следовательно, это слово может быть идентификатором предмета – маркером его 
стоимости и ценности.

O. Ohnieva 
THe SUbJecT “eigHT STUPaS”:

THe oriGinS and iTS reProduCTion on THe thAngkAS
in THe TradiTion of TibeTan buddHiSm

(THanGKa from THe boHdan
and varvara KHanenKo muSeum of arTS)

It should be noted that scholars, in contrast to the previous studies of Buddhist fine arts, 
are beginning to pay more attention to the relationship between the written text and image, as 
well as their structure and symbolism in the context of the history and culture of a particular 
region. The interest to different modifications observed in Buddhist works of fine arts, inclu-
ding thangkas, reproducing traditional subjects, significantly increased. The article focuses on 
the subject of “Eight stupas,” which is presented at the thangka from the Bohdan and Varvara 
Khanenko Museum of Arts. Buddha Shakyamuni and Buddha Vajradhara are depicted sur-
rounded by stupas. Shakyamuni Buddha and the Buddha Vajradhara are inseparable in Va-
jrayana tradition. And this indivisibility in art is embodied in the image of the stupa. For 
understanding the meaning of the thangka, the number of stupas (eight), their composition, 
the figures of the pantheon, included in the thangka structure, are very important. In this re-
spect, the color palette of thangka is very important too. Thangka “Eight stupas” represents a 
new version of a familiar subject, which goes back to the tradition of Vajrayana, which gained 
currency and further developed in Tantric dogmatics and practice of Tibet, Mongolia, and 
Buriatia. 

О. Д. Огнєва
СЮЖЕТ “ВІСІМ СТУП”: ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ

І ЙОГО ВТІЛЕННЯ НА ТАНКАХ У ТРАДИЦІЇ
ТИБЕТСЬКОГО БУДДИЗМУ

(ТАНКА З МУЗЕЮ МИСТЕЦТВ ІМЕНІ БОГДАНА І ВАРВАРИ ХАНЕНКІВ)
Слід відзначити, що в порівнянні з минулими дослідженнями буддійського образо-

творчого мистецтва науковці починають більше приділяти уваги зв’язку між писемним 
текстом і зображенням, а також їхньою структурою й символікою в контексті історії та 
культури конкретного регіону. Значно посилюється інтерес до саме таких різноманіт-
них змін, що спостерігаються у творах буддійського образотворчого мистецтва, зокре-
ма на танках, які відтворюють традиційні сюжети. Ця стаття сфокусована на сюжеті 
“Вісім ступ”, що презентований на танці з Музею мистецтв імені Богдана і Варвари 
Ханенків. На танці в оточенні ступ зображено Будду Шак’ямуні та Будду Ваджрадхару. 
За традицією ваджраяни Будда Шак’ямуні та Будда Ваджрадхара неподільні. І ця непо-
дільність в образотворчому мистецтві втілюється через образ ступи. Танка презентує 
нове наповнення відомого сюжету, яке бере свій початок у традиції ваджраяни, що на-
були поширення і подальшого розвитку в Тибеті, Монголії, Бурятії. Важливими еле-
ментами для розуміння змісту танки є кількість ступ, їхнє місце в композиції, персонажі 
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пантеону, що включені у структуру танки. У цьому ж контексті важливою є й кольоро-
ва палітра танки. 

Е. Д. Огнева
СЮЖЕТ “ВОСЕМЬ СТУП”: ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

И ЕГО ВОПЛОЩЕНИЕ НА ТАНКАХ В ТРАДИЦИИ
ТИБЕТСКОГО БУДДИЗМА (ТАНКА ИЗ МУЗЕЯ ИСКУССТВ 

ИМЕНИ БОГДАНА И ВАРВАРЫ ХАНЕНКО)
Следует отметить, что ученые в сравнении с предыдущими исследованиями буддий-

ского изобразительного искусства начинают обращать больше внимания на отношения 
между письменным текстом и изображением, а также их структурой и символикой в 
контексте истории и культуры конкретного региона. Значительно усиливается интерес 
к именно таким различным изменениям, наблюдаемым в произведениях буддийского 
изобразительного искусства, в частности на танках, которые воспроизводят традицион-
ные сюжеты. Эта статья сфокусирована на сюжете “Восемь ступ”, который представ-
лен на танке из Музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко. Будда Шакьямуни 
и Будда Ваджрадхара изображены в окружении ступ. В традиции ваджраяны Будда Ша-
кьямуни и Будда Ваджрадхара неразделимы. И эта неделимость в изобразительном 
искусстве воплощается через образ ступы. Танка “Восемь ступ” из Музея Ханенко 
представляет новое наполнение привычного сюжета, что восходит к традициям ваджрая-
ны, которые получили распространение и дальнейшее развитие в тантрической догма-
тике и практике Тибета, Монголии, Бурятии.

O. Popelnitska
JaPaneSe TaCHi SWord of THe 2nd HaLf of THe 19TH CenTury

from THe CoLLeCTion
of THe naTionaL muSeum of HiSTory of uKraine

The article investigates the Japanese tachi sword of the 2nd half of the 19th century, stored in 
the National museum of history of Ukraine. This ceremonial weapon, which came to be de-
posited in a museum in 1937, comes from the collection of a famous collector of antiquities 
Bohdan Khanenko. The decoration of sword in cloisonné enamel determines the time of its 
production as the first decades of the Meiji period (1868–1912), when Japan began producing 
high-quality art products with cloisonné and exporting them to Europe. While Japanese cloi-
sonné has been known since the end of the XVI century, its production technology started 
improving only in 1850–1870s. It happened because the European technologists, who were 
invited by the Japanese government to work in the country, in cooperation with the Japanese 
masters developed a perfect composition of glass enamels. It had a wide color palette and 
was easy to polish. It is these enamels that were used to finish the tachi sword in the National 
museum of History. Since the Japanese weapon business was under the influence of the Chi-
nese art for a long time, in the decoration of the rim tachi presents traditional elements, known 
from the 13th –14th centuries: Chinese herbs image, blue background pattern, etc. In addition 
to borrowing from the Chinese arts and crafts, the decoration of the tachi sword represents an 
apparent imitation of the medieval Japanese swords, which the gunsmiths of the modern time 
considered exemplary. The fact, that tachi was intended for ceremonial purposes is evidenced 
by the presence in its frame of the images of such imperial symbols as the heraldic chrysan-
themum, peony flower and the purple color of the cord used for hanging the sword. 

О. О. Попельницька
ЯПОНСЬКИЙ МЕЧ ТАТІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст. 

ІЗ ЗІБРАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Стаття присвячена дослідженню японського меча таті другої половини ХІХ ст., що 

зберігається в Національному музеї історії України (НМІУ). Цей взірець парадної зброї, 
що надійшов до музею в 1937 р., походить із зібрання відомого колекціонера старо-
житностей Богдана Ханенка. Декорування оправи меча в техніці перегородчастої емалі 
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визначає час його виготовлення першими десятиліттями періоду Мейдзі (1868–1912), 
коли в Японії почали виготовлятись високоякісні художні вироби з клуазоне, що екс-
портувались до Європи. Хоча японські вироби з перегородчастими емалями відомі з 
кінця XVI ст., удосконалення технології виготовлення клуазоне відбулось лише в 1850–
1870-х рр. Саме тоді європейські технологи, які на запрошення японського уряду пра-
цювали у країні, спільно з японськими майстрами-емальєрами розробили досконалий 
склад скляних емалей, що відзначались широкою кольоровою палітрою і добре підда-
вались поліруванню. Подібні емалі були використані для оздоблення меча таті з НМІУ. 
Оскільки японське зброярство здавна перебувало під впливом китайського мистецтва, в 
декорі оправи таті з НМІУ присутні традиційні елементи, відомі з XIII–XIV ст.: зобра-
ження “китайської трави”, блакитне тло малюнка тощо. Крім запозичень з китайського 
декоративно-ужиткового мистецтва, в декорі зазначеного таті помітні також насліду-
вання середньовічних японських мечів, що вважались взірцевими для зброярів нового 
часу. Про те, що таті призначався для урочистих церемоній, свідчить наявність у його 
оправі зображень таких імператорських символів, як геральдична хризантема, квітка 
півонії та пурпуровий (червоно-бузковий) колір шнура для підвішення меча.

Е. А. Попельницкая
ЯПОНСКИЙ МЕЧ ТАТИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XiX в. 

ИЗ СОБРАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ ИСТОРИИ УКРАИНЫ
Статья посвящена исследованию японского меча тати второй половины XIX в., хра-

нящегося в Национальном музее истории Украины (НМИУ). Этот образец парадного 
оружия, поступивший на хранение в музей в 1937 г., происходит из собрания известно-
го коллекционера древностей Богдана Ханенко. Декорирование оправы меча в технике 
перегородчатой эмали определяет время его изготовления первыми десятилетиями пе-
риода Мэйдзи (1868–1912), когда в Японии начали производиться высококачественные 
художественные изделия с клуазоне, экспортировавшиеся в Европу. Хотя японские из-
делия из перегородчатой эмали известные с конца XVI в., усовершенствование техно-
логии их изготовления произошло лишь в 1850–1870-х гг. Именно тогда европейские 
технологи, по приглашению японского правительства работавшие в стране, совместно 
с японскими мастерами-эмальерами разработали совершенный состав стеклянных 
эмалей, отличавшихся широкой цветовой палитрой и хорошо поддающихся полиров-
ке. Подобные эмали были использованы для отделки меча тати из НМИУ. Поскольку 
японское оружейное дело издавна находилось под влиянием китайского искусства, в 
декоре оправы тати из НМИУ присутствуют традиционные элементы, известные с 
XIII–XIV вв.: изображение “китайской травы”, голубой фон рисунка и т. п. Кроме 
заимствований из китайского декоративно-прикладного искусства, в декоре указанного 
тати заметны подражания средневековым японским мечам, которые оружейники ново-
го времени считали образцовыми. О том, что тати предназначался для торжественных 
церемоний, свидетельствует наличие в его оправе изображений таких “имперских” 
символов как геральдическая хризантема, цветок пиона и пурпурный (красно-сире-
невый) цвет шнура для подвешивания меча.
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оформляються за таким зразком:

Кримський А. Мусульманство та його будучність. Львів, 1904.
Калинина Т. М. Днепровско-Донской бассейн в представлениях арабо-пер-

сидских географов ІХ–Х вв. // Хазарский альманах. Т. 6. Киев – Харьков, 2007.
Пріцак О. Не-“дикі” половці // Східний світ, 1995, № 1.

Транслітерація іншомовних слів здійснюється латинською графікою з відповідною діакрити-
кою. Власні імена, назви передаються за допомогою літер українського алфавіту з урахуванням 
традиційних написань.

Кожний автор опублікованої статті має право на отримання 1 примірника журналу. Спеціаль-
ні відбитки не виготовляються.
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