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За два дні до 21-ї річниці своєї Незалежності Україна зазнала гіркої непоправної 
втрати – з життя передчасно пішов блискучий орієнталіст, оригінальний учений-

поліглот, талановитий педагог, непересічний перекладач та письменник Ярема 
Євгенович ПОЛОТНЮК.
У його особі українське сходознавство втратило відомого іраніста й арабіста – одно-

го з небагатьох сподвижників, хто вирізнявся глибоким фаховим вишколом, помноже-
ним на пристрасне захоплення Сходом – справою всього його яскравого життя. Тільки 
серед арабістичного доробку Полотнюка – перший переклад найдавніших сур Корану 
та матеріали до історії України з діаріуша Павла Алепського (“Подорож Макарія ІІІ”), 
які він переклав з оригінальних арабських манускриптів, що зберігаються в Лондоні та 
Санкт-Петербурзі. Якби внесок Яреми Євгеновича в українську орієнталістику обме-
жився лише цими двома сюжетами – Кораном та рукописами “Подорожі”, – то тільки 
вони надійно закріпили б за ним славу провідного вітчизняного сходознавця. На жаль, 
так склалося, що за радянських часів вчений потрапив у максимально несприятливі іс-
торичні та соціально-політичні умови для занять обраними ним науковими темами. До 
Незалежності усі спроби в Україні започаткувати інституціонально сходознавчу науку 
були приречені на провал. Отож ліченим фахівцям рівня Полотнюка надто складно 
було реалізовувати свій потужний творчий потенціал.
Пропонований читачеві номер “Східного світу” присвячено одному з патріархів тієї 

галузі знань, яка перебувала на межі заборони в радянську добу. Тим значущішою була 
спроба вченого за тих часів опублікувати в українському перекладі фрагменти Святого 
Письма мусульман – книги, з якою і в російських перекладах можна було познайомити-
ся лише в нетрях “спецхранів”.
Прагнення Полотнюка взятися за український переклад Корану спонукало декілька 

чинників. Його пізнання Сходу почалося передусім у Львові, де юнак у п’ятнадцять ро-
ків уперше почув таджицьку мову і тоді ж зацікавився ще й спорідненою перською, а 
відтак – арабською графікою й арабською мовою. Як це буває, його першою “хрестома-
тією” з арабської мови став саме Коран. Відтоді, керуючись інтуїцією та за допомогою 
випадкових наставників, Я. Полотнюк самотужки вивчав арабську й перську мови, сум-
лінно студіюючи все, що було з цих предметів у бібліотеках Львова та в букіністів. По-
ступово мовою оригіналу почав опановувати дві найвизначніші пам’ятки арабського 
красного письменства – славетну збірку казок “1001 ніч” та Коран. Мова першого твору 
була простішою й доступнішою, бо існують різні видання – починаючи з адаптованих 
для дітей або відредагованих як у лексичному, так і в “ідеологічному” сенсі для хрис-
тиянського читача і закінчуючи рукописними редакціями, що тяжіють до народно-
розмовних ідіомів. Відповідно, такі тексти скеровували Полотнюка до поглибленого 
вивчення не тільки арабської літературної мови, а й її діалектів. Першим таким діалектом 
для молодого сходознавця став єгипетський, позаяк йому вдалося дістати повну фотоко-
пію рукопису популярних арабських казок із численними єгипетськими діалектизмами. 
Це був тритомний манускрипт зі знаменитої колекції відомого петербурзького орієнта-
ліста – цінителя і знавця східних старожитностей – барона Д.Г. Гінцбурга (1857–1910). 

В.С. Рибалкін, Р.Р. Гамада
 

ПАМ’ЯТІ ВЧИТЕЛЯ Й ДРУГА
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Інтриги до студіювання тексту унікального рукопису дослідникові додавало й те, що 
його власник походив із Кам’янця-Подільского та ще й був автором і досі непереверше-
них публікацій про складну систему арабського віршування.
Усе своє життя Я.Є. Полотнюк переконував своїх учнів і шанувальників залучати 

саме цей оригінал до українських перекладів “1001 ночі”, зважаючи на соковитість і бар-
вистість його стилю, щедро уквітчаного перлинами народної лексики. У нашому власно-
му перекладі цього твору (перше видання 1991 р.; друге – 2011-го) ми активно послу-
говувалися настановами Вчителя та саме його фотокопіями арабських першоджерел.
Не шукаючи банальних шляхів до реалізації поставленої мети, вчений згодом більше 

зосередився усе ж на Корані – головному першоджерелі не тільки арабської, а й усієї 
мусульманської цивілізації. До того ж класичні твори перських авторів рясніли цита-
ціями зі Святого Письма – звісно, арабською мовою. Так у Полотнюка виник задум по-
дати у власному перекладі для початку хоча б найдавніші сури мекканського періоду. 
Поетичність, лаконічність, магія усного звучання та таємнича містика змісту сакраль-
ного тексту спонукали вченого (й письменника за покликанням) взятися за ту нелегку 
справу. Поступово збиралися необхідні книги – передусім перше європейське видання 
Корану, виконане Густавом Флюгелем, – справді величезна бібліографічна рідкість. 
Далі – польські переклади Й. Бучацького та Й. Бєлявського, так само недоступні в 
українських книгозбірнях. Із російських перекладів на той час вже була надрукована 
праця І.Ю. Крачковського (1963), проте вона ще залишалася за ґратами все тих же 
“спецхранів” та й мало задовольняла Я. Полотнюка через надмірний буквалізм. Україн-
ський сходознавець добре усвідомив, що орієнтуватися треба було на якісь інші при-
клади, критерії та методологічні засади. Більш “розкручений” і поширений давній 
переклад казанського професора Гордія Саблукова (1804–1880) так само не задоволь-
нив дослідника й перекладача. І він обирає за свій дороговказ російськомовний пере-
клад Корану А.Ю. Кримського (1902), вже напівзабутий, через те що і переклад було 
здійснено невеликого фрагмента – лише 28-ми найкоротших сур, – і академіка в Украї-
ні на ті часи так по-справжньому ще й не було реабілітовано.
Складна справа займатися не надто заохочуваними суспільством проектами, а ще 

складніше – опублікувати бодай перші їхні результати. Мало хто був здатен оцінити ту 
працю, а ще менше було бажаючих ризикнути своєю головою, аби дати їй зелене світло. 
Така людина все ж знайшлася – в особі талановитого перекладача й редактора журналу 
“Всесвіт” Олександра Івановича Тереха. Співпраця двох неординарних особистостей 
вилилася, мабуть-таки, у сенсацію: влітку 1990 року читачі журналу наштовхнулися в 
ньому на… переклад Корану – вперше в історії українською мовою з тексту арабського 
оригіналу. Дарма що цензура тоді все ще остерігалася дати “добро” на вживання слова 
“Аллах”, та ще й з великої літери! Але ж у переддень краху держави войовничого без-
божжя традиційні загорожі вже почали руйнуватися: переклад Яреми Полотнюка (за 
редакцію О. Тереха) супроводжувався доти небувалою – ще однією зухвалістю – вступ-
ною статтею перекладача “Священна книга ісламу” про Коран, Пророка мусульман та ін.
Сьогоднішньому арабісту-початківцю, народженому в той ще радянський 90-й рік, 

важко збагнути масштаби значимості події: то був подвиг, до певної міри акція інтелек-
туальної непокори. Текст перекладу Я. Полотнюка разом з його ж передмовою сьогодні 
легко можна знайти в мережі Інтернет на численних сайтах – цей факт є конкретним 
визнанням високої якості праці вченого і водночас – мірилом того, наскільки великий 
шлях пройшло менш ніж за чверть століття звільнене від ідеологічного зашморгу 
суспільство.
Я. Полотнюк взагалі відзначався ґрунтовними науковими знаннями ісламської 

проблематики, якими щедро ділився як у фахових наукових виданнях, так і в популяр-
них статтях. Зокрема, у львівських архівах він виявив раніше невідомий машинопис-
ний український переклад Корану, виконаний О. Абраньчаком-Лисенецьким (з німець-
кої мови) в 1913 р. Наукова громадськість дізналася про цей переклад з публікації 
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Я. Полотнюка в журналі “Жовтень”. Інші статті дослідника торкалися різноманітних 
аспектів життя ісламського світу, культурного та духовного побутування українських 
мусульман, історії Татарстану тощо. Отож у розвиток співзвучної тематики наш жур-
нал спеціально публікує фрагмент нового перекладу Корану, виконаного колегою і дав-
нім другом Я.Є. Полотнюка проф. В.С. Рибалкіним. У середині 90-х рр. обидва вчені 
виношували ідею завершити переклад і видати повний текст разом, але з різних обста-
вин тому задуму так і не випало здійснитися.
Ті ж самі сури й аяти, видані у 1990 році Я.Є. Полотнюком, редакція поміщує свідо-

мо з міркувань підкреслити спадковість української арабістики та надати читачеві мож-
ливість самостійно оцінити два різні переклади, можливо, різні підходи вчених до 
потрактування Святого Письма мусульман.
Духовною спадкоємністю яскраво характеризується і постать самого Я.Є. Полотнюка. 

Народився він 2 липня 1935 року в місті Коломиї Івано-Франківської (тоді Станіславів-
ської) області в родині відомої письменниці Ірини Вільде (справжнє ім’я – Дарія Дми-
трівна Полотнюк; дівоче прізвище – Макогон) та лісового інженера Євгена Васильовича 
Полотнюка.
Ярема втратив батька у 8 років – його розстріляли фашисти. Першим учителем юно-

го Полотнюка стала бабуся Адольфіна Гнатівна Макогон, німкеня, яка розмовляла з 
рідними, залежно від ситуації, то українською, то німецькою мовами.
Після закінчення у Львові середньої школи Я. Полотнюк навчався в 1952–1958 рр. у 

Львівському політехнічному інституті. Не полишаючи свого захоплення східними 
мовами, він знайомиться з професором Алелі Теймуразі, завдяки якій дістає тексти 
шедеврів перської літератури. Він щедро ділиться ними з поетом та перекладачем 
В. Мисиком (1907–1983) та В. Рудковським, який пізніше так само перекладатиме з та-
джицької.
Ще будучи студентом четвертого курсу Політехніки, Полотнюк організував гурток 

перської мови, який успішно працював під патронатом професора С.М. Шаховського 
та викладача кафедри нової історії М.М. Кнороза. (Перед війною останній закінчив 
Варшавський університет за фахом “китайська мова та санскрит”). Тоді ж Я. Полотнюк 
познайомився з відомим арабістом А.П. Ковалівським. Влаштувавши Я. Полотнюкові 
“бліц-екзамен” з арабської й перської мов, харківський професор порадив студенту-
політехніку: “Та кидайте ви цю освіту технічну і їдьте навчатися до Ленінграда! Тільки 
до Ленінграда!”
Проте спершу довелося відпрацювати за отриманим фахом інженера-електрика. Ті 

довгих три роки Я. Полотнюк щоранку, коли рідні ще спали, самотужки студіював під-
ручники з арабської і перської мов. Врятував випадок – коли 1962 р. у Львові, як і по 
всій Україні, проходила Декада таджицької літератури й мистецтва, львівський поет 
Р.А. Братунь (1927–1995) запропонував Я. Полотнюкові привітати таджицьких пись-
менників їхньою рідною мовою. Молодий інженер зробив те з неабияким успіхом, а 
наступного дня дивака-технаря запросили до секретаря обкому партії з питань ідеоло-
гії В.Д. Маланчука. Той, згадавши, як і сам трохи цікавився перською мовою, благо-
словив Полотнюка на навчання в Ленінграді; майбутнього сходознавця підтримав 
також академік-мінералог Є.К. Лазаренко (1912–1979).
До Ленінградського університету Я.Є. Полотнюка прийняли без вступних іспитів, з 

умовою скласти “академрізницю” у Львові – крім арабської та перської мов. Я. Полот-
нюкові вкотре пощастило: тоді східний факультет переживав ліпші часи, там працю-
вали такі корифеї, як високоерудований філолог-іраніст С.М. Соколов (1923–1985), 
глибокий знавець іранських мов, декан факультету М.М. Боголюбов (1918–2010), іс-
торик перської літератури професор О.М. Болдирев (1909–1993). Однак найбільшим 
здобутком Я. Полотнюка стало знайомство з епіграфістом і мистецтвознавцем Л.Т. Ґю-
зальяном (1929–1994) та арабістом В.І. Бєляєвим (1902–1976), яких він уважав своїми 
головними вчителями.
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Навчаючись у Ленінграді, Я.Є. Полотнюк за підтримки О.Ф. Акімушкіна (1929–
2010) скористався шансом ознайомитись із багатими фондами рукописів університет-
ської бібліотеки, Державної публічної бібліотеки ім. Салтикова-Щедріна, Ленінград-
ського відділення Інституту сходознавства Академії наук СРСР (нині – Інститут східних 
рукописів РАН).
Переддипломну практику сходознавець проходив у Душанбе (Таджикистан), де мав 

нагоду практикуватися в живій мові, відвідувати лекції професорів Галяля Карімова та 
Андрія Євгеновича Бертельса (1928–1995). Практика справді була корисною й продук-
тивною: з одного боку, Я.Є. Полотнюк поглиблював знання усної таджицької мови, з 
другого – читав перською мовою під керівництвом доктора Фазилова “Багаристан” 
(“Весняний сад”) Абдаррахмана Джамі, який пізніше, в 1983 році, видав у Києві в 
українському перекладі. Там же, в Таджикистані, Полотнюк придбав близько 40 схід-
них рукописів, які згодом подарував Фонду рідкісної книги бібліотеки Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка.
Особливе місце в науковому житті Я. Полотнюка відіграв Леон Тегранович Ґюза-

льян – не лише фахівець високого класу, який досконало знав класичну та сучасну пер-
ську мову, історію мусульманського Сходу, його побут, звичаї та етику, а й людина 
високої порядності та культури, тонкий педагог. Він щедро ділився досвідом зі студен-
тами, заохочуючи їхню жагу до знань. Не раз і не двічі Л.Т. Ґюзальян запрошував сту-
дента до свого кабінету, коли там збиралися його друзі, такі, як дружина художника 
Натана Альтмана, піаніст Святослав Ріхтер чи генерал Джеганбані, особистий перекла-
дач та аташе шаха Могамеда Пегляві. Творча аура й пієтет оточували й іншого вчителя 
Я.Є. Полотнюка – В.І. Бєляєва, професора-арабіста, семітолога й арамеїста, що також 
знав декілька європейських мов. Коли В.І. Бєляєв захотів, аби студент прочитав уні-
кальну арабську хрестоматію В. Розена та В. Ґірґаса, він запросив Полотнюка до себе 
додому, де вони вдвох на кухні розбирали з неї тексти. Пізніше луганський арабіст 
В.М. Бейліс (1923–2001) жартував: “Ви – третя особа, що удостоїлася честі бути 
на кухні у В.І. Бєляєва, – першим був один американський арабіст, другим – історик-
сходознавець Борис Заходер, і третім – ви”.
Спадкоємність наукових зацікавлень, прищеплена Полотнюкові петербурзькою схо-

дознавчою школою, стійко виявилася в іще одному його інтересі в царині арабістики. 
Першочергова увага дослідників традиційно зосереджена на тих текстах географів, 
мандрівників та істориків, які подавали описи тих “чужинних” земель, держав і тери-
торій, що потрапляли в поле зору арабомовних авторів. Цінність і важливість таких 
текстів зростала, коли йшлося про періоди, гірше висвітлені (або й відсутні взагалі) в 
автохтонних літописах чи в повідомленнях інших іноземних історіографів.
Саме з таких міркувань невдовзі після закінчення східного факультету Я. Полотнюк 

обрав темою свого майбутнього дисертаційного дослідження не літературні тексти пер-
ською мовою, як то виглядало б природніше, а джерело арабомовне. Ним став трактат 
“Рихлат Макаріус” – щоденник Павла Алепського про подорож його батька патріарха 
Макарія ІІІ до християнських земель – інший (окрім Корану) грандіозний арабістичний 
проект невгамовного дослідника.
Православний антіохійський патріарх Макарій (пом. 1672 р.) здійснив у середині 

XVII ст. подорож до Русі та інших православних країн (у Молдавію, до земель козаків) 
за грошовою підтримкою для своєї арабської церкви. Його супутник і син диякон Пав-
ло Алепський виконав опис цієї мандрівки арабською мовою з багатьма вульгаризмами 
з сирійського діалекту. Відсутність високої книжної освіти в автора з лихвою компен-
сувалася його спостережливістю, особливо коли він підмічає і фіксує побутові риси 
молдаван, козаків, московитів. Детально описує П. Алепський і важливі політичні по-
дії, свідком яких він став під час мандрів. Саме тому “Подорож” зайняла вагоме місце 
як важливе історичне джерело XVII ст. у дослідників російських та румунських і мен-
шою мірою – українських.
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Опис “Подорожі” мовою оригіналу досі існує лише в рукописах, причому як у роз-
ширеній, так і в скороченій редакціях тексту. Повнішу версію містять лондонський, па-
ризький та петербурзький манускрипти. За лондонським списком здійснено англійський 
переклад (1829, 1836) Ф. Бельфура, за паризьким списком – французький переклад 
(1930, 1933, 1950) Б. Раду. З бельфурівського перекладу виконувалися інші переклади 
російською мовою, допоки з іще одного московського манускрипту не з’явився прямий 
російський переклад (1896–1900) Г.А. Муркоса. Відтоді українські дослідники й пере-
кладачі послуговувалися саме цим перекладом. 
Зрозуміло, що і Ф. Бельфур, і Б. Раду не концентрували спеціально своєї уваги на 

тих пасажах “Мандрів”, що стосувалися козацьких та українських земель. Не завжди 
коректно потрактовував такі фрагменти і Г. Муркос, який гірше орієнтувався в реаліях 
поза межами Московії. Саме за хибне тлумачення окремих місць арабського тексту 
його піддав гострій критиці А. Кримський.
Лінію спадковості у справі дослідження й перекладу арабського оригіналу “Подоро-

жі Макарія ІІІ”, започатковану видатним академіком, гідно продовжив Я.Є. Полотнюк. 
З того часу, як у 1912 р. опис короткої редакції діаріуша П. Алепського (відомої нині 
під назвою “київський список”) частково подав учень А. Кримського О. Олесницький, 
українські дослідники (Т.Г. Кезма, А.П. Ковалівський, О.Й. Пріцак) переважно ціка-
вилися саме цим текстом. Заслугою Я. Полотнюка стало те, що він єдиний взявся за 
опрацювання записів П. Алепського за арабськими рукописними оригіналами повних 
редакцій – лондонської та петербурзької. 
Вже в 1976 році у львівському журналі “Жовтень” (нині – “Дзвін”), № 11, з’являється 

ґрунтовна стаття Я. Полотнюка “Очима арабського мандрівника”, де подано історіогра-
фічний огляд усього україномовного матеріалу з досліджуваного питання. “Твір Павла 
Алепського подає багато цікавих відомостей про матеріальну й духовну культури Украї-
ни в епоху визвольної війни проти польської шляхти (1648–1654) та її возз’єднання з 
Росією. Досі ці відомості деякі дореволюційні і радянські історики України використо-
вували дещо обмежено”, – писав дослідник (с. 149).
Я. Полотнюк наводить, зокрема, дані П. Алепського про густоту населення на Брац-

лавщині, яку зауважив автор діаріуша у 1654 році, і те, як вже через два роки на тих же 
землях його вразила гнітюча картина занепаду і безлюдних руїн: “Ми проїхали через ті 
міста, які торік (тобто в 1655. – Я. П.) спалили ляхи в союзі з татарами”.
Подібними спостереженнями рясніє щоденник арабського автора, фрагменти якого 

подає Я. Полотнюк у прямому українському перекладі за лондонським рукописом. При 
цьому дослідник всюди подає в дужках точні посилання на конкретні аркуші й рядки 
манускрипту.
З перекладів та досліджень Полотнюка читач має можливість довідатись про різні 

технічні пристрої, які доводилося бачити П. Алепському в Україні, – гідравлічний на-
сос у лазні в Прилуках, фонтан у київському Миколаївському монастирі, “дивні залізні 
замки” в Печерському монастирі, великий годинник на одній із його дзвіниць та ін. Си-
рійського автора вражає високий рівень майстерності українських ливарників, теслярів 
на невеликих верф’ях, де будувалися великі човни (с. 150). 
Найціннішими залишаються відомості П. Алепського про духовну культуру України 

XVII ст., побут населення, народну медицину, релігійні вірування та обряди, науку й 
освіту. Дуже цікавим є й портретний опис Б. Хмельницького, якого Павло вперше по-
бачив у Богуславі. Він згадує навіть про те, що гетьман був одним із перших у Європі 
людей, які вживали каву. На той час у європейських країнах цей напій ще не був поши-
рений.
Природно, що арабський текст, який подавав опис такого широкого спектра різнома-

нітних реалій, та ще й пересипаний численними сирійськими діалектизмами, примусив 
Я. Полотнюка взятися за вивчення цього діалекту – на додаток до студійованого раніше 
єгипетського. У приватному архіві вченого зберігаються матеріали його конспектів з 
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різних джерел, за якими він студіював сирійський народнорозмовний варіант араб-
ської мови.
Такий відповідальний підхід до дослідження не міг не принести позитивних резуль-

татів. У статті “Мандрівні записки Павла Алепського як джерело до історії культури 
України ХVII століття” (журнал “Дзвін”, 1990, № 9) ми вже бачимо такі спостереження 
Я. Полотнюка: «…Г.А. Муркос міг у своєму перекладі написати фразу: “Хлеб достав-
ляли возами, а рыбу кинтарами”. У вічі одразу впадає невідповідність: чому ж хліб по-
ставляли возами, а рибу кинтарами, адже віз – це засіб транспорту, а кинтар – міра 
ваги!
Звернувшись до оригіналу, ми бачимо, що і в одному, і в другому випадках мова йде 

про міри ваги, до того ж майже рівновеликі. В оригіналі стоїть: “Хліб (нам привозили) 
химлями…” <…> Якщо ми уточнимо ці дані з матеріалами тогочасної сирійської метро-
логії, то побачимо, що 1 химль становить 230 кг, а халебський кинтар 228 кг» (с. 128).
Знання мовних нюансів дозволило Я. Полотнюкові виявити й інші курйози в пере-

кладі Г. Муркоса, наприклад коли той переклав вжиту П. Алепським в описі Б. Хмель-
ницького лексему гāдī в її діалектному значенні – “бесхитростный, спокойный, молча-
ливый”. Дослідник переконує, що в цьому контексті вона, навпаки, несе якраз своє 
класичне (навіть коранічне! – В. Р.) значення: “той, що веде правильним, вірним, істин-
ним шляхом; що йде попереду, провідник, проводир, керівник, вождь”.
У широкому колі періодичних і наукових виданнях поряд із дослідженнями вчений 

друкував різні тематичні фрагменти з “Подорожі” – про адміністрацію Війська Запо-
розького, про українських живописців, про друкарню Печерського монастиря, опис 
церков, монастирів, міст, фортець тощо. Залишається тільки шкодувати, що Я. Полот-
нюк не встиг зібрати всі матеріали свого дослідження й перекладів “Подорожі” в окре-
мій книзі – чимало напрацювань залишилось у формі чернеток та рукописних нотаток.
Та не менш улюбленою (а може, й більше, аніж арабістика) галуззю зацікавлень вче-

ного була іраністика у зрізі перської класичної літератури (класична проза й передусім 
поезія). Іще навчаючись у Ленінграді, Полотнюк уклав “Малу антологію перської пое-
зії”, яку переклав у співпраці з М. Ільницьким. Ця антологія, скрупульозно вивірена й 
зважена з текстологічного боку, явила собою новий підхід в українській іраністиці. 
Своїм прикладом вчений поклав край зумисне сформованому дилетантству, коли пере-
клади робилися з російської мови і – в кращому разі – з кастрованих таджицьких ви-
дань, де максимально уникали згадки про Аллаха, пророка Мухаммада, його сподвиж-
ників та й узагалі цуралися коранічних цитувань. Виховний у найкращих традиціях 
петербурзької школи, вчений сповідував єдино правильний принцип, якого несхитно 
дотримувався упродовж свого життя: перекладати класичні твори лише з найкращих, 
бажано прижиттєвих рукописів, із залученням не таких численних на той час критич-
них текстів, а також літографічних видань. Ця антологія, надрукована у львівському 
журналі “Жовтень” 1966 року, попри всі сподівання, так і не набула суспільного резо-
нансу, не була належно оцінена в наукових колах з простої й банальної причини – не 
було іще відповідних наукових кіл, тож нікому було її оцінювати, надто в Інституті 
суспільних наук, у тодішньому відстійнику радянської партноменклатури, де Я. Полот-
нюкові довелося працювати і який він ненавидів усім єством своєї душі. 
У “Малій антології перської поезії” поряд з першокласними й менш відомими пое-

тами був представлений трьома оповіданнями й “Багаристан” видатного поета Абдар-
рахмана Джамі, “великого завершителя” класичного періоду. В основу перекладу було 
покладено найстаріший ташкентський рукопис тимуридської доби, датований 1490 ро-
ком (кат. № 9870/1 Відділу рукописів АН Узбекистану), написаний середньоазіатським 
дрібним наста‘ліком, та рукопис кулліяту № 1331 (Відділ рукописів АН Узбекистану), 
написаний хорошим насхом і сульсом. На той час уже існував скорочений таджицький 
варіант “Багаристану”, виданий 1966 року в Душанбе іраністом Аълохоном Афсахзо-
дом, автором майбутнього критичного видання на основі п’яти рукописів, що побачило 
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світ у московському видавництві “Наука” 1987 року. Принагідно завважимо, що в осно-
ві московського критичного тексту лежать і два вищезгадувані рукописи, використані 
Я. Полотнюком. Як воно часто буває й повинно бути, обидва вчені пильно стежили за 
спорідненими “багаристанівськими” студіями, підтвердженням чого є дарчий напис 
таджицькою мовою на книзі “Багаристан” з бібліотеки Яреми Євгеновича, виданій у 
Душанбе: “Ба рафик Полотнюк Я.Е барои хотира аз нашири китоб Аълохон Афсахоф. 
26/XI-66 ш. Душанбе” (“Другові Я.Є. Полотнюку на пам’ять від автора книги Аълохона 
Афсахова. 26/XI-66 м. Душанбе”).

“Багаристан” був одним з улюблених творів Яреми Євгеновича, і він усе мріяв, що 
ось настане відповідна година, найде натхнення, помножене на сприятливі обставини, і 
почнеться робота. Проте не можна було одній людині охопити весь огром перської кла-
сики, нехай навіть на рівні популяризації. Займатись в умовах України високою сходо-
знавчою наукою не було смислу, адже не станеш писати сам для себе, не було й сенсу 
друкуватись в академічних московських та ленінградських виданнях, бо тоді україн-
ський читач був би позбавлений найелементарніших знань про культурний Схід.
Спершу в журналі “Жовтень” 1974 року з’являється його публікація “Джалаледдін 

Румі та його твори”, а трохи згодом, 1975 року, в журналі іноземної літератури “Все-
світ” виходить друком вибране з “Месневі” та “Великого дивану” Джалаледдіна Румі. 
Тексти для перекладу були взяті з таких першоджерел: фрагменти з “Масневі-йе мана-
ві” з видання Р.А. Нікольсона “The Mathnawi of Jalalu’ddin Rumi edited from the oldest 
manuscripts… by Reynold A. Nicholson, v. I–VIII, Leiden – London, 1925–1940”, з ювілей-
ного тегеранського перевидання цього ж тексту (Тегеран, 1350), фрагменти з “Великого 
дивану Шамс-е Тебрізі” були взяті з видання критичного тексту, здійсненого іранським 
текстологом Баді оз-Заманом Фарузанфаром у 1958: “Коллійат-е Шамс йа диван-е ке-
бір… Тегран, 1336”. У доповненому й доопрацьованому вигляді окремою книгою Джа-
лаледдін Румі побачив світ у київському видавництві “Дніпро” 1983 року. 
Співпраця з поетом М. Ільницьким виявилася плідною: в різний час у літературно-

мистецьких журналах з’являються переклади з відомої й водночас маловідомої україн-
ському читачеві перської літератури. У журналі “Дніпро” публікуються фрагменти з 
“Шах-наме” Абу-ль-Касима Фірдоусі, а саме “Оповідання про Маздака і Кубада”, тро-
хи згодом в альманаху “Сузір’я” були вміщені ще кілька оповідань зі славетної “Книги 
царів”. У тому ж таки журналі “Дніпро” було вперше надруковано українською мовою 
четвертий розділ “Ґулістану” Сааді, у товаристві “Знання” виходить книга “Класик 
персько-таджицької літератури Гафіз Шіразький” та ще багато інших. Не треба бути 
надто проникливою людиною, аби завважити принцип відбору перекладачем класич-
них творів.
Тим часом вчений виношував ще одну невгамовну ідею – здійснити широкомасш-

табний прорив до персомовної літератури Індії, яка цікавила його ще зі студентських 
років. У радянські 1960–70-ті роки на неї було накладено табу. Зовсім замовчувати її іс-
нування не вдавалося, бо про персомовну літературу Індії писали А.Ю. Кримський та 
О.П. Баранников (1890–1952), однак її дослідження в післявоєнний період опинилося в 
глибокому занепаді. І цей прорив був здійснений. У журналі “Всесвіт” 1979 року в пе-
рекладі Я. Полотнюка виходить друком “Туті-наме” “народного оповідача” Ібадулли і 
трохи згодом – “Туті-наме” “могола” Мохаммеда Ходавенда Кадері з іще одною ґрун-
товною передмовою про персомовну літературу Індії. “Туті-наме” Кадері як одна з 
п’яти відомих перських переробок санскритської “Шукасаптаті” недарма привернула 
увагу вченого. Ця версія, написана барвистою й водночас простою і зрозумілою мовою, 
дійшла до нас у найбільшій кількості рукописів, що свідчить про велику її популяр-
ність на Сході. Саме на версії Кадері ґрунтувалися німецький переклад проф. К.Й.Л. Ікена 
(Штуттгарт, 1882) з передмовою проф. Й.Г.Л. Козегартена (1792–1860) та англійський – 
Ф. Ґлодвіна (Калькутта, 1800; Лондон, 1801). Треба спеціально наголосити, що і версія 
Ібадулли, і версія Кадері (на основі бомбейського видання 1898 року) були перекладені 
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вперше не лише українською мовою – вони були першими й досі єдиними на теренах 
колишнього Радянського Союзу.
Оповідання з “Багаристану” Джамі, “Ґулістану” Сааді, поезія та й, зрештою, все, до 

чого звертався Я. Полотнюк, були глибоко співзвучні його високим душевним пориван-
ням, він ніби шукав у класиків відповіді на ті питання, які турбували його, шукав під-
твердження у проповідників добра і справедливості своїх життєвих настанов – бути 
людиною чистою, чесною і достойною. 
За браком фахового оточення вдома у Полотнюка поступово з’явилися друзі й коле-

ги у США, Великобританії, Чехії, Польщі, Словаччині, Єгипті, Лівані, Ізраїлі та Ірані. 
Усіх їх вирізняли не лише висока фахова ерудиція та знання, а й постійна готовність 
прийти на допомогу. Добрими словами Ярема Євгенович згадував і польських арабістів 
Януша Данецького та Йузефа Бєлявського, іраністів Тадеуша Махальського й пані Бар-
бару Менкарську, тюрколога Яна Райхмана, ізраїльського арабіста Йоханана Капліваць-
кого, не кажучи про численних друзів і колег із Ташкента, Душанбе, Баку, Самарканда 
та інших міст, куди наукова доля закидала львівського сходознавця. 
На час здобуття Україною незалежності Я. Полотнюк працював у Музеї історії релі-

гії та вкотре викладав у Львівському університеті імені Івана Франка. І коли в Києві на-
прикінці 1991 р. академік НАН України О.Й. Пріцак заснував Інститут сходознавства, 
одним із перших, кого він запросив на роботу, був Я.Є. Полотнюк; співробітником ін-
ституту він залишався, допоки ним керував О. Пріцак.
Водночас із 1992 р. Я. Полотнюк поновив читання двох факультативних курсів схід-

них мов – перської і арабської. Згодом, окрім мови, було впроваджено викладання й 
низки інших предметів: ісламознавства, країнознавства, історії перської та арабської лі-
тератури тощо.
Я. Полотнюка добре знали й шанували іранці: Посольство Ісламської Республіки 

ще в 1995 р. запросило його – єдиного вченого з України – до Тегерана на Другий 
всесвітній конгрес іраністів. Тією поїздкою він скористався для налагодження нових і 
розширення існуючих науково-культурних та освітніх зв’язків з іранськими універси-
тетами: через рік на стажування до країни запросили студентів з України – Львова та 
Києва.
У 1997 р. за ініціативи Я.Є. Полотнюка на філологічному факультеті Львівського на-

ціонального університету імені Івана Франка було відкрито кафедру сходознавства. Усі 
програми для курсів спеціальності “Перська мова й література” готував сам Полотнюк, 
а перші його студенти-іраністи згадують, як він читав їм на кафедрі мало не всі фахові 
лекції – перську мову й літературу; іранське країнознавство й ісламознавство; історію, 
теорію та практику перської каліграфії, основи перської поетики, керував першими 
практиками. Ярема Полотнюк відродив у Львові іраністику й арабістику, яка своїм рів-
нем не поступається попередній львівсько-петербурзькій школі. З його ініціативи у 
Львівському університеті вперше в Україні впроваджено курс “Вступ до персомусуль-
манської культури”. Як працівник Музею історії релігії, Я. Полотнюк за сприяння му-
зейників і бібліотекарів організував своїм студентам практику, де вони читають і 
описують оригінальні східні рукописи. До сформованої Полотнюком молодої кафедри 
надходять з Ірану раритетні видання класиків перської літератури. 
Разом з Учителем студенти слухали платівки та диски із записами шедеврів перської 

поезії, читали епіграфічні написи на зброї, килимах та камені, відвідували його неза-
бутні екскурсії, вечори-зустрічі перського Нового року – Новрузу. На них присутні чи-
тали напам’ять перські вірші та співали перських пісень. Довкола Вчителя поволі 
згуртувався чудовий колектив учнів-однодумців: Олег Кшановський, дочка сходознав-
ця Ярина Полотнюк, талановитий перекладач Роман Гамада, викладачі Марта Стель-
мах, Ольга Максимів, Ірина Яремчук, офіцер Володимир Дубовик. Ярема Євгенович 
став совістю студентів і колег – почути від нього зауваження було дуже прикро, бо кож-
ному він вселяв впевненість, що той здатен на більше.
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У 2004 р. Я. Полотнюк став першим із десяти нагороджених указом уряду Ірану 
фахівців, які одержали грамоту з рук міністра культури та ісламської орієнтації Ахме-
да Масджед-Джамаї. Тоді ж ім’я сходознавця було внесено до енциклопедично-
біографічного довідника “Нова історія України – Львівщина та львів’яни”.
Сходознавець і перекладач Я. Полотнюк успадкував від матері Ірини Вільде і талант 

письменника, який виявився в нього ще замолоду (про це докладніше див. у нашому 
журналі, № 3.2012, с. 172).
Я.Є. Полотнюк пішов із життя у розквіті своїх творчих сил. На його робочому столі 

залишилися в машинописі (частково – в рукописах): авторська книга про перську калі-
графію (у двох томах); переклад арабської граматики Коена (اللغة العربیة وقواعدھا), по якій 
студенти вивчали мову; об’ємний повний зошит нотаток із сирійського діалекту, який 
вчений спеціально студіював для кращого розуміння діаріуша П. Алепського; спільний 
з Р.Р. Гамадою переклад з чеської мови підручника єгипетського діалекту (J. Oliverius, 
R. Veselý. Egyptská hovorová arabština); незакінчена перська анонімна романтична по-
вість “Нуш Афарін” (фрагменти); “Сабк-е шенас” (стилі перської літератури) М.Т. Бега-
ра та багато-багато іншого… 
Пропоновані в часописі публікації, з одного боку, продовжують і розвивають на-

прямки й тематику досліджень Я.Є. Полотнюка (арабістика та іраністика), з другого 
(японістика) – відбивають результати й здобутки на сходознавчих теренах колишніх 
студентів, слухачів та колег незабутнього Вчителя.
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МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Префектура Окінава є адміністративною одиницею Японії, складається з великої 
кількості островів і характеризується максимальною збереженістю традиційних 

діалектів, що дуже відрізняються від літературної мови. Однією з причин цього явища 
є віддаленість самої префектури від чотирьох основних японських островів.
Окінава тривалий час була спірною територією. З ХV ст. на ній розташовувалося 

Королівство Рюкю 琉球王国 Ryuukyuu Oukoku зі столицею у м. Шюрі (тепер східна 
частина м. Наха), яке у 1609 р. було загарбане кланом Шімадзу з Каґосіми (о. Кюсю) 
[Shibatani 1990, 191]. Його метою було забезпечити торговельні права для князівства 
під час закриття Японії. Король Рюкю формально виконував свої обов’язки до 
1879 року. Королівству вдалося зберегти свої торговельні, культурні та релігійні зв’язки 
з Китаєм. Слідом за модернізацією Японії у кінці ХІХ ст. уряд імператора Мейджі фор-
мально анексував острови Рюкю і перейменував їх у префектуру Окінава. У червні 
1945 р. острови Рюкю потрапили під контроль США. Статус префектури острови зано-
во дістали у 1972 р., коли вступила в силу угода, за якою Японії були передані всі адмі-
ністративні, законодавчі й судові права на острови Рюкю.
Діалекти цієї префектури та островів, які колись належали до Королівства Рюкю, 

називалися мовою рюкю 琉球語 Ryuukyuugo (або мова Лучуан). Б. Чемберлен (1895) 
розглядав мову рюкю як сестринську японській. Такої гіпотези дотримувався і вчений 
Р. Міллер (1971) [Shibatani 1990, 189]. Існує гіпотеза, що з однієї прамови утворилася 
архаїчна японська, яка лягла в основу сучасної японської, та архаїчна рюкюська, яка 
стала базою сучасної рюкюської. Чемберлен також зазначав, що спорідненість між 
японською та рюкюською є приблизно такою ж, як між іспанською та італійською чи 
французькою та італійською, але через політику уряду мову Рюкю вважають діалек-
том.
Окінавський діалект, який має назву 沖縄口 uchinaaguchi, є найбільш уживаним се-

ред усіх рюкюських діалектів. Крім того, він ще має назву “діалект шюрі”. Основними 
фонетичними характеристиками окінавського діалекту порівняно з літературною мовою 
є зміни голосних え “e” вい “i” та お “o” вう “u”. Наприклад, あみ ami (雨 ame – “дощ” 
у літературній мові), くむ kumu (雲 kumo “хмара”) та ゆみ yumi (嫁 yome – “нарече-
на”). У цьому діалекті є п’ять довгих голосних (a, i, u, e, o), як і в японській, проте тут є 
лише три коротких (a, i, u). В окінавських словах зберігається стара японська вимова 
“p” для слів, що розпочинаються на “h” (наприклад, 鼻 pana замість hana “ніс”). Япон-
ські き ki та ぎ gi у діалекті звучать як ち chi じ ji. Крім того, き ki та ぎ gi останнього 
співвідносяться з け ke та げ ge літературної мови. Наприклад, ちき chiki “слухай” за-
мість 聞け kike літературної мови. Японське り ri змінюється на い i, а окінавське り ri 
відповідає японському れ re [柴田 2007].
Щодо граматичних характеристик, то варто згадати про особливості дієвідмінюван-

ня в цьому діалекті. Наприклад, словникова форма дієслова 書く kaku матиме відповід-
ник カチュン kachun, а атрибутивна – カチュル kachuru. Такі ж особливості можна 
було віднайти у класичній японській мові [大西 2008, 21].
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Окінавська література нараховує велику кількість письменників, які вживали місце-
вий діалект у творах, наприклад, коли описували традиції островів, релігійні практики, 
історичні моменти чи вводили його у репліки героїв. Звичайно, це обмежувало читаць-
ку аудиторію основних островів Японії або ж навіть ізолювало читачів Окінави. У Япо-
нії існує певна дилема з “діалектологічною проблемою”, оскільки достеменно невідомо 
було, як же писати твори окінавським письменникам. Перед авторами поставав ряд за-
питань такого характеру: чи використовувати у книзі діалект, якщо більша частина на-
селення Японії не зрозуміє змісту? А якщо, наприклад, написати діалектом острова 
Міяко, то тоді його не зможуть зрозуміти мешканці Йонаґуні. Чи слід лише вводити 
діалект у репліки героїв, чи, може, дописувати його тлумачення або ж писати усе ієро-
гліфами? 
Деякі письменники зовсім уникають діалекту у своїх творах, інші вводять його в 

окремі абзаци, які або пояснюють, або змінюють так, щоб решта японців могли їх зро-
зуміти [Molasky, Rabson 2000, 9]. Наприклад, діалект можна віднайти у творах таких 
окінавських поетів та прозаїків: Накамура Каре, Яманокучі Баку, Цукаяма Іссуй, Така-
ра Бен, Медорума Шюн, Ікеміяґі Секіхо, Куші Фусако, Кішяба Джюн, Ошіро Тацухіро, 
Шіма Цуйоші, Накахара Шін, Шімокава Хіроші, Йошіда Суеко, Яманоха Нобуко та ін. 
Однак жоден із цих творів не був написаний повністю окінавським діалектом, а навпа-
ки, текст твору пристосовано до широкого загалу читачів. Цей діалект утруднює роботу 
перекладача, оскільки подекуди повна заміна нелітературних слів у тексті перекладу є 
неможливою. І лише залишається вжити в окремих частинах твору діалект рідної мови 
або навести пояснення до нього. 
Медорума Шюн у творі “Крапля” (『水滴』 Suiteki 1997) вживає діалект півострова 

Мотобу (південна частина острова Окінава) не лише для того, щоб показати лінгвістич-
ну варіативність цієї території, а й щоб виокремити певних героїв і показати різницю у 
їхніх соціальних класах. Наприклад, дружина головного героя Уші (ім’я має значення 
“корова”; деякий час ним називали дівчат на Окінаві) жила з того, що працювала на 
полі та продавала рибу. Її освіта обмежувалася початковою школою, і за межі Окінави 
вона не виїжджала. Автор не ідеалізує її, але й не зневажає. Усі її думки від першої осо-
би та висловлювання написані діалектом, що дуже чітко вказує на її походження. На 
відміну від неї, чоловік Уші, Токушьо, перед війною навчався в елітній вищій школі, і 
його думки в тексті передано літературною японською мовою. Молодий лікар, окіна-
вець за походженням, якого автор також увів у текст свого роману, спілкується винятко-
во літературною японською мовою [Molasky, Rabson 2000, 10]. 
Поряд з Медорума Шюном варто згадати Сакіяму Тамі – письменницю окінавського 

походження, творчість якої складається з двох періодів: написання романів та есе. Кри-
тики високо оцінювали її надзвичайний талант, двічі номінували на премію Акутаґава. 
Авторка зазначала, що пише свою прозу, змішуючи літературну японську мову та міс-
цевий діалект (島言葉 shimakotoba). Вона розуміла, що таке рішення обмежить коло її 
читачів, але, незважаючи на це, хотіла, щоб діалект використовувався не тільки як об-
рамлення до літературної мови. Подібні тенденції спостерігалися й у творчості пись-
менників основних островів Японії, а саме у Накаґамі Кенджі, Фукадзава Шічіро, 
Сакаґучі Анґо та Ідзумі Кьока. 
Сакіяма згадує, який сильний вплив мав на неї насичений діалектом роман Хіґаші 

Мінео “Окінавський хлопчик” (『オキナワの少年』 “Okinawa no shounen” (1971)), дія 
якого відбувається у центральному окінавському місті Кодза, де у вищій школі навча-
лася сама авторка. Вона звертає увагу на те, що місцевий діалект переплітався з текстом, 
наче “дражнився з літературною японською мовою” [Molasky, Rabson 2000, 159]. Текст 
Хіґаші став своєрідною особистою Біблією. Вона успадкувала його грайливий стиль, а 
вживання діалекту лягло в основу формування її особистого письменницького стилю. 
Дуже чітке зіткнення літературної мови та діалекту, їхній своєрідний каламбур прогля-
дається в есе “Дикий танець з острівними словами”. Цю тенденцію спостерігаємо і в 
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інших її творах: “Походження Муйані” (『ムイアニ由来記』 Muiani yuraiki, 1991), 
“Хитання та коливання” (『ゆらてぃくゆりてぃく』 Yuraite iku yurite iku, 2003) і т.д., 
в яких ще більше використовується діалект, що надає творам певного містичного зву-
чання, звичайно, не без авторської іронії. В “Окінавському хлопчику” автор плавно 
вводить діалектні елементи у діалоги героїв [Molasky, Rabson 2000, 126]. Він розуміє, 
що відобразити у тексті щоденне спілкування героїв без уживання діалекту неможливо, 
але зрозумілим є й те, що його можуть не сприйняти читачі решти території Японії. До 
цього долучилася також Сакіяма Тамі, яка надала можливість читачам поглянути на 
мову префектури Окінава під іншим кутом зору, не таким, який вони можуть мати піс-
ля прочитання есе “Мовний пейзаж” (『言葉の風景』 Kotoba no fuukei, 2004). Сакіяма 
згадує про лінгвістичну різноманітність острова Іріомоте префектури Окінава. Пись-
менниця народилася в селі, що розташовувалося в західній частині острова, на який та-
кож перебралися нові переселенці в післявоєнний час. Недалеко від її села проживали 
шахтарі, які походили в основному з о. Кюсю і з’явилися на Іріомоте ще перед війною. 
У своїх спогадах вона відтворює у пам’яті комічні миті, коли сміялася над інтонацією 
чи мовою інших мешканців острова. Письменниця зазначала, що вдома її батьки спіл-
кувалися діалектом міяко (宮古弁 miyako ben), а сусіди – діалектом хатома (鳩間弁 ha-
toma ben). Вдома можна було також чути високотональний діалект сонай (そない弁 
sonai ben). У школі ж вона занурювалася в середовище літературної японської мови. 
Найбільш екзотичним і близьким серцю з усіх цих діалектів їй здавався діалект хатома 
[Bhowmik 2008, 174].
На початку твору “Походження Муйані” головній героїні телефонує жінка, яка гово-

рить літературною мовою, змішаною з діалектом. І це змушує першу зануритися у свої 
давно забуті спогади та пригадати місця, де колись вона жила. 
Окінавський діалект можна також віднайти у дещо автобіографічному романі Судзу-

кі Теруко “Вийди, Кіджімуно!” (『でておいでキジムナー』 Dete oide Kijimunaa, 1990). 
Авторка народилася у місті Ішікава на о. Окінава в 1946 році. Головною героїнею є 
дівчинка Йошіно, донька японки Токі та американського військового лікаря. У творі 
описано її дитинство, де багато місця відведено пошукам дівчинкою казкової істоти Кі-
джімуна. Дівчинці він дуже подобався, через те що у нього волосся було руде, як і в 
неї, – вона зовні відрізнялася від своїх однолітків [Herbert 2000, 74]. Використовуючи 
цей образ, Судзукі Теруко порушує проблему ідентичності у творі, оскільки на той час 
бути напівкровкою, та ще й напівамериканкою, на Окінаві було непрестижно. Суспіль-
ство прохолодно ставилося до таких людей. Правда, коли Йошіно підросла, то оточую-
чі звикли до неї, вона мала багато друзів, та й учителі прихильно ставилися до Йошіно. 
Головна героїня вирішує полишити Окінаву та їхати на острови основної частини 
Японії1, щоб поступити в університет. Тут також відбувається деяке протиставлення 
ідентичності, правда, воно уже не стосується напівамериканського походження дівчин-
ки – воно полягає в тому, що населення основних островів Японії та Окінави дещо від-
різняється. Авторка так згадує про це у творі:
同じ標準語で話しても、本土と沖縄では、文化も、ものの考え方も違うだろう

し、学力のレベルだって、沖縄とは比べものにならないだろう。 [すずき 1990, 292].
Onaji hyoujungo de hanashite mo, hondo to Okinawa de wa, bunka mo, mono no kan-

gaekata mo chigau darou shi, gakuryoku no reberu datte, Okinawa to wa kurabemono ni 
naranai darou. 

“Навіть якщо ми говоритимемо літературною японською мовою, культура, спосіб 
мислення японців основних островів та Окінави відрізняються, не кажучи уже про рі-
вень освіти на Окінаві”.
Можна сказати, що люди основних островів Японії ставилися дещо упереджено до 

окінавців. У творі показано дуальну ідентичність окінавців.
『そのうち、ウミト母さんに追いついて、ガージュー）我の強い（ウチナーイナ

グ）沖縄女（になるわ。』
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『あなたもよ、美智子。そのときは二人して、ウチナー）沖縄（カンプーを結お
うね。』 [すずき 1990, 307].

“Sono uchi, Umito kaasan ni oitsuite ite, gaajuu (ware no tsuyoi) uchinaainagu (Okinawa 
onna) ni naru wa”.

“Anata mo yo, Michiko. Sono toki wa futari shite, uchinaa (Okinawa) kanpuu wo yuou 
ne”.

“Незабаром ти наздоженеш маму Уміто і станеш однією з наших сильних окінав-
ських жінок”.

“Ти також Мічіко. У той час давайте удвох зав’яжемо волосся в окінавському стилі 
кампу”.
У цій цитаті наявні такі лексеми окінавського діалекту, до яких у дужках подано 

пояснення літературною японською мовою: ガージュー gaajuu “сильний”, ウチナーイ
ナグ uchinaaigu “окінавська жінка”, ウチナー uchinaa “Окінава” та カンプー kampuu 
“кампу” (традиційна окінавська зачіска).
『アキサミヨー）どうしよう！（これが、ワ）我（んの孫なのかい。』
美智子は、いまにも取り落としそうな赤ん坊を、あわてて抱きとり、胸にかかえ

た。そして、『アイエーナー）かわいそうに（、登紀。チャースガテー）どうした
らいいんだろう（。』と、なおも泣き叫ぶウミトに、思わず声を荒らげた。[すずき 
1990, 315–316].

“Akisamiyou (dou shiyou)! Kore ga wa (ware) n no mago na no kai”.
Michiko wa, ima ni mo toriotoshisou na akanbou wo, awatete dakitori, mune ni kakaeta. 

Soshite, “Aieenaa (kawaisou ni), toki. Chaasugatee (dou shitara ii n darou)” to, nao mo naki-
sakebu Umito ni, omowazu koe wo arageta”. 

“Що ж робити? Це справді моя онука?”
«Мічіко швидко обняла і взяла на руки квапливо залишену дитину. 
“Бідненька Токі. Що ж робити?” – неусвідомлено підвищила голос Мічіко на Уміто, 

яка безперестанку верещала». 
Як і в попередній цитаті, тут подано пояснення до діалектних слів. До прикладу 

можна навести декотрі з них: アキサミヨー akisamiyoo “що ж робити?”, アイエーナー 
aieenaa “бідненька”, チャースガテー chaasugatee “що ж робити?”.
У творі Ошіро Тацухіро “Черепахова гробниця”2 (『亀甲墓』 Kikkoubaka, 1966), в 

якому описане життя післявоєнного фермерського селища, можна також віднайти 
елементи окінавського діалекту [松下 2010, 52]. Цікаво, що пізніше видання цього 
твору зазнало певних змін, оскільки діалект у діалогах було замінено літературною 
мовою. Наприклад, видання 1967 року ще містить ці елементи: 
「ちがうて，ちがうて。それは……」
いいなおそうとすると，タケが，
「墓にいくてか，ばあさん。そんなら」[大城 1967, 128].
“Chigau te, chigau te. Sore wa…”
Iinaosou to suru to, Take ga,
“Haka ni iku te ka, baasan. Sonnara”. 
А у виданні 1982 року помітні ось такі зміни:
「ちがう，ちがうさあ。それは……」
いいなおそうとすると，タケが，
「墓にいくのか，ばあさん。そんなら」 [大城 1982, 14].
“Chigau, chigau saa. Sore wa…”
Iinaosou to suru to, Take ga,
“Haka ni iku no ka, baasan. Sonnara”. 
“Це не так, це не так. Це…”
Таке, виправляючи себе, сказав: 
“Ідете на могилу, бабусю. Тоді бувайте”.
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У другому виданні збірки “Коктельна вечірка” у творі “Черепахова гробниця” можна 
віднайти до ста прикладів таких змін. Серед них найбільш помітними є усунення て te 
або його заміна на частку んn літературної мови. 
У статті зроблено загальний огляд творів окінавських письменників, у яких 

використано діалект. У більшості з них він наявний у діалогах. Автори застосовували 
різні способи уведення діалекту в текст, щоби він був зрозумілим для загалу. Процес 
цей засвідчує те, що письменники прагнули передати традиції префектури Окінава, 
ввести читача в тогочасну атмосферу. Оскільки цей діалект дуже відрізняється від 
літературної мови, то перекладачам та дослідникам японської мови та літератури не 
завадять базові його знання. Цей пласт літератури залишається ще маловивченим в 
українській японістиці, тому ця стаття може правити початком для подальших 
досліджень. 

1 Острови основної частини Японії – о. Хоккайдо, о. Хонсю, о. Кюсю та о. Сікоку.
2 Гробниці на о. Окінава у формі панцира черепахи.
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Календарне весняне свято тепреш у ногайському аулі Кангли, що відзначалося у бе-
резні, описав етнограф Р.Х. Керейтов [Керейтов 1989, 105]. 

Як згадувала Пітіє Бекмуратова, що народилася 1933 року у кримському селі Баясут, 
тепреч (тепреш) проводили молодь і старі 5 травня, у першу п’ятницю місяця, на га-
лявині за селом. Спиртного не пили, а лише каву, приготовану в джазмі, котили кала-
кай1 по озимині, читали молитву і, розломивши калакай та наділивши всіх, з’їдали 
його. За її свідченням, під час перебування в Узбекистані кримські татари продовжува-
ли святкувати тепреч.

Кримські степові татари (ногайці), які переселилися до Туреччини, продовжують 
святкувати тепреч 30 числа місяця нісан, тобто 6 травня [Oğuz, Kasınoğlu 2005, 96–97].

13 червня 1999 року неподалік міста Чаталджа відбулося традиційне свято тепреч, у 
якому, крім місцевих мешканців, взяли участь делегації кримських татар з Румунії і Бол-
гарії та студенти з Криму, що навчаються в Туреччині [Голос Крыма 1999, 2].

Останній перед висилкою із Криму тепреш степові татари провели 16 травня 
1943 року в селі Акшеїк. Свято німці зняли на фото- та кіноплівку з пропагандист-
ською метою [Yalkın 1990, 30]. 

Ногайський тепреш за ритуалами та обрядами й за датою проведення (у Криму й 
Туреччині) відповідає святу хидирлес кримських татар та святу гидрелез турків (к.-татар. 
хыдырлес ~ къыдырлес, турец. hıdrellez ~ hıdırellez), див.: [Керейтов 1989, 105; Кур-
тиев 1996, 35–36; Oğuz, Kasınoğlu 2005, 96–97]2. У Криму та Туреччині обидва свята 
припадають на перший день літнього періоду року, день Св. Георгія, тобто на 6 травня 
за юліанським календарем (23 квітня за григоріанським календарем), пор. гагауз. хе-
дерлез ‘день Святого Георгія, початок літа’. 

Образ св. Георгія став у Візантії дуже популярним і поширився по всій імперії. На 
Сході св. Георгій відомий як Джірджіс [Ислам 1981, 66]. День Св. Георгія (Зелений 
Георгій, Зелений Юрій) святкували майже по всій Європі [Календарные обычаи и обря--
ды 1977, 25–26, 96, 101, 118, 130, 155, 182, 197, 214, 233, 261–263, 266, 288, 308–310, 
317–318, 332; Соколова 1979, 155–184]. Корені свята Св. Георгія сягають сивої давни-
ни. Деякі вчені пов’язують його походження з римськими палиліями [див.: Календарные 
обычаи и обряды… 1977, 262]. У Давньому Римі святкували палилії, свято землеробів 
та пастухів (латин. Palīlia ~ Parīlia – сільське пастуше свято, котре справлялось 21 квіт-
ня, у річницю заснування Риму (від Palēs – давньоіталійська богиня, покровителька 
пастухів і худоби)) [Мифологический словарь 1990, 416; Дворецкий 1976, 719]. 

Епітет св. Георгія ‘зелений’ породив на Сході образ Хадира (Хидр, Хизр, Хидир, Хи-
зир) (араб. ḥaḍir ‘зелений’, від кореня ḤḌR ‘зеленіти’ [Арабско-русский словарь 1962, 
283], перс. xäzer ‘зелений’; ‘зелена гілка’; ‘посів’; ‘місце, багате на рослинність’, xezr 
‘Хезр’ (ім’я пророка, який знайшов, за мусульманськими переказами, джерело живої 
води) [Персидско-русский словарь 1983, т. 1, 558]), який фігурує в мусульманських пе-
реказах і має зелений колір3. У тюрків і народів Середньої Азії відбулося зрощення 
двох праведників – Хизр-Ільяс, оскільки Хизир та Ільяс разом мандрують, що й породи-
ло турец. hıdrellez ~ hıdırellez [Ислам 1981, 94–95, 262].

 
ПРО ПОХОДЖЕННЯ НОГАЙСЬКОГО СВЯТА

ТЕПРЕШ І ЙОГО НАЗВИ
ТА ПРО КРИМСЬКОТАТАРСЬКЕ СВЯТО ДЕРВІЗА

В.А. Бушаков
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Образи св. Георгія, Хизра та Ільяса відповідають єгипетському Осірісу, східним 
Таммузу, Балу, Адонісу та Аттісу, античним Єлені, Діоскурам, Персефоні та Прозерпі-
ні, Ісусу Христу, тобто богові чи божеству, що вічно вмирали та воскресали й уособлю-
вали річний цикл природи [Мифологический словарь 1990, 27, 73–74, 88, 181, 206, 234, 
411–412, 515].

Народна етимологія пов’язує термін тепреш ~ тепреч із ног. теб- (теп-) ‘брикати’, 
‘хвицати’ [Ногайско-русский словарь 1963, 342] та к.-татар. теп-, теб- ‘хвицати’, ‘дава-
ти копняка, стусана’; ‘танцювати’ [Крымскотатарско-русско-украинский словарь 2008, 
574], хоча афікса -реш (< -реч), який утворював би іменник від дієслова, в ногайській 
чи в інших тюркських мовах немає. До народної етимології пристав і Б. Ялкин, даремно 
відкинувши пояснення терміна з турец. teferrüç, -cü ‘прогулянка’; ‘екскурсія’ (< перс. 
тäфäрродж ‘прогулянка’, ‘гуляння’; ‘розвага’, ‘забава’ [Персидско-русский словарь 
1983, т. 1, 385]) і пов’язавши його з дієсловами турец. Depreş- ‘поновлюватися’, 
‘повертатися’ та tepreş- ‘заворушитися’, ‘заколиватися’ [Yalkın 1990, 29].

Таджики у хуті (тадж. ҳут – одинадцятий місць іранського сонячного року, останній 
місяць зими), проводили весняні гуляння (тадж. сайл). Саїль проводився кілька днів по-
спіль, а в деяких місцях – кожної п’ятниці місяця хут, а також і після свята навруз, у квіт-
ні й на початку травня. Узбеки також проводили навесні народні гуляння (узб. сайил). 
Як вважають учені, саїль пов’язаний з культом вмираючої та оживаючої рослинності, 
що уособлював Сіявуш, образ якого сягає вмираючого й воскресаючого божества [Наро--
ды Средней Азии и Казахстана 1962, 340, 628–629; Мифологический словарь 1990, 494]. 

Назва свята саїль походить від слова арабського походження (араб. sayr ‘рух’, ‘хід’, 
sayrān, від кореня SYR ‘йти’, ‘ходити’, ‘рухатися’ [Арабско-русский словарь 1962, 
485–486; Platts 1884, 711, 712]), яке увійшло в іранські мови (перс. сейр ‘рух’, ‘хід’; 
‘прогулянка’, ‘огляд визначних пам’ятників’, тадж. сайр ‘прогулянка’, ‘гуляння’, 
сайргоҳ ‘місце прогулянок’, ‘місце гуляння’, сайил ‘саїль’ (народне гуляння), афг. сайр 
‘прогулянка’, ‘гуляння’; ‘хід’, сáй[ә]л ‘прогулянка’; ‘видовище’) і з них потрапило в 
тюркські та інші мови (урду sayr, ‘рух’, ‘ходіння’, ‘прогулянка’, ‘гуляння’, ‘екскурсія’, 
saylān ‘прогулянка’, ‘гуляння’, турец. seyir ‘рух’; ‘видовище’; ‘прогулянка’, seyran 
‘прогулянка’; ‘екскурсія’, к.-татар. сейран ‘прогулянка’, ‘гуляння’; ‘споглядання’, звід-
ки ім’я Сейран, сейир ‘видовище’; ‘зачарування’, азерб. сеjр ‘гуляння’; ‘споглядання’, 
сеjренҝәh ‘місце гуляння’, туркм. сейил ‘гуляння’, ‘прогулянка’, сейилгәх ‘місце, де 
відбувається гуляння’; ‘сад для гуляння’, узб. сайр ‘прогулянка’; ‘рух’, сайил ‘свято 
весни’; ‘саїль’ (народне гуляння); ‘масова прогулянка’, сайилгоҳ ‘місце, де відбувається 
народне гуляння’, кирг. сайран ‘прогулянка’; ‘привілля’; ‘насолода’, сейил ‘гуляння’, 
‘прогулянка’; ‘бенкет’, сейилдик ‘місце гуляння’; ‘гуляння’, ‘бенкет’, ‘пікнік’, казах. 
сайран, серуен, сейіл ‘прогулянка’, ‘гуляння’, башк. сәйер, сәйран ‘прогулянка’, ног. 
сейир ‘дивний’, ‘дивовижний’).

У ногайському тепреші (< перс. тäфäрродж) злилися середньоазійський саїль та 
кримськотатарський хидирлес, бо ногайські орди колись кочували від Аралу до Ниж-
нього Дністра і на них мали вплив культури народів Середньої Азії, Кавказу та Криму, 
на що вказують назва ногайського свята та його ритуали.

Як з перс. тäфäрродж утворилось ног. тепреш? Звук ф було замінено п, оскільки в 
ногайській мові немає ф, другий голосний випав, подвійний р вимовлявся як одиноч-
ний, останній губний голосний перейшов у негубний е завдяки сингармонізму голосних, 
а останній приголосний ч перейшов у ш, що притаманно кипчацько-ногайським мовам, 
пор. турец. teferrüç, -cü.

Чому свята саїль та тепреш, котрі мають домусульманське походження, названо 
арабо-перськими словами? Мабуть, назва мала надати їм мусульманського характеру. 

Про походження кримськотатарського свята дервіза і його назви автор вже писав 
[Бушаков 1998]. Але до цієї теми він вимушений повернутися, оскільки знайшов нові 
свідчення про саме свято та місце його проведення.



Про походження ногайського свята тепреш і його назви та про кримськотатарське...
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Наша етимологія к.-татар. дервиза знаходить підтвердження в А. Лизлова, який пря-
мо не називає дервізу, але пише саме про неї, а потім про хидирлес: «Й потім є свято, 
його ж напівсвятом називають, або день милостині за померлих. Це свято більше ша-
нують магометани у Сирії, та Месопотамії, та у Єгипті, ніж у Константинополі. Бо в 
цих країнах на той день звичайно купці у торгівлях рахувалися, а якщо придбане щось 
у рік з’явиться, від того десяту частину дають милостині за померлих. Й також поміж 
себе бенкетують. Так само звичайно чинять і в день святого Георгія, його ж своєю мо-
вою називають Хедирлес. Бо з’їжджаються великим зібранням на те ж поле (“поле ві-
доме, місце дуже затишне над рікою Хефтарою”. – Б. В.)4 та усім показуються у справах 
військових, хто чого навчений є: чи з лука, чи з пищалі у ціль стріляти, чи у перстень 
скачучи стріляти та джидою у місце призначене убивати. Також і паші усі виїздять, 
якщо ж який прийти не може, той свого двору слуг, як найкращих, убравши, присилає» 
[Лызлов 1990, 336–337].

В.Х. Кондаракі називає на ріці Кабарта урочище Дербіза, де були розташовані руї-
ни Хані-кая (за татарськими переказами, руїни села Ханій-кой), розташоване між села-
ми Кококоз та Єні-Сала [Кондараки 1873, 88]. 

Зіставлення текстів А. Лизлова та В.Х. Кондаракі дозволило не тільки зрозуміти, що 
під потамонімом Хефтара криється Кабарта, а й локалізувати урочище Дервіза, яке 
згадує А. Лизлов, не називаючи його, та підтвердити правильність нашої етимології на-
зви свята дервіза (к.-татар. дервиза ‘дервіза’, свято врожаю [Крымскотатарско-русско-
украинский словарь 2008, 159]) з перс. дäрйузе ~ дäрвізе ‘жебрак’, ‘бідний’, дервіш’; 
‘жебрацтво’, ‘збирання милостині’ та наше припущення щодо його відповідності ме-
греґану.

Дервіза припадає на день осіннього рівнодення і відповідає святу маграджан в ара-
бів (араб. mahrajān ‘народне свято’, ‘урочистість’; ‘фестиваль’ [Арабско-русский сло-
варь 1962, 983]) та мегреґану в персів (перс. меhреґан ‘осіннє рівнодення’; ‘осінь’; 
‘мегреґáн’ (назва давньоіранського свята осіннього рівнодення) [Персидско-русский 
словарь 1983, т. 2, 583]), що припадає на перший день місяця мегр (перс. меhр) іран-
ського сонячного року, 21 вересня європейського календаря. В Ірані Новий рік (перс. 
ноўруз ‘новрýз’) нині припадає на перший день першого місяця іранського сонячного 
року (фарвардін), що припадає на весняне рівнодення, 21 березня [Персидско-русский 
словарь 1983, т. 2, 233, 672]. Колись іранський рік починався в день літнього сонцестоян-
ня (тобто в колишній новрýз), але іранський сонячний календар через недодавання до-
даткових днів відстав від природного циклу на чверть року [Мец 1966, 333; Бируни 
1987, 226–227, 234–235]. Давньоперські мегреґáн і новрýз стали святами мусульман-
ського світу. 

Перська назва дервіза мала надати неісламському за походженням святу мусульман-
ського характеру.

У Криму народні свята могли відбуватися також біля гори Байрам-Баши (к.-татар. 
bayram ‘свято’, baş ‘голова’). Свято жертвопринесення qurban bayram проводилося на 
узвишші Курбанбайрам на Перекопському перешийку.

1 К.-тат. тепреч ‘тепреч’ (весняне кримськотатарське народне гуляння, яке проводиться в дні 
свята хидирлес, 6–7 травня), к.-татар. джезве ‘кавник з довгою ручкою’, к.-татар. къалакъай 
‘плаский круглий виріб з печеного тіста’ (іноді з вишкварками та січеним м’ясом усередині); на 
свято хидирлес калакай котять з гірки і дивляться, на який бік упаде: якщо верхом – буде доста-
ток [Крымскотатарско-русско-украинский словарь 2008, 273, 574, 733].

2 Про проведення свята гидрелез у різних місцевостях Туреччини див.: [Oğuz, Kasımoğlu 
2005, 42–95].

3 Святилище аль-Хідра на кувейтському острові Фалака описав Дж. Біббі, який зіставив му-
сульманського пророка з шумеро-аккадським героєм Ут-напішті-Зіусýдрою [Бибби 1984, 193–
194, 236–237; Мифологический словарь 1990, 220].
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4 В.Х. Кондаракі називає урочище Дербіза з руїнами Хані-кая між селами Коккоз та Єні-Сала, 
що, за татарськими переказами, лишилися від села Ханій-кой, ‘Село ханші’ [Кондараки 1873, 
87]. Села Коккоз та Єні-Сала розташовувались у долині ріки Бельбек, або Кабарта. А. Лизлов і 
В.Х. Кондаракі пишуть про одне й те ж урочище, а під потамонімом Хефтара А. Лизлова кри-
ється потамонім Кабарта.

СКОРОЧЕННЯ НАЗВ МОВ

азерб. – азербайджанська 
араб. – арабська
афг. – афганська (пушту)
башк. – башкирська
гагауз. – гагаузька 
казах. – казахська 
кирг. – киргизька 
к.-татар. – кримськотатарська 
латин. – латинська 
ног. – ногайська 
перс. – перська 
тадж. – таджицька 
турец. – турецька
туркм. – туркменська 
узб. – узбецька 
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Комунікативний кодекс – поняття, що в лінгвістиці визначається як “система прин-
ципів, правил і конвенцій спілкування, які регулюють мовленнєву поведінку учас-

ників комунікації і ґрунтуються на певних категоріях і критеріях” [Бацевич 2004, 329], 
очевидно, має значні відмінності в межах тієї чи іншої етнічної, соціальної чи вікової 
спільноти.
Етнокультурна специфіка комунікативної поведінки японців неодноразово привер-

тала увагу філологів, культурологів, психологів різних країн світу. Вміння вести діалог 
таким чином, щоб не нав’язувати співрозмовникові власних поглядів, гармонізувати ат-
мосферу спілкування, уникати категоричності висловлювань, конфронтації, знаходити 
взаєморозуміння часто поза словами, особлива увага до позиції, почуттів, настрою 
співрозмовника – такі особливості відзначаються багатьма дослідниками. Етнокультурні 
концепти, в яких ці особливості знайшли відображення, зокрема такі, як “аймай” – “не-
визначеність, нечіткість”, “енрьо” – “скромність, стриманість”, “хараґей” – “мистецтво 
спілкування без слів”, “амае” – “залежність від доброзичливого ставлення інших” 
тощо, також висвітлюються у працях науковців [Бондаренко 2010; Вежбицкая 2001; 
Пронников, Ладанов 1985 тощо].
Нас цікавить, як правила, норми, конвенції мовленнєвої поведінки японців закарбо-

вані в пареміях та фразеології японської мови, тобто у мовних одиницях, які фіксують 
національно зумовлені ціннісні характеристики та відображають емоційно-оцінну кон-
цептуалізацію дійсності, що робить їх аксіологічно значущими мовними знаками.
У межах статті розглядаємо фразеосемантичне поле “комунікативна діяльність лю-

дини”, яке складається з низки семантичних груп.

Група 1. Спосіб ведення розмови
Ця група, у свою чергу, поділяється на підгрупи, в межах яких більшість аналізова-

них одиниць відзначаються негативною оцінністю.
Порушення конвенції мовленнєвої поведінки фіксує ідіома 遠慮会釈もない enryo 

eshaku mo nai (досл.: немає ні сорому, ні співчуття) ‘наполягати на своєму, не зважаючи 
на думки і почуття співрозмовника’.

1.1. Ситуація конфліктного спілкування 
1.1.1. Сварка концептуалізується через такі поняття, як шип, голка, колючка, тобто 

гострі предмети, які можуть травмувати: 針を含んだ言葉 hari wo fukunda kotoba (досл.: 
слова з голками), 刺のある言葉 toge no aru kotoba (досл.: слова з колючками) ‘гострі 
слова’, 鎌をかける kama wo kakeru (досл.: вішати серп) ‘ставити провокаційне питан-
ня’, 釘をさす kugi wo sasu (досл.: уколоти цвяхом) ‘уколоти, натякнути на щось’; або 
кут, який неможливо обійти: 角が取れない kado ga torenai (досл.: неможливо взяти 
кут) – про різкий, сухий, нелюб’язний тон розмови, дошкульні зауваження; ‘дошкуля-
ти’; 角が立つ kado ga tatsu (досл.: кут стоїть) ‘бути занадто різким’; 角を立てる kado 
wo tateru (досл.: ставити кут) ‘ускладнювати перемовини’, ‘створювати перепони’; 角
を立てていう kado wo tatete iu (досл.: говорити, ставлячи кути) ‘говорити різко’, 言葉
に角がある kotoba ni kado ga aru (досл.: в словах є кути) ‘говорити різко’.

О.Г. Горошкевич
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Саме слово ‘сварка’ в японській мові має прозору внутрішню форму і складається з 
елементів ‘рот’ і ‘конфлікт’ – 口争い kuchiarasoi, або 口喧嘩 kuchigenka.
Агресивна мовна поведінка, дратівливість, гарячковість у спілкуванні передаються 

через образний гештальт погіршення карми: 業が煮える goo ga nieru (досл.: карма ва-
риться) ‘гарячкувати’, 業を煮やす goo wo niyasu (досл.: варити карму) ‘дратуватися, га-
рячкувати’.
Підвищена тональність розмови, різкий тон передаються номінаціями 言葉を荒ら

げる kotoba wo ararageru (досл.: підвищити голос у словах) ‘говорити різко’. Атмосфе-
ра конфліктного спілкування, підвищена тональність асоціюються з жаром: 熱弁を振
るう netsuben wo furuu (досл.: трясти гарячою промовою) ‘говорити запально’, 勝手な
熱を吹く kattena netsu wo fuku (досл.: дути теплом щосили) ‘дати волю язику’, ‘говори-
ти те, що заманеться, не зважаючи на співрозмовника’.
Просодичні характеристики мовлення, такі як висота тону, сила голосу, крім номіна-

цій із прозорою семантикою: 声を上げる koe wo ageru ‘підвищити голос, підвищити 
тон’, 声を立てる koe wo tateru (досл.: ставити голос) ‘підвищувати голос’, 声がとがっ
ている koe ga togatte iru (досл.: голос загострюється) ‘голос робиться різким’, – можуть 
передаватися через візуалізацію звуку: 黄色い声 kiiroi koe (досл.: жовтий голос) ‘про-
низливий, крикливий голос’. 
В основі образності багатьох фразеологічних одиниць на позначення ситуації су-

перечки, сварки лежать соматичні чинники, зокрема зміни фізичних та психофізичних 
станів: 青筋を立てて話をする aosuji wo tatete hanashi wo suru (досл.: сперечатися, на-
пнувши сині вени) ‘гаряче сперечатися’. Вираз 頤をたたく otogai wo tataku (досл.: сту-
кати підборіддям), крім значення ‘сварити’, може передавати значення, яке відповідає 
українському фразеологізмові ‘чесати язиком’. 
Спосіб, манера мовлення в ситуації сварки в очах японців має вигляд “плювання 

словами”: 暴言を吐く bougen wo haku (досл.: плювати грубі слова) ‘вживати різкі вира-
зи’, 噛んで吐き出すように言う kande hakidasu youni iu (досл.: говорити так, ніби роз-
гриз і виплюнув) ‘сказати зі злістю’, ‘огризнутися’, ‘кинути зле слово’; 悪態をつく/ 吐
く аkutai wo tsuku / haku (досл.: плювати поганим стилем) ‘сварити’.
Слова, образливі для співрозмовника, прирівнюються до отрути: 毒口を利く doku-

guchi wo kiku (досл.: застосовувати отруйний рот) ‘робити в’їдливі зауваження’, – а також 
бруду, болота: ぼろくそにいう borokuso ni iu ‘змішувати з болотом’, 糞味噌にけなす 
kusomiso ni kenasu ‘обливати брудом’ (вираз з приміткою “вульг.”). 
Лайливі слова прирівнюються до рідини, якою обливають: 悪罵を浴びせる akuba 

wo abiseru (досл.: поливати лайкою) ‘лаяти, сварити’. Словами, як холодною водою, 
можна охолодити стосунки між людьми, розсварити когось: 人と人の中に水を差す 
hito to hito no uchi ni mizu wo sasu (досл.: наливати воду між людьми) ‘пересварити ко-
гось, налаштовувати проти когось’.
Дія різких слів на адресата прирівнюється до фізичної дії: 急所に触る kyuusho ni 

sawaru (досл.: торкатися важливих органів), 急所をつく kyuusho wo tsuku (досл.: штов-
хати важливі органи) – ‘зачепити за живе’, 脂を絞る abura wo shiboru (досл.: витискати 
жир) ‘дуже висварити’, 顔をつぶす kao wo tsubusu (досл.: давити обличчя) ‘ставити в 
незручне становище, принижувати’.
У свідомості японців сварка – це така ситуація, в якій програють обидві сторони, що 

засвідчує паремія 喧嘩両成敗 kenka ryouseibai (досл.: сварка – поразка обох).
1.1.2. Ситуація розпікання, наганяю (слово, яке записується ієрогліфами: меч і 

удар), тобто коли особа, вища за статусом, робить різкі зауваження нижчому за стату-
сом, номінується виразами 剣突を食う kentsuku wo kuu (досл.: їсти наганяй ) ‘дістати 
наганяй’, 剣突を食わせる kentsuku wo kuwaseru (досл.: дати з’їсти наганяй) ‘зробити 
догану’.

1.1.3. Ситуація докорів, висловлювання невдоволення, скарг у японській мові 
часто передається виразами, до складу яких входять ономатопоетичні прислівники, які 
передають також фонаційні нюанси: ぐずぐず言う guzuguzu iu, ぶうぶう言う buubuu 
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iu ‘скаржитися’, ぶつぶつ言う butsubutsu iu ‘скаржитися, прискіпуватися, гризти’, が
みがみ言う gamigami iu ‘говорити сердито, роздратовано, дорікати, гризти, накидатися 
на когось, огризатися’, むにゃむにゃに言う ‘висловлювати незадоволення, говорити 
нерозбірливо, собі під ніс’. 
Докір прирівнюється до стискання шиї, наприклад, про висловлений у непрямій 

формі докір говорять: 真綿で首を絞める mawata de kubi wo shimeru (досл.: стискати 
шию шовковою ватою) ‘м’яко, непрямо дорікати’.

1.2. Ситуація дискусії, яка відзначається певною напругою пристрастей, номінуєть-
ся виразом 議論に花を咲かす giron ni hana wo sakasu (досл.: в дискусії дати квітам роз-
квітнути) ‘гаряче сперечатися’.

1.3. Ситуація гармонійного спілкування засвідчена в японській мові невеликою 
кількістю фразеологічних одиниць. Це, зокрема, вирази, що позначають подолання пе-
решкод у спілкуванні, досягнення порозуміння 角が取れる kado ga toreru (досл.: кут 
можна взяти) – про м’який, люб’язний тон розмови, 角を取る kado wo toru (досл.: бра-
ти кут) ‘згладжувати кути’.
Одна з обов’язкових умов гармонійного спілкування зафіксована у фразеологізмі 相

槌を打つ aiduchi wo utsu ‘підтакувати’. Дослівно цей вираз означає ‘бити айдзучі’, 
останнє слово в ньому використовується тільки зв’язано і записується ієрогліфами: 
партнер і молот. Етимологію цього виразу лексикографічні джерела пояснюють таким 
чином: так як молотами по черзі вдаряють по металу, коли його кують, так і слухач ко-
роткими реакціями-репліками, якими він висловлює свою увагу, зацікавлення в розмо-
ві, задає певний ритм розмові і налаштовує мовця на подальше мовлення. 
Фонаційні особливості приємного на слух голосу і способу мовлення прирівнюють-

ся до образів природи або ж звучання музичних інструментів. Наприклад, про звучання 
гарного високого жіночого голосу говорять: 玉を転がすよう tama wo korogasu you 
(досл.: як звук дорогоцінного каменя, що котиться) ‘голос як срібний дзвіночок’.

1.4. Інші особливості ведення розмови (комунікативні невдачі)
1.4.1. Швидкий темп збудженого мовлення
Про швидкий запальний спосіб мовлення говорять: 油紙に火がついたようにぺら

ぺらしゃべる aburagami ni hi no tsuita youni perapera shaberu (досл.: торохкотіти так, як 
горить просякнутий жиром папір) ‘торохкотіти як кулемет’.

1.4.2. Говорити нудно
御託を並べる gotaku wo naraberu (досл.: ставити в ряд нудні розмови) ‘вести нудну 

розмову’, ‘говорити про щось другорядне, неважливе’. Цей вираз може також переда-
вати значення ‘говорити нахабно’.

1.4.3. Не досягнути мети мовлення, незважаючи на багаторазове повторення, – 
таку ситуацію номінують вирази: 口を酸っぱくする kuchi wo suppaku suru (досл.: ро-
бити рот кислим); 口が酸っぱくなる kuchi ga suppaku naru (досл. рот стає кислим) 
‘повторювати те саме, вичерпати своє красномовство’.

1.4.4. Відсутність уваги до співрозмовника
Неувага до співрозмовника схожа до того, як провощений папір не вбирає, а від-

штовхує воду: 油紙に水を注ぐよう aburagami ni mizu wo sosogu you (досл.: як лити 
воду на провощений папір) ‘зовсім не звертати уваги на слова співрозмовника’. 

Група 2. Зміст мовлення
2.1. Модальність
2.1.1. Правдивість / неправдивість 
У буддизмі брехня вважається одним з десяти найтяжчих гріхів. Тому на фразеоло-

гічному рівні мови функціонує значна кількість одиниць із яскраво вираженою негатив-
ною оцінністю, що номінують неправдиве висловлювання: 舌を二枚に使う shita o nimai 
ni tsukau (досл.: використовувати язик надвоє) ‘дворушничати’; 言を二つにする gen wo 
futatsu ni suru (досл.: зробити слово двома) ‘суперечити собі самому’; 口と腹は違う 
kuchi to hara ha chigau (досл.: рот і живіт відрізняються) ‘на словах – одне, в душі – 
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інше’; 口に蜜あり、腹に剣あり kuchi ni mitsu ari, hara ni ken ari (досл.: на вустах – мед, 
а в животі – меч); 口叩きの手足らず kuchi tataki no te tarazu ‘язиком воює, а руки не-
вмілі’; 一枚の舌をたたく ichimai no shita wo tataku (досл.: стукати одним язиком) ‘ро-
бити щось лише на словах’; 言うは易しく行うは難し iu ha yasashiku, okonau ha katashi 
‘легко сказати, важко зробити’. Як бачимо, більшість цих виразів побудована на проти-
ставленні думок, почуттів, з одного боку, і слів – з другого – або на протиставленні 
справ і слів. 
Значна кількість фразеологічних одиниць на позначення ситуації неправдивого мов-

лення має у складі соматизми ‘рот’, ‘язик’: 舌の先でごまかす shita no saki de gomakasu 
(досл.: обдурювати кінчиком язика) ‘заговорювати зуби’.
У японській мовній картині світу брехливі слова забарвлені червоним кольором – 

кольором небезпеки: 真っ赤の嘘 makka no uso (досл.: яскраво-червона брехня) ‘нахаб-
на брехня’.
Недотримання слова концептуалізується як його поїдання: 言を食む gen wo hamu 

(досл.: їсти слова) ‘не дотримати слова’; а хитрість, обман – як каузація поїдання слів: 
いっぱい食わせる ippai kuwaseru (досл.: примусити з’їсти забагато) ‘обдурити, пере-
хитрувати, зіграти злий жарт’. Дидактичні приписи кодексу мовної поведінки 
зобов’язують людину дотримуватися обіцянки, не порушувати даного слова: 約束は約
束 yakusoku wa yakusoku ‘обіцянка є обіцянка’, 男子の一言近鉄の如し danshi no ichig-
on kintetsu no gotoshi ‘слово чоловіка як сталь’.
Повчальні сентенції відображені також і в таких пареміях: 嘘は一時 uso ha ittoku 

(досл.: брехня – на годину) ‘брехня довго не живе’; 嘘つきは泥棒のはじまり usotsuki 
ha dorobou no hajimari ‘брехня – початок злодія’; 嘘を言うと閻魔に舌を抜かれる uso 
wo iu to enma ni shita wo nukareru (досл.: якщо говорити неправду, Емма (володар пекла) 
висмикне язик), 嘘をつかねば仏になれぬ uso wo tsukaneba hotoke ni narenu (досл.: 
якщо брехати – Буддою не станеш).

2.1.2. Відкритість / завуальованість мовлення
Завуальованість мовлення асоціюється з тканиною або іншою перешкодою на зубах, 

що відображено у висловах 歯に衣着せぬ ha ni kinu kisenu (досл.: кімоно на зуби не 
одягають) ‘говорити відверто’ і 奥歯に衣を着せる okuba ni kinu wo kiseru (досл.: надя-
гати на задні зуби тканину) ‘говорити непрямо’, 奥歯に物が挟まる okuba ni mono ga 
hasamaru (досл.: у задніх зубах щось застрягло) ‘говорити ухильно’, ‘недоговорювати’.
Як вже говорилося вище, слова в японські мовній свідомості часом прирівнюються 

до рідини, води, їх, як і воду, можна скаламутити: 言葉を濁す kotoba wo nigosu (досл.: 
каламутити слова) ‘говорити непрямо, ухильно’.
Ухиляння від прямої відповіді може також асоціюватися з одночасним виконанням 

двох протилежних дій: 言を左右にして gen wo sayuu ni shite (досл.: роблячи слова лі-
вими і правими) ‘ухилятися від прямої відповіді’.

2.2. Вихвалятися
Вихваляння в японській мовній культурі, в якій понад усе цінується скромність, 

чемність, безперечно, не схвалюється. Тому дієслова у фразеологічних виразах на по-
значення такої мовної поведінки мають яскраво виражені негативні конотації: ほらを
吹く hora wo fuku (досл.: дути вихваляння) ‘перебільшувати, вихвалятися’ (похідне ほ
ら吹き horafuki – хвалько); 気焔を吐く kien wo haku (досл.: плювати гарячою мовою) 
‘вихвалятися, перебільшувати’; 高言を吐く kougen wo haku (досл.: плювати високі сло-
ва) ‘вихвалятися’.
Вихваляння можуть концептуалізуватися як щось велике, таке, що перевищує нор-

му: 大きい口を利く ookii kuchi wo kiku (досл.: задіювати великий рот) ‘вихвалятися’; 
大風呂式を広げる ooburoshiki wo hirogeru (досл.: розстеляти великі фуросікі) ‘вихва-
лятися, прибрехати’. В образній основі останнього виразу лежить предметна реалія 
‘фуросікі’ – тканина, якою послуговуються як сумкою.
Про людину, яка любить вихвалятися, можуть сказати 口弁慶 kuchi benkei ‘Бенкей1 

лише на словах’ або 陰弁慶 kage Benkei (досл.: Бенкей в тіні) ‘хвалько’.



Відображення правил мовленнєвої поведінки людини у фразеології сучасної...

Східний світ, 2013, № 1                                                                                                           27

Різке засудження вихваляння бачимо у виразах 自慢高慢馬鹿の内 jiman kooman 
baka no uchi ‘вихваляння і пиха – ознака глупоти’, 自慢は知恵の行き止まり jiman ha 
chie no yukidomari (досл.: вихваляння зупиняє розум).

2.3. Лестити
Донорською концептосферою для сценарію лестощів у японській мовній картині 

світу служать реалії предметного світу, такі як страви: 味噌をする miso wo suru (досл.: 
розміщувати місо2 ‘лестити’ (похідне 味噌擂り misosuri ‘підлабузник’)) – або музичні 
інструменти: 太鼓を持つ taiko wo motsu мати барабан ‘лестити’ (похідне 太鼓もち tai-
komochi ‘прихвостень’); 太鼓をたたく taiko wo tataku (досл.: бити в барабан) ‘лести-
ти’; 口三味線 kuchi shamisen (досл.: рот – сямісен3 – солодкі слова).
Про слова такі солодкі, що в них важко повірити, можуть сказати: 牡丹餅で頬を叩

かれるような話 botamochi de hou wo tatakareru youna hanashi (досл.: розмова така, ніби 
по щоці вдарили рисовою паляничкою) ‘надто добре, щоб можна було повірити’.
Ситуацію підлабузництва номінує також вираз 機嫌を取る kigen wo toru (досл.: 

брати настрій) ‘догоджати комусь, підлизуватися’. 
2.4. Говорити дурниці 
Фразеологічні одиниці на позначення дурних балачок часто містять такі ж дієслова, 

як і на позначення ситуації сварки: 妄言を吐く bougen wo haku (досл. плювати 
необдуманими словами) ‘висловитися необережно, сказати дурницю’; 口をたたく 
kuchi wo tataku (досл: стукати словами) ‘молоти дурниці’.
У цій групі є як одиниці з прозорою семантикою: 言うものおろか iu mono oroka 

‘говорити дурниці’ – так і такі, тлумачення яких вимагає культурологічного коментарю. 
Зокрема, вираз 与太を飛ばす yota wo tobasu (досл.: пустити дурня літати) ‘молоти 
дурниці’, ‘вигадувати щось’ містить власне ім’я Йота (скорочення від Йотаро), що має 
зв’язок з японським театром ляльок Дзьорурі.
Вираз 管を巻く kuda wo maku (досл.: скручувати в трубку) ‘молоти дурниці’ 

переважно використовують, коли говорять про мовлення дуже п’яної людини. (Куда – 
це такий стержень, на який намотували нитку при прядінні. Ця дія супроводжувалася 
одноманітним звуком, який з певною регулярністю повторювався. Саме до цього звуку 
й прирівнюється говоріння п’яного).

2.5. Пліткувати
Швидкість поширення пліток засвідчує вираз 口から出れば世間 kuchi kara dereba 

seken (досл.: якщо злетіло з язика – стало відомим усім).
Плітки – це слова “в тіні”: 陰口を利く kagekuchi wo kiku (досл.: застосовувати рот у 

тіні) ‘пліткувати за спиною’.
Ситуація несправедливого звинувачення когось, злісного пліткування прирівнюється 

до надягання на когось мокрого одягу (очевидно, що мокрий одяг робить видимим те, 
що зазвичай одяг приховує): 濡れ衣を着せる nureginu wo kiseru (досл.: надягати на 
когось мокрий одяг) ‘несправедливо звинувачувати, обмовляти когось’.
Вираз 口がうるさい kuchi ga urusai (досл.: рот набридливий) має значення ‘мати 

поганий резонанс’.
Група 3. Релевантність мовлення 

3.1. Доречність мовлення
Недоречність мовлення прирівнюється до дурниць: 言うだけ野暮 iu dake yabo 

(досл.: вже лише зі слів зрозуміло, що дурний) – про ситуацію, коли немає потреби у 
сказаному, сказане є недоречним або нетактовним.
Таку ж ситуацію номінують вирази 言うに足らず iu no tarazu (досл.: недостатньо 

для говоріння); 言うに及ばす iu ni oyobasu (досл.: не доходить до говоріння) ‘говорити 
зайве, у чому немає потреби’.
У низці виразів окреслена ситуація, коли необережне висловлювання шкодить самому 

мовцю: 口を割る kuchi wo waru (досл.: ділити рот) ‘розкрити таємницю, зізнатися’, 語る
に落ちる kataru ni ochiru (досл.: впасти в говоріння) ‘виказати себе, проговоритися’; 舌が
すべる shita ga suberu (досл.: язик ковзає) ‘проговоритися, вихопилося’.
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На позначення порожніх балачок у японській мові функціонують як пряма номінація 
無駄口 mudaguchi ‘пусті слова’ та фразеологічні одиниці, до складу яких це слово 
входить: 無駄口を叩く mudaguchi wo tataku (досл. стукати порожніми словами) 
‘говорити зайве, непотрібне’, – так і вирази, в основі яких лежать історичні події. 
Наприклад, вираз 小田原評定 Odawara hyoujou, що дослівно означає ‘замок Одавара’ і 
використовується на позначення порожніх балачок, відносить нас до подій 1591 р., 
коли в замку Одавара надовго затягнулися переговори між Тойотомі Хідейосі та його 
супротивниками, які в результаті ні до чого не привели.

3.2. Кількісні характеристики мовлення
Японський дзен-буддизм, як і китайський даосизм, сповідує апофатичний спосіб 

передачі істинного знання, істинного вчення. Розуміння того, що істина лежить поза 
словами, глибоко вкорінене в японській ментальності і виражається у такому концепті, 
як “харагей”, про що йшлося вище. Тому багатослів’я в японській фразеології та 
пареміях, як правило, засуджується: 浅瀬に徒波 asase ni adanami (досл.: дрібні хвилі на 
мілині шумлять) ‘неглибока людина багато говорить’; 言わぬはいうに勝る (досл.: 
неговоріння перемагає говоріння); 言わずもがな iwazu mogana ‘краще не говорити’; 言
わぬが花 iwanu ga hana ‘невимовлені слова – квіти’; 下手の長談義 heta no nagadangi 
‘багатослів’я нездари’.

Група 4. Сила слова
З давніх-давен японці вірили в “котодама” – душу слова, в магічну силу слова. 

Свідченням віри в те, що словами можна зурочити, завдати шкоди, можуть бути вирази: 
人を呪わば穴二つ hito wo norowaba, ana futatsu ‘проклянеш когось – готуй дві ями’; 一
寸の舌に五尺の身を損ず issun no shita ni goshaku no mi wo sonzu (досл.: язик довжиною 
в 1 сун4 завдає шкоди тілу довжиною в 5 сяку5); 口は禍の門 kuchi wa wazawai no mon 
(досл.: рот – ворота для нещастя).
Синонімічні вирази 口ゆえに身を果たす kuchi yue ni mi wo hatasu, 口ゆえに身を失

う kuchi yue ni mi wo ushinau дослівно перекладаються як ‘через слова можна загинути’ 
і є застереженням проти необачних висловів.
Слово має велику силу, послуговуючись мовою, людина може вирішувати різні 

справи. І якщо в Україні “язик до Києва доведе”, то в Японії – до Кіото: 口あれば京に
上る kuchi areba kyoo ni noboru ‘якщо маєш язика, дійдеш до Кіото’.
У підсумку слід зазначити, що мовний матеріал, який розглядається в межах статті, 

звичайно, не вичерпує усього різноманіття фразеології і паремій японської мови на 
позначення норм, правил і конвенцій мовленнєвої поведінки, проте дає можливість 
простежити деякі особливості способів їхньої концептуалізації.

1 Герой епосу “Хейке моногатарі” – могутній і хоробрий воїн.
2 Місо – паста із соєвих бобів. 
3 Сямісен – триструнний музичний інструмент.
4 Сун – міра довжини, дорівнює 3,03 см.
5 Сяку – міра довжини, дорівнює 30,3 см.
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Сейф ар-Рахбі – відомий сучасний оманський поет і публіцист1, автор “األعمى  ”نشید 
(“Гімну сліпого” – оригінального твору, побудованого у формі діалогу)2, а також 

двох художніх повістей: “الصحراء األولى“ та (”Безсоння пустелі“) ”أرق  الخطوة  -Зу“) ”منازل 
пинки на першому кроці”)3, які користуються неабиякою популярністю серед арабо-
мовних читачів. Дослідження особливостей поетики художньої прози Сейфа ар-Рахбі 
вбачається актуальною проблемою як вітчизняного, так і зарубіжного сходознавства, 
що і зумовило мету цієї статті.
Перш за все зазначимо, що “Зупинки на першому кроці” і “Безсоння пустелі” є авто-

біографічними творами, які умовно можна розглядати як цілісну діалогічну структуру, 
оскільки в першому творі автор подає картину свого дитинства і зародження оманської 
державності, а у другому – постають вже дорослий, зрілий Сейф ар-Рахбі та зображен-
ня сучасного Оману.
Нагадаємо, що в історії Оману з середини ХХ ст. розпочалась нова епоха. У творі 

Сейфа ар-Рахбі оманське село та його неписані закони відтворюють модель традицій-
ного суспільства і ті зміни, що відбуваються в ньому, суголосні державним змінам у ці-
лому. Таким чином, зображення рідного села Сейфа ар-Рахбі стає художньою моделлю 
всього Оману, у свою чергу, еволюція свідомості героя експліцитно корелює з оновлен-
ням як індивідуальної, так і загальносуспільної свідомості [5 ,2008 حسام الدین].
Зазначимо, що молодість Сейфа ар-Рахбі припала на цікавий і непростий період здо-

буття Оманом незалежності. Оманське “економічне диво” не призвело до різкого стриб-
ка, як у сусідніх ОАЕ. Почасти це зумовлено особливістю Оману, а саме значною 
часткою осілого населення, оскільки більш сприятливі (проте все одно суворі) кліма-
тичні умови сприяли розвитку саме землеробської цивілізації [Zdanowski 2008, 10–12]. 
Розсіяні в горах, такі землеробсько-мисливські громади стали носієм традиційного 
укладу суспільства. З такої осілої у горах спільноти походить і сам Сейф ар-Рахбі. 

Відомо, що мешканці Південної Аравії традиційно займалися землеробством, на-
скільки це дозволяли кліматичні умови. В Омані прибережна зона різко контрастує з 
гористим ландшафтом решти країни, тому спосіб життя людей на цих теренах відрізня-
ється. Посушливий клімат не дозволяв мешканцям гір підтримувати постійний контакт 
з узбережжям – дорога була надто виснажливою [Zdanowski 2008, 279]. Як пише Сейф 
ар-Рахбі у “Зупинках на першому кроці”, мешканці гір почали їсти присолену рибу у 
себе вдома лише після появи машин. Раніше такого собі дозволити ніхто не міг – рибу 
привозили в засушеному вигляді, оскільки сира чи присолена просто зіпсувалася б до-
рогою. Такий простий приклад показує, наскільки життя людини було прив’язане до 
місця, де вона жила. Територіальна обмеженість давала стабільність і навіть безпеку. 
Наприклад, у селі, описаному у творі, була своя оборонна фортеця, і згуртованість її за-
хисників не викликала жодних сумнівів – допомоги ззовні годі було сподіватись. Тому 
поява вантажних автомобілів, що возили рибу, здійснила не лише транспортну револю-
цію – вона пришвидшила обмін інформацією. Проте машини були далеко не єдиним ін-
струментом змін у житті селян. Почався інформаційний переворот, а за ним – переїзди 
до міста задля здобуття освіти й освоєння нових професій.

Н.В. Журавська

ПОВІСТЬ СЕЙФА АР-РАХБІ
“ЗУПИНКИ НА ПЕРШОМУ КРОЦІ”:
ПРОБЛЕМАТИКА ТА ПОЕТИКА
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Раніше селяни на відпочинку слухали легенди та оповіді про минувшину. Юний 
Саад, чиїм прототипом вбачається сам Сейф ар-Рахбі, стає свідком появи “першої лас-
тівки” нової інформаційної ери – радіо. Події на іншому кінці світу стають предметом 
обговорення для мешканців гірського оманського села, новини впливають на форму-
вання свідомості молодого Саада [11 ,1992 الرحبي].
Звернімо увагу й на специфіку будови твору, а саме на наявність у ньому своєрідно-

го рамкового компонента – поетичного обрамлення, яке складають два вірші – без 
рими, але ритмізовані. Перший з них відкриває твір, другий – його завершує. Почнемо 
з першого вірша, який процитуємо:

منازل الخطوة األولى
على مدار السنوات

برؤوسھا النابتة في الصخر,
أشجارا تغالب حتفھا في الریح.

علینا أن نقتحم األمكنة والمفازات..
كي نفوز بلمسة إشراقة..

كأشباح موج متطایر في الظلمة..
أو كعصفور یسكن القلب منذ األزل..

لكنھ دائم الطیران..
ال نكاد نعبر المحیط بقواربنا الشراعیة..

والصحراء بالجمال التي أعطبھا
قیظ المسافة، إال وتتلقفنا الضفاف األولى

بنھم جارف.
نھم العارف بصروف األیام.

أجیال قبلنا عبرت ھذا المضیق..
مضیق ھرمز..

لكنا أبحرنا من غیر أحالم محددة..
فوق الحطام والجثث..

ومستنقعات صفراء,
بنبیذنا الحامض..

والعیون معصوبة إلى الخلف..
باتجاه الجزر التي وصلھا األزدیّون

بعد خراب سد مأرب..
.والتي لن نصلھا أبدا.
[الرحبي 1992, 3]

Зупинки на першому кроці 
В колооберті років,
Що їхня голова проросла у скелі
Деревами, чия смерть прийшла з вітром.
Ми повинні прорватись крізь відстань та пустелю...
Щоб дістати у винагороду дотик світла...
Мов примари хвиль, що літають у пітьмі...
Або як птах, що живе в серці цілу вічність...
Але вічно в польоті.
Наші човни майже проплили через океан 
І пустелю на верблюдах, змучених
Нищівною спекою і дорогою, аж доки нас не зловлять перші береги
У свої жадібні обійми.
Жадібність день за днем.
Покоління до нас проходили цим вузьким шляхом...
Та наші моря були поза межами мрій...
Над руїнами і трупами...
І жовтими болотами,
І кислим вином...
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Очі зав’язані та повернуті назад...
До нашого коріння – племені азд...
Попри руїну, досягли мети...
До якої ми ніколи не дійдемо [3 ,1992 الرحبي].

Ці рядки формують ситуацію паратекстуального претексту і в поетичній формі не 
тільки продукують емоційно-настроєву сферу сприйняття подальшої прозової оповіді, 
а й у лаконічній та образно-символічній формі маркують ключові аксіологічні пара-
дигми, що згодом розгортаються у прозовій частині і постають завдяки рефлексії 
героя-оповідача. Вірш написаний прозою. Попри те що така форма радикально відріз-
няється від традиційної, у вірші присутні численні символи, властиві класичній поезії. 
Таку форму має практично весь поетичний доробок Сейфа ар-Рахбі. Він ще в юності 
відмовився від традиційної арабської метрики і обрав для себе форму вірша у прозі 
.[حسام الدین 2008, 3]
Символічною є сама назва твору. Її тлумаченню планується присвятити окрему стат-

тю. Зазначимо коротко, що “منازل” є полісемантичною лексичною одиницею. У цьому 
контексті це слово належить розуміти як “зупинки на шляху”, “зупинки у подорожі”, 
“постої”, “перестанки” [Manzil 2013, 1–3]. У такому значенні “منازل” часто фігурує в 
класичній арабській поезії, наприклад, у касидах аль-Мутанабі та Абу Тамама.
З текстами обох касид можна ознайомитись на арабському літературному інтернет-

порталі “adab.com”. У суфіїв “منازل” – це етапи духовного розвитку. Окрім того, “منازل” 
означає “фази місяця”, проте в такому значенні це слово у творі не фігурує. Еволюція 
семантики слова “منزل” призвела до втрати цього колориту. Причиною є скорочення 
частки кочового населення і перехід до осілого способу життя. Сучасне розуміння 
-дім” не передає сенсу, який вклав у нього автор. Тому був обраний такий ва“ – ”منزل“
ріант перекладу назви твору – “Зупинки на першому кроці”. 
Звернемо увагу, що в поетичних рядках зустрічається образ пустелі (“Ми повинні 

прорватись крізь відстань та пустелю...”). І справді, зауважимо, що дорога до рідного 
села Сейфа ар-Рахбі пролягла через пустелю. За часів його дитинства це був довгий і 
виснажливий шлях. Вирушали в подорож удосвіта, денну спеку вичікували в тіні по-
одиноких дерев або біля джерела. Тепер рідних місць можна дістатися значно швидше, 
тому цей шлях автор називає “проривом”, проте швидкий час невблаганно забирає з со-
бою рідних. Вони стають недосяжними, як плем’я азд – предки оманців. Непідвладними 
часу залишаються лише скелі – роки закарбовуються в них (“В колооберті років, / Що 
їхня голова проросла у скелі / Деревами, чия смерть прийшла з вітром”). Зауважимо, 
що “رؤوس” можна розуміти як “початки”. Невипадковою вбачається згадка про вітер, 
адже вітер і дощ – те єдине, що справді вносить корективи в життя села, де рік за роком 
повторюється той самий цикл життя і смерті. Ці непідвладні стихії (в тому числі час) у 
поезії ар-Рахбі часто анімізуються і постають такими ж живими істотами, як і люд-
ський рід.

В образно-символічному ряду зустрічається й порівняння з птахом (“що живе в сер-
ці цілу вічність... / Але вічно в польоті”). Птах в арабській культурі є символом свободи 
та рідного дому. В уяві юного Саада птах є абсолютно унікальною істотою – він здатен 
перелетіти через моря та океани, про що мріє хлопець. Подорожі з дитинства кликали 
його. Цим мріям пізніше судилося справдитись. Але ще тоді, в дитинстві, він обрав для 
себе такий шлях, знаючи, що присвятить цьому своє життя і буде “вічно в польоті”, 
тобто в мандрах. Так само, як маленький Саад у думках лине за океан, дорослий поет 
на чужині ментально повертається додому. Фактичний шлях туди довгий, але ще більш 
довгим і болючим є повернення до своїх предків, яких уже немає. Проте лишилась вічна 
пам’ять про них. Якщо врахувати, що птах – це традиційний для багатьох культур сим-
вол духу, душі [Птица 2007, 409], свободи, зростання, життя, підйому, сходження, на-
тхнення тощо [Иванов, Топоров 1992, 346], то порівняння із птахом підносить імпліцитні 
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сенси до рівня універсалізації й поетичних рефлексій стосовно нескінченної динаміки 
людської душі й людського буття.

Ліричний герой згадує шлях своїх предків, при тому надбання попередніх поколінь, 
що складалися століттями, подаються вже як перевірений досвід: “Покоління до нас 
проходили цим вузьким шляхом...”, це був тернистий шлях перемог і помилок: “Та 
наші моря були поза межами мрій... / Над руїнами і трупами... / І жовтими болотами, / І 
кислим вином...”
Руйнування, про яке згадується в поетичних рядках, і відновлення – вічне колесо 

еволюції. Не забуваймо, що міжусобні війни племен Оману були зумовлені боротьбою 
за виживання. Попри жорстокість власне війни, ці події загартовували тих, хто вижив, 
та їхніх нащадків. Вино цих перемог було і справді кислим. Відомо, що іслам заборо-
няє вживання алкоголю, проте в поезії (особливо суфійській) воно традиційно симво-
лізує єднання з божеством. Для ліричного героя, як, власне, і для самого поета, 
необхідність виживання спільноти стоїть вище, ніж особистісні та індивідуальні ін-
тереси. 
У поетичних рядках зустрічається доволі цікавий образ: “Очі зав’язані та повернуті 

назад... / До нашого коріння – племені азд…” Зав’язані очі в цьому разі жодним чином 
не маркують незрячість, навпаки, ситуацію напруженого зосередження, самозаглиблен-
ня, задля того щоб почути голос предків. До речі, у своєму поетичному доробку ар-
Рахбі не раз звертається саме до мудрості свого роду і його духовної сили. Попри всі 
перешкоди, автор і його народ прагнуть досягти своєї мети. У “Зупинках на першому 
кроці” життєвий шлях маленького Саада тільки починається, але завдяки поетичному 
претексту відбувається загострення колізії: чи зможе хлопець (ширше – будь-яка лю-
дина, ще ширше – людство) знайти своє місце між світом предків і сучасною цивіліза-
цією? Чи зможе сучасність співіснувати з тим давнім світом і чи не знищить його? Ці 
та інші питання звучать у багатьох творах Сейфа ар-Рахбі.
Останні два рядки претексту “Попри руїну, досягли мети... / До якої ми ніколи не 

дійдемо” переносять колізію у глибоку філософсько-екзистенційну парадигму і набува-
ють афористичного звучання. 
Розглянутий претекст у цілому є своєрідним шифром-кодом, який у стислій поетич-

ній, поглиблено алегоричній, умовній, напружено експресивній формі передав ідею 
всього твору. Намічені у вірші символи неодноразово повторюються й розгортаються в 
прозовому тексті. Так, часто зустрічаються скеля як символ непорушності та міцності 
родинних традицій, птах – як свобода духу (на противагу обмеженням, що існують у 
гірському селі, де кожен крок підпорядкований неписаним законам задля виживання 
всієї спільноти) і батьківський дім, човен, що символізує мандри, інший культурно-
історичний простір (навіть спосіб життя мешканців прибережної смуги Оману сильно 
відрізняється від способу життя жителів гір, не кажучи вже про жителів віддалених зе-
мель за океаном). Берег знаменує кінець подорожі і початок нової. Вузький шлях у пус-
телі – поетична алегорія людського життя. Цим шляхом ішли предки, ним же йдуть 
сучасні оманці. Оповите легендами плем’я азд – це дух оманського народу, його взірець 
та мета, до якої поет повинен подолати шлях довжиною в життя.

“Зупинки на першому кроці” складають три частини: “Перший розділ”, “Другий 
розділ” та “Тут починається інша історія”.
У першій частині автор описує раннє дитинство Саада до переїзду із села до пор-

тового міста. Ця частина твору досить цікава, адже життя людей у горах Оману мало 
відоме. Тим важливіше розуміння: за рахунок чого Оман з відсталої країни перетво-
рився на таку, що забезпечила своїм громадянам високий рівень життя і майже гар-
монійний баланс між традиціями та прогресом. Можливо, основна рушійна сила 
останнього криється в самому оманському народі, який вийшов із таких сіл, як Сейф 
ар-Рахбі. І хоча в рідному селі письменника не було лікарні, але були згуртованість, 
солідарність і взаємодопомога жителів. На думку оманського письменника, розвиток і 
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розбудова держави починаються саме з цих духовних і моральних факторів, а не із за-
океанських технологій. Останні можна впроваджувати ефективно, але якщо наявне 
відповідне соціальне й моральне підґрунтя, власне присутнє й на батьківщині Сейфа 
ар-Рахбі.
У другому розділі автор-оповідач описує своє життя в містах. Спочатку це було ма-

леньке портове містечко, пізніше – столиця Маскат. Головною метою переїзду було ба-
жання дати дітям освіту. Попри небажання залишати рідне село, іншого вибору не 
було. Наука в селі здебільшого завершується у школі та мечеті, але цих людей невігла-
сами назвати ніяк не можна. За вечірньою кавою селяни слухають поезію у виконанні 
своїх дітей, вчать їх читати без помилок і розповідають про минуле свого народу.
Сюжет у першому розділі зворотний. Оповідь починається з роздумів Саада на бе-

резі океану. Блакитна далечінь вже вкотре кликала в мандри. У той момент йому прига-
далась перша подорож до рідного села. 

 كنا نقف قبالة ذلك الشاطئ, محدقبن في البحر المترامي بین الجبال التي تحده بمتوازیین تلتقي أطرافھا على» حوافي
 البندر, مطلقین سراح النظر على مداه في تلك الزرقة التي تغور من الجھة األخرى في أشداق المحیط

الھندي
[الرحبي 1992, 2]

“Ми стояли навпроти того узбережжя, вдивляючись у море, що розкинулось між го-
рами, котрі відмежовували його двома паралелями, що їхні кінці сходились біля під-
ніжжя портового містечка. Куди не кинь оком – всюди блакить, що на тому боці тоне у 
пащі індійського океану”.

 كانت تلك المرة األولى التي تحوم فیھا فكرة السفر بمعناه البعید، في مخّیلة ((سعد)) التي شھدت ھذه ... كانت ھذه
 الفكرة في السابق عنده محصورة في حدودھا الضیقة، السفر یعني من قریة إلى أخرى لزیارة األھل واألقارب بصحبة
 والده وأھل عشیرتھ، والسفر من القریة إلى البندر أو المدینة، تحت جناح قمر صحراوي یختبئ خلف الجبال ویظھر

 كاللص المغتبط بسرقة أضواء األكوان، یظھر ویختفي وعلى ظھره ظل ثعلب
..أو .سرب یمام بري

وفي ھذا المقام یتذكر سعد أول رحلة نحو تلك األقاصي الجبلیة، نحو أرض األجداد
[الرحبي 1992, 2]

“Це був перший раз, коли далека думка про подорож вперше спалахнула в уяві Саа-
да... Ця думка раніше була обмежена своїми вузькими кордонами: подорож означала 
поїздку із села до іншого села разом з батьком у гостину до родичів та інших сімей із 
племені і поїздку з села до портового містечка або великого міста під крилами місяця 
в пустелі, що ховається за горами і визирає з-за них, мов розбійник, котрий радіє, що 
вкрав світло. З’являється і ховається, а на спині його – тінь лисиці або нори дикого го-
луба… У цьому місці Сааду пригадалась перша подорож до далеких гір, до землі 
предків”.
Спілкування з морем надихнуло Саада на мандри. Там, за ним, – інший світ, відмін-

ний від портового містечка, де минуло майже все дитинство героя. Та його життя бере 
свій початок не тут, а в далекому гірському селі. Родина Саада переїхала до порту, щоб 
діти могли здобути освіту і забезпечити собі легше життя. Рідних гір Саад майже не 
пам’ятав. Подорож до них довга і виснажлива, через сильну спеку іти доводиться вно-
чі, коли “розбійник-місяць краде світло”. 

“Після вечірньої молитви в селі, де народився і на той момент проживав Саад, його 
батько сидів поміж своїми синами, онуками та жінками, як це бувало кожного дня. Але 
цього разу він був сповнений рішучості, а блиск його очей передував такій новині:

Завтра поїдемо до...− 
Але ж досі спека…− 

Мати Саада промовила спокійним тихим голосом:
Ми скучили за краєм предків, а Саад і зовсім його не бачив.− 

Мати не спала всю ніч, сон забув до неї дорогу... Не встигли перші промені світанку 
прорватися крізь темряву, як подорожні вже були готові прощатись. Мати Саада доти 
не знала гіркого присмаку розлуки”.



Н.В. Журавська
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 بعد صالة العشاء في القریة التي ولد فیھا وحیث ما زال موجودا، جلس والده بین أبنائھ وأحفاده ونسائھ كعادتھ كل
یوم، لكن ھذه المرة بحزم أكثر، وبریق عینیھ الغائرتین ینبئ بالخبر القادم

- سنذھب غدا إلى 
 - لكن الجو ما زال حارا

 بقیت األم طوال تلك اللیلة ساھرة ال یعرف النوم طریقا إلیھا، تعد زاد الرحلة، تارة تقلي السمك، وأخرى ترتب اللحم
 للشوي الذي كان األھل یدخرونھ من األعیاد على مدار العام. وكذلك سالمین رفیق الرحلة ودلیلھا القوي بطاعة العشیرة،
 ظل یعد الدوّاب، وما كادت أضواء الفجر األولى تنشق عن عتمتھا الالھیة إال كان الراحلون متحفزین للسیر تودعھم عینا

أم لم تعرف طعم الفراق بعد وبشكلھ الجدّي والمریر
[الرحبي 1992, 3]

Подорожні йшли гірськими дорогами, через пустелю і долини пересохлих річок. Зу-
пинялися біля джерел для короткого відпочинку або ж на ніч. Дорогою Саад чи не 
вперше побачив грозу в пустелі, а також невідомі йому рослини. Батько розповів йому 
про гори та їхні дивні для малого Саада назви. Але найбільше враження справила стара 
фортеця, що колись охороняла вхід до села від нападів ворожих племен. 

“ – З цієї фортеці наші предки відстрілювали ворогів, мов зайців, – сказав батько 
Саада.

Яких ворогів, батьку?− 
Там, з того боку. Є ще ворожі племена, що приходять здалека.− 

Саад глянув у бік, куди показував батько, і побачив примари-пальми, що здіймались 
над висушеною землею. А потім надовго поринув в уяву, що малювала йому тих воро-
гів. Як вони виглядають і як живуть? Як виглядала та різанина за давніх часів? Чи нага-
дує вона ті війни, про які йдеться у старих оповідях про героїв, що читались при світлі 
каганця у вечірньому присмерку?.. Ці питання не давали спокою Саадові навіть після 
повернення з тієї подорожі”.

-من ھذه القلعة كان أجدادك یصطادون األعداء كاألرانب 
قال والد سعد

-لكن أي أعداء یا أبي؟ 
-ھناك في الجھة األخرى، ثم إن ھناك قبائل معادیة تأتي من بعیدة 

 نظر سعد إلى الجھة التي اشار إلیھا والده فرأى أطیاف نخیل صاعدة من قیعان جرداء. لكنھ بعد ذلك استغرق طویال في
 تخیل أولئك األعداء وتصویرھم، على أي شكل ھم وكیف یعیشون؟ وكیف یتم االلتحام في أزمنة القتال؟ وھل ھو یشبھ

الحروب القدیمة وما یروى في قصص البطوالت تلك التي تقرأ على ضوء الفوانیس في ھباء المساء؟
ھذه األسئلة ظلت فترة من الوقت تراود ذھن سعد حتى بعد العودة من تلك الرحلة

[الرحبي 1992, 5]
Врешті-решт виснажлива дорога добігла кінця. Саад поступово вливається у життя 

сільської спільноти з усіма її звичаями. Спостерігаючи, хлопець дізнається, на яких за-
садах тримається ця спільнота і що дозволяє їй вижити в надзвичайно складних кліма-
тичних умовах.
Одним із стовпів, на яких тримається неписаний кодекс звичаїв, є солідарність та 

взаємодопомога. У цьому Саад переконався майже одразу після прибуття.
«Через два дні село несподівано переповнилося криками, так, ніби вони лунали з 

однієї горлянки: “Абдалла пішов на полювання і не повернувся”». Всі дорослі чоловіки 
громади кинулись на порятунок і “після цілого дня пошуків знайшли Абдаллу на скелі 
разом з величезним диким козлом, якого він не міг спустити вниз, тому вирішив поче-
кати в горах, аж доки обсмажить його всього, з’їсть і відпочине”.

((وبعد یومین إذ بالصیاح یمأل القریة كأنما ینطلق من حنجرة واحدة: ((عبداهللا ذھب للصید ولم یعد...
 وبعد نھار من البحث، وجدوا عبداهللا قابعا في جرف مع وعلھ الضخم الذي لم یستطع النزول بھ فقرر اإلقامة في الجبل

حتى ینتھي من شوائھ وأكلھ ویرتاح
[الرحبي 1992, 5]

Саад став свідком теплої зустрічі батька з “урятованим” другом Абдаллою. Проте 
радість швидко змінилась на тривогу: до села наближалася сильна негода. “Старі люди 
казали, що таких потоків не бачили років з двадцять… Мешканці села проводили час 
за розповідями про урагани, дощі та їхній вплив на людей, дерева та будинки. Дехто з 
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мудрих не обмежувались тільки пам’яттю про свою батьківщину. Їхні знання сягали 
видатних історичних подій, легенд та історії інших народів”.

وقال أحد المسنین: إن الجائحة لم تأت منذ عشرین سنة
 قضى سكان البلدة في الحدیث والذكریات عن العواصف واألمطار وأثرھا على اإلنسان والشجر والبیوت، حتى أن بعض

 العارفین لم یقتصروا على ذكریات البلدة وسكانھا فقط، بل ذھبت بھم المعرفة إلى سرد حوادث مماثلة من التاریخ
.واألساطیر والشعوب المختلفة

[الرحبي 1992, 6]
Однак не лише полювання наражає селян на небезпеку. Того самого року багато ді-

тей у селі померло, захворівши на кір та “інші хвороби, що були невідомими”. Тради-
ційні методи лікування, що не відзначались оригінальністю (пиття сечі чи натирання 
мазями з дивними в’єтнамськими наклейками), не допомогли. Очевидно, головні ліки в 
селі – це природний імунітет його мешканців, загартований повітрям, горами та злива-
ми. Коли Саад вперше серйозно захворів, рятувати його довелось у військовому польо-
вому госпіталі, куди його довезла вже вантажівка.

“Земля страждає так само, як людина, – сказав хтось із селян. Страждає, щоб дати 
нове життя. У такий момент повітря не ворушиться анітрохи, навіть ті гарячі морські 
вітри...”
Селяни дбають про порядок і справедливість. Жорстка дисципліна – одна з умов ви-

живання. Неохоче контактують вони з чужинцями, хоча гостей шанують. Коли до села 
приїздить циганський табір, дітям забороняють туди ходити, але дорослі чоловіки охо-
че спілкуються з циганами – цікавість бере своє. 

 وفي تلك السنة أیضا جاء الغجر بخیامھم وحمیرھم وكالبھم واحتلوا ھضبة الوادي حاملین معھم عاداتھم األزلّیة في
 التجارة التي تعتمد على المقایضة بالحمیر واألسلحة كالخناجر والبنادق وحتى السكاكین، ویتحول الوادي الى مسرح

لسباق الحمیر وترویضھا وتحدید أصولھا النبیلة والوضیعة
[الرحبي 1992, 7]

“Того року прийшли цигани зі своїми наметами, ослами і собаками та зайняли узгір’я. 
Вони принесли з собою традиційні товари, які обмінювали на ослів. Це була зброя: 
кинджали, гвинтівки і навіть ножі. Долина перетворилась на театр: змагання ослів, їхнє 
дресирування та вихваляння їхнього шляхетного походження і гарної поведінки”.
Родина Саада приймає своїх далеких родичів – втікачів із Занзібару, яких змусив ті-

кати “чорний переворот”. Їх селять у своєму будинку, а оскільки місця було замало, 
Саад певний час пробув у домі бабусі. Хлопець не сильно засмутився – бабуся “мала 
таку саму зовнішність, як мама, і була такою ж ніжною і турботливою”.
Освіта селян починалась і здебільшого закінчувалась у сільській школі та мечеті. 

Дітей вчили арабської літературної мови, класичної поезії та читання Корану.
“Джерелом гордості батьків було побачити своїх дітей, коли їхні рецитації та гімни 

наповнювали мечеть”. 
وكان ذلك مصدر فخر لآلباء حین یرون أبناءھم یتصدرون المجالس بالقراءة والنشید 

[الرحبي 1992, 8]
У дітей був надзвичайно сильний стимул старанно вчитись, адже: 
“І тут була певна небезпека: про помилку доводилось гірко шкодувати, коли батько 

нагороджував за неї синцями або мораллю, якої не забути. Виправити ситуацію могло 
лише повторне правильне читання”.

 لكن أیضا لھذه المسألة مخاطرھا، فالتلعثم والعثرات ستقود إلى ندم مریر من قبل األب الذي ینعكس على ابنھ
باالحباط، وإلى حدیث لن ینساه الحاضرون إال بقراءة أخرى سلیمة وخالیة من الھفوات والعثرات

[الرحبي 1992, 8]
Саад (а в його образі і сам Сейф ар-Рахбі) постає як дитина, що прагне мандрів і но-

вих вражень. Він не терпить рутини, хоча є старанним учнем. Він жадає знань і бере 
все, що дає йому школа. Із впевненістю можна стверджувати, що ар-Рахбі – гідний син 
свого народу і щира любов до землі предків лишиться з ним назавжди. Весь твір про-
низаний ностальгією за дитинством, рідним селом, родиною і, безперечно, природою – 
пустелею, горами, долиною річки, пальмами, птахами і навіть кульгавим ослом. Міцні 
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родинні зв’язки та беззаперечний авторитет традицій створили надійний фундамент 
для розвитку ар-Рахбі як особистості, але він бажав розширити ці горизонти. Про своє 
коріння письменник пам’ятає завжди, можливо, твір “Зупинки на першому кроці” по-
кликаний зберегти у пам’яті, і не лише його власній, образ оманського села, реальний 
прототип якого може з часом зникнути. Проте цей процес поволі почався. Родина Саа-
да переїздить до міста на узбережжі, а потім і до столиці – Маската, – щоб забезпечити 
дітям доступ до освіти і кращі умови життя. У селі є лише школа. Люди живуть за зви-
чаями предків, сучасна “західна” цивілізація ще не дісталась гірських сіл Оману. Але 
перші її прояви вже відчутні. До села проникає сучасна медицина у формі військового 
шпиталю. Проте багато селян продовжують лікуватися примітивними засобами, таки-
ми як лікарські трави та рецепти їхніх предків, а також склянки з китайськими ієроглі-
фами, які можна було просто полизати і попросити одужання. Але такі заходи мало 
допомагають при переломах чи інших травмах, як у випадку Саада і його супротивни-
ка, тому військовий шпиталь стає рятівником для багатьох мешканців околиці.
У селі з’являється радіо, і всі одразу долучаються до політичної дискусії, а саме по-

разки Гамаля Абд-ан-Насера у шестиденній війні 1967 р. Події досить далекого Єгипту 
одразу знаходять відголос у віддаленому селі Оману. Саме тоді Саад відчув бажання 
стати свідком тих змін, що відбувались у Єгипті.

Ще однією рисою цивілізації стають вантажівки. Селяни збігаються, щоб подиви-
тись на них зблизька. Машини правлять транспортним засобом, єдиною альтернативою 
віслюкам і коням. Ними люди дістаються портових міст і повертаються назад. Ті ж 
таки машини привозять рибу, яку раніше возили лише засушену з огляду на спеку і да-
леку відстань. Одного дня така машина повезла родину Саада до міста. 

Ті з селян, хто прагнув знань, займалися також самоосвітою. Справді вражає, що в 
далекому селі в горах Оману люди тримають домашні бібліотеки. Вечорами, окрім ле-
генд, селяни слухали, як їхні діти читають напам’ять вірші. 

“У батька Саада була бібліотека. Книги у ній стояли на глиняних полицях у вну-
трішній залі будинку (тобто там, де гостей не приймали. – Прим. перекладача). У ній 
були зібрані різного роду книги, і лише невелика частина з них дісталась йому у спа-
док. Це були книги з мусульманського права, релігії, історії та поезії.
Батько ставився до бібліотеки з особливою турботою. Коли траплялося, що він 

від’їжджав до порту або в хадж (паломництво. – Прим. перекладача), а повернувшись, 
бачив павука, що вже виплів свій дім-павутиння над полицями та по стінах, кричав в 
обличчя усім присутнім, звинувачуючи їх у невігластві”.

 كان والد سعد یمتلك مكتبة وضع كتبھا في رفوف طینیة متراصة في المجلس الداخلي للبیت، ضم فیھا أسفارا مختلفة،
 وكان القلیل منھا قد ورثھ من أسالفھ وھي مخطوطات كما أشار ذات مرة وكانت تتوزع بین الفقھ وأصول الدین والتاریخ

.والشعر
 كان شدید االعتداد والعنایة بھا حتى حین كان یسافر أحیانا إلى البندر أو إلى الحج لیعود ویجد العنكبوت وقد نسج بیوتھ
الشبكیة على الرفوف والجدران التي تتسلقھا ایضا زواحف أخرى، یصرخ في وجھ الجمیع ویتھمھم بالرداءة والجھل

[الرحبي 1992, 8]
“У день, коли Саад завершив вивчення Корану… радісні крики лунали з вікон дому 

і перемішувалися з голосами птахів на деревах шовковиці”.
وفي الیوم الذي ختم فیھ سعد القرآن...ولمع الفرح من نوافذ المنزل حتى اختلط بأصوات طیور شجرة الفرصاد

[الرحبي 1992, 9]
Символічно, що в той самий час відслужив свою службу і старий дім, у якому жила 

родина і народився сам Саад. Було вирішено переїхати до нового, в більш людному місці.
Нове сусідство мало що змінило у родинних буднях (праця, молитва, вечірня кава), 

але траплялись і абсолютно неординарні випадки, як-от:
«Однієї ночі, коли вся дільниця бачила сьомий сон, а періодичне гавкання собак 

пронизувало тих, хто спав, мов нешкідливі примари, одночасно з виттям хижих вовків 
у поближніх горах, пролунав пронизливий крик. Він змусив прокинутися всіх, одного 
за одним, дітей, старих та чоловіків. Останні розійшлись на всі боки, тримаючи в руках 
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палиці та зброю, щоб знайти причину тривоги, що розірвала ніч… Зайшли до одного з 
будинків і побачили, що діти тримають батька за шию і погрожують його вбити і вики-
нути собакам, якщо він не поверне їхнього брата цієї ж ночі, що вибухнула криком піс-
ля смерті старшого брата.

…Батько зізнався, що чарував, у результаті зник його старший син.
Ми, діти… що не мали свідоцтв про народження – цю дату записували на дверях… 

не знали, що батько може накласти таке закляття, що зникне його син. “А куди потім 
потрапляють ті, кого зачарували?” – запитали ми нашої тітки. А вона відповіла: “Їх за-
бирають на узбережжя. Там чекає корабель, що везе їх на базар до Багдада, де їх прода-
ють і зникає по них слід”».

 وذات لیلة والحارة تغرق في سابع أحالمھا، والنباح المتقطع یعبر النائمین كأطیاف ملساء غیر مؤذیة، تتزامن مع احتقان
 حنین الذئاب الجارح في الجبال القریبة، نّزت صرخة وتبعھا صراخ أكثر قربا واضطرابا من أسّرة النائمین األرضیة،

 أجبرت الحارة على االستیقاظ المذعور فردا فردا بأطفالھا وشیوخھا ورجالھا، توزعوا في كل االتجاھات حاملین القنادیل
والعصي واألسلحة حتى انكشف سر الجلبة التي مزقت لیل الحارة

 دخلوا البیت وشاھدوا األوالد یمسكون برقبة أبیھم مھددین بذبحھ ورمیھ للكالب إن لم یرجع لھم أخاھم في ھذه اللیلة نفسھا
.التي انفجر فیھا الصراخ عقب موت األخ األكبر

.اعتراف األب بأنھ عمل سحرا أخفى بھ ابنھ البكر من الوجود 
 نحن الذین ال نملك شھادة تاریخ المیالد الذي كان یسجل على عتبات األبواب، لم نكن نعرف أن األب الساحر یمكن أن 

.یسحر ابنھ
 وفیما بعد أین یذھب المسحورون، سألنا العمة؟ التي أجابت: یأخذونھم إلى مكان في ساحل الباطنة وھناك تقف سفینة

تحملھم الى سوق في بغدد یباعون ویختفي لھم كل أثر
[الرحبي 1992, 10]

Такі історії стають основою майбутніх легенд. Як бачимо, іслам не викорінив народ-
ної віри в магію. Як відомо, злих чарів араби боялися страшенно, тому навіть сьогодні 
користуються традиційними оберегами і вночі ніколи повністю не вимикають світла 
(це випливає з віри в те, що нечиста сила його боїться) тощо.
Далі життя громади увійшло у звичне русло. Саад продовжив навчання в мечеті. 

Сама мечеть заворожувала хлопця своєю незвичною архітектурою – вона була побудо-
вана прямісінько в гірській ущелині. 

“Вчитель прибув з якоїсь східної країни. Його знання релігійних наук були надзви-
чайними, що зробило з нього шейха, хоча йому було трохи більше двадцяти років. На 
перших порах все село тільки й говорило, який він був мудрий та спокійний. Бог за-
брав світло його очей, натомість дав йому світло знань”.

 جاء المدرس من احدى البالد الشرقیة، وكان نبوغھ المبكر في علوم الدین وزھده قد جعال منھ شیخا وھو لم یتجاوز
العشرینات من عمره. وكان حدیث القریة لفترة عن تبحره ووقاره. لقد أخذ اهللا ضوء عینیھ وأعطاه ضوء المعرفة

[الرحبي 1992, 11]
Мудрість шейха причаровувала його слухачів. Йому вдалося приборкати непосидючих 

дітей. Учні приходили до мечеті на світанку і поверталися додому лише із заходом сонця. 
Як і раніше, вірші та фрагменти книг завчались напам’ять. Таким був єдиний метод 

навчання (і досі є в більшості арабських шкіл). Відхилення від прописаних норм забо-
ронялось не лише в науці, а й узагалі в житті, як пише Сейф ар-Рахбі про свою шкільну 
науку. Придушене бажання самовираження в дорослому віці спонукало поета відкину-
ти класичну форму поезії (зокрема монорим та смислову замкнутість бейта).
Бунтівна натура Саада проявила себе ще в дитинстві. Одного разу, гуляючи серед 

пальм на плантації, що належала його родині, він зустрів там несподіваного гостя. 
Якийсь хлопець грався там із м’ячем. Саад був не в захваті від цього і попросив припи-
нити, на що хлопець відповів: 

“– Це не твоя власність.
– Так, але це власність мого батька.
– М’яч не завдасть шкоди пальмам, чому ж ти забороняєш мені гратися?”
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 - المال لیس مالك 
 -لكنھ مال والدي 

-وأیضا الكرة ال تخرب الزرع فلماذا تمنعني من اللعب؟
[الرحبي 1992, 16]

Чи то бажання показати себе господарем, чи то банальна впертість змусили Саада 
розпочати бійку. Удар лопатою відіграв вирішальну роль у ній. Хлопець вижив. Саад 
зізнався у скоєному, і його як винуватця відправили тимчасово до в’язниці, доки справа 
не буде вирішена.
Умови перебування у в’язниці були досить гуманними. Розгулу злочинності в регіо-

ні не було, тому й в’язниця була малою і містилася в домі губернатора.
«Сини губернатора щоранку збирались у спеціально відведеному приміщенні на 

уроки релігії, арабської мови, так само як їхні предки. Їх навчав приватний вчитель, 
якого губернатор найняв для цієї місії. Сааду дозволили відвідувати ці уроки. Він по-
знайомився з ними (синами губернатора. – Прим. перекладача) ще першого дня перебу-
вання у в’язниці, вони часто знімали з нього кайдани і випускали його, ноги його 
ховала довга “дашдаша” (довга сорочка, здебільшого біла, одяг оманських чоловіків. – 
Прим. перекладача)».

 كان أبناء الوالي مع كل صباح یتجمعون في مجلس خاص یتلقون دروسا في الدین وقواعد اللغة العربیة كما عرفھا
 األسالف، من مدرس خاص أوكلھ الوالي لھذه المھمة، وكان سعد یواظب معھم على حضور ھذا الدرس، بعد أن تعرف

بھم منذ الیوم األول لسجنھ، وغالبا ما كانوا یخلعون عنھ القید ویتركونھ طلیقا یغطي رجلیھ بطرف دشداشتھ لإلبھام
[الرحبي 1992, 16]

Сусідів у Саада виявилось небагато, і фактично весь час він проводив у дворі, роз-
дивляючись навколишній пейзаж – гори, пальми, глиняні будинки, намети і бездонне 
небо. Часу на роздуми було достатньо. У в’язниці він пробув зовсім недовго, але ви-
йшов звідти вже іншим.

“Більше не відчуватимеш необхідності сваритися з хлопцями, більше не відчувати-
меш необхідності бігати за машинами, що їздять туди-сюди… Так само не сумувати-
меш за тим, як доглядав осла, як дивився на бої півнів… І раптом тебе аж трусить від 
ніжності і туги іншого характеру. Це нагадує відкриття, що прориваються назовні, мов 
голос, що почав міцнішати разом з першими волосинками на тілі”.

لم تعد تشعر بضرورة الشجار مع الصبیة لم تعد تشعر بضرورة الركض وراء السیارات التي تعبر بین الحین واآلخر
كذلك لم تعد تحن إلى ترویض الحمیر ومشاھد عراك الدیكة

كان إذ ذاك یھزك حنین من نوع آخر یشبھ تفتحات الطلع متلبسا بذلك الصوت الذي بدأ ینبت أعشابا صغیرة في الجسد
[الرحبي 1992, 19]

Саад відчував, що дитинство добігає кінця. Постало безліч нових питань, на які по-
трібно було знайти відповідь. “Чи можна замінити воду в колодязі словами? Таємниці 
опираються своєму розкриттю. Які ж таємниці приховані в людині, що їсть, п’є, мо-
литься, слухається батьків, як наказують мудрі?”

 ھل یمكن للبئر أن تستبدل بالماء الكلمات؟ أسرار یستعصي توضیحھا، ثم ما ھي األسرار الخفیة عند اإلنسان الذي
یأكل ویشرب ویؤدي صالتھ وطاعة الوالدین كما یقول سالمین؟

[الرحبي 1992, 20]
Невдовзі по тому батько Саада вирішив, що родині краще переїхати до портового 

містечка. “Настав день, коли батько остаточно і безапеляційно вирішив переїхати до 
містечка на узбережжі. Дискусії та запитання були б марною справою. Весь післяобід-
ній час та місячна ніч минули у метушні. Безперервний рух збирання і пакування речей 
у численні валізи. Нікому добре не спалось у такій атмосфері”.

“Саад пригадав, як тієї ночі запитав у матері про назви зірок, що миготіли вдалині”. 
Мати назвала деякі з них, але Саад перервав її:

“– Мамо, яка з них краща?
– Між зірками немає кращої, всі вони – творіння божі. 
Мати почала розповідати історії про деякі з них. Вона говорила, вдивляючись у зо-

ряне небо”. 
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 جاء ذلك الیوم الذي قرر فیھ الوالد االنتقال إلى البندر بشكل نھائي من غیر نقاش او تساؤالت كثیرة. وعاشت العائلة
 غداة ذلك الیوم لیال قمریا ملیئا باالضطراب والھواجس. كانت حركة دائبة لطي األغراض والحاجات في حقائب وحزم

متعددة، فلم یكن النوم مواتیا في مثل ھذا الجو
وفي تلك اللیلة تذكر سعد حین سأل أمھ عن أسماء النجوم التي تجلت في البعید الداني، أرخبیال ھادیا لجزر متفرقة .

- وأیھا أفضل یا أمي 
ردت بأن لیس في النجوم ما ھو أفضل من اآلخر، فكلھا صنیعة الخالق

[الرحبي 1992, 22]
Слухаючи розповіді матері, Саад уявляв собі ті чудернацькі творіння, а передчуття 

розлуки з рідним селом тим часом ставало ще більш тривожним.
Наступного ранку вантажівка вирушила до міста. Багато хто з пасажирів назавжди 

залишив рідне село. З огляду на свій вік хлопець не відчував болю розлуки так, як стар-
ші, але пізніші спогади про село вже матимуть ностальгійний відтінок. Навіть для юно-
го Саада така різка зміна місця проживання не минула безслідно. Пригоди почалися 
вже в машині. Несподіваний вибух міни травмував кількох пасажирів, були й жертви. 
Символічний і трагічний збіг обставин. Доленосні зміни зазвичай болісні. Підрив на 
міні – плата за бажання розлучитися з минулим чи чергове випробування на шляху до 
світлого майбутнього?
Постає питання: як дотриматися правильного балансу між старим і новим, щоб не 

було перегинів у жоден бік? Вочевидь, Сейф ар-Рахбі досі шукає відповіді на це питан-
ня [Michalak-Pikulska 2002, 127].

Це був лише початок довгих мандрів Саада. Сам автор, якого ми впізнаємо в образі 
цього хлопця, багато років провів за кордоном. Але місце своїх перших кроків забути 
неможливо. Той перший крок, за словами ар-Рахбі, – найбільша таїна людства, верши-
на його розвитку. Водночас перший крок – це перша помилка, але вона приємна, 
оскільки варта поставленої мети – стати Людиною. 

“Яким буде повітря, що дощенту спалює твоє тіло перший раз?
Якою буде голова, що поринає у минуле?
Якою буде ця солодка помилка, від якої тремтить твоє тіло в передчутті першого 

кроку?
Перший крок,
Як на мене, – це найважливіший крок в історії людини,
Адже це – мить, що зводить все до вічності”.

كیف سیكون الھواء وھو یلفح جسدك ألول مرة؟
كیف سیكون الرأس وھو یغور في الماضي؟

كیف سیكون ذلك التصدع العذب وھو یخلخل كیانك بغموض الخطوة األولى؟
الخطوة األولى

في نظري ھي األكثر خطورة في تاریخ اإلنسان
إنھا اللحظة التي تختزل كل شيء باتجاه الالشيء

[الرحبي 1992, 28]
На думку ар-Рахбі, перший крок – переломний момент у житті кожного. З першим 

кроком людина переступає світ своїх тваринних предків і долучається до спільноти лю-
дей. Цей крок – фінал еволюції, що тривала мільйони років. Одна мить “зводить до ві-
чності” ці зусилля багатьох поколінь.

 بعد سنین، سنین من البرد والمسافة والحنین، تعود الى مواطنك األولى، وتغمض عینیك على عاصفة ستقتلعك بعد
قلیل الى رحیل آخر.. منازل تصطفق أبوابھا، دائما في أعماق الریح، بجانب رأسي

[الرحبي 1992, 29]
“Через багато-багато років у холоді, поневіряннях та ніжності повертаєшся до своєї 

батьківщини, заплющуєш очі на той вітруган, що скоро знову понесе тебе в нову подо-
рож. Будинки грюкнуть дверима, у глибині вітру, поблизу моєї голови”.

Таким чином, прозовий твір Сейфа ар-Рахбі “Зупинки на першому кроці” порушує 
глибокі філософські проблеми людського буття, його сенсу, його поступу й динаміки.
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Підсумовуючи сказане, висловимо сподівання, що подальше дослідження сучасної 
арабської літератури Оману відкриє для українського читача духовний світ цієї країни 
та її народу, оскільки література є унікальним віддзеркаленням душі народу, а отже, 
ключем до її розуміння. 

1 Аналіз поетичного доробку Сейфа Ар-Рахбі див.: Журавська Н.В. “Чоловік із Руб-аль-
Халі” – творчий портрет сучасного оманського поета Сейфа ар-Рахбі // Східний cвіт. – 2010. – 
№ 2. – С. 166–175; Журавська Н.В. Арабський вимір поезії Сейфа ар-Рахбі: проблема адаптації 
для українського читача // ХІV Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнарод-
ної наукової конференції, м. Київ, 13–15 травня 2010 р. – К., 2010. – С. 102–104; Журавська Н.В. 
“Шукаю тінь жінки, що тіні не має” – інтимна лірика Сейфа ар-Рахбі // Східний світ. – 2010. – 
№ 3. – С. 173–179; Журавська Н.В. Національний вимір поезії Сейфа Ар-Рахбі: тема війни // 
Східний світ. – 2012. – № 3. – С. 76–79.

2 Див. докладніше: Журавська Н.В. Діалоги Сейфа Ар-Рахбі “Гімн сліпого”: екзистенційний 
характер твору // Схід і діалог цивілізацій. – К., 2012. – С. 93–105.

3 Тут та нижче переклад з арабської Н. Журавської.

ЛІТЕРАТУРА

Журавська Н.В. Арабський вимір поезії Сейфа ар-Рахбі: проблема адаптації для українсько-
го читача // ХІV Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової 
конференції, м. Київ, 13–15 травня 2010 р. Київ, 2010. 
Журавська Н.В. “Чоловік із Руб-аль-Халі” – творчий портрет сучасного оманського поета 

Сейфа ар-Рахбі // Східний cвіт, 2010, № 2.
Журавська Н.В. “Шукаю тінь жінки, що тіні не має” – інтимна лірика Сейфа ар-Рахбі // Схід-

ний світ, 2010, № 3.
Журавська Н.В. Діалоги Сейфа Ар-Рахбі “Гімн сліпого”: екзистенційний характер твору // 

Схід і діалог цивілізацій. Київ, 2012.
Журавська Н.В. Національний вимір поезії Сейфа Ар-Рахбі: тема війни // Східний світ, 2012, 

№ 3. 
Иванов В.В., Топоров В.Н. Птицы // Мифы народов мира: Энциклопедия в 2-х т. / Гл. ред. 

С.А. Токарев. Т. 2. Москва, 1992.
Птица // Полная энциклопедия символов и знаков / Авт.-сост. В.В. Адамчик. Минск, 2007.
Manzil. Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Brill Online, 2013. – http://referenceworks.bril-

lonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/manzil-COM_0672
Michalak-Pikulska B. Modern poetry and prose of Oman. Kraków, 2002. 
Zdanowski J. Historia Arabii Wschodniej. Kraków, 2008. 
 الرحبي , سیف. منازل الخطوة األولى. – الكویت ,1992
 حسام الدین, محمد. حوار مع سیف الرحبي. –  لنندن ,2008
 حسام الدین, محمد. الشاعر العماني سیف الرحبي عن سیرة الطفولة والشعر.– لنندن ,2008
 http://alrahbi.info/pages – .(офіційна інтернет-сторінка Сейфа Ар-Рахбі) منازل الخطوة األولى



Східний світ, 2013, № 1                                                                                                           41

Одним з актуальних питань лексикографії на сучасному етапі є створення нових 
словників. Потреба у словниках різних видів і типів зростає у зв’язку з постійни-

ми змінами в суспільному житті, які одразу ж знаходять своє відображення в мові, а та-
кож із розширенням ділових, наукових, культурних контактів між Україною та іншими 
країнами світу. Стрімкий розвиток відносин між Іраном та Україною, співробітництво 
за багатьма напрямками у сфері економіки, культури та науки сприяють поширенню 
інтересу до вивчення мови цієї країни. Перську мову в Україні, окрім Києва і Львова, 
викладають у Харкові, Одесі, Дніпропетровську, Острозі, Луганську і Сімферополі. 
Зважаючи на це, необхідність укладання навчального українсько-перського словника є 
очевидною.
Мета цієї статті полягає у висвітленні основних принципів формування реєстру й 

укладання лексикографічних статей “Українсько-перського словника”.
Обсяг словника. В українському словникарстві традиційно прийнято розрізняти 

словники за обсягом – малі (до 8 тис. реєстрових слів), середні (від 8 до 30 тис.) і великі 
(від 30 тис.) [Єремута 2012, 44–50]. Характерною ознакою великого словника є повнота і 
детальність опису активного та пасивного лексичного фонду. Середній словник зосере-
джує головну увагу на загальновживаній лексиці та частково на пасивному фонді, необ-
хідному для розуміння тих творів художньої та публіцистичної літератури, які належать 
до культурної скарбниці нації. Малий словник зорієнтований на масового читача.
Відповідно до цієї класифікації наш словник належить до середніх і налічує понад 

10 тисяч слів. При укладанні реєстру словника було використано такі основні лексико-
графічні джерела:

Словник української мови [Словник української мови 1970–1980];• 
Українська літературна вимова і наголос [Українська літературна вимова і наголос • 

1973];
Українсько-російський словник [Українсько-російський словник 1953–1963];• 
Новий німецько-український, українсько-німецький словник [Новий німецько-• 

український… 2008].
Для перекладу використовували як російсько-перські словники [Восканян 1986; 

 ,так і англійсько-перський [http://www.vajehyab.com/dictionary] ,[فرھنگ روسی بھ فارسی 1374
термінологічні мовознавчі [1379 عاصی مصطفی 1376؛ عبدعلی محمد 1375؛ ھمادخت] та тлумачні 
словники перської мови [1377 انوری 1383;صدری افشار].
Реєстр словника. Питання складу реєстру будь-якого словника – одне з найскладні-

ших питань лексикографії. Власне, створення кожного словника, незалежно від його 
типу і призначення, розпочинається ретельним добором реєстрових слів, які тлума-
чаться або перекладаються. Яким має бути словник і для кого він призначений – це ті 
визначальні моменти, які зумовлюють добір слів до реєстру словника з лексичної 
скарбниці конкретної мови.

Ще академік Л.В. Щерба зазначав, що для кожної іноземної мови є необхідним на-
вчальний словник для початківців. Такий словник повинен об’єднати всі ті основні 
слова, без яких неможливо робити швидких успіхів у вільному читанні текстів цією 
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іноземною мовою. Словник повинен подати ці слова як елементи певної єдиної системи 
[Щерба 1974, 290]. Таким словником є навчальний словник – лексикографічна праця, 
спеціально призначена для допомоги у вивченні мови. Найважливіша характеристика 
будь-якого навчального словника – цілеспрямований, лінгвістично та методично об-
ґрунтований відбір слів. Реєстр такого словника не повинен бути роздутим, до нього 
слід включити лише найуживаніші слова в їхніх найпоширеніших значеннях [Гак 1964, 
73]. Саме тому питання відбору лексики до навчального словника є одним із найважли-
віших та принципових питань методики викладання іноземної мови. Українсько-
перський словник розрахований на тих, хто хоче вивчати перську мову, а також може 
бути довідником при перекладі українських текстів перською мовою. Отже, визначаємо 
його тип як “навчальний словник”.
Варто підкреслити, що наявний українсько-перський словник, який уклав колектив 

авторів за сприяння Посольства Ісламської Республіки Іран в Україні [Українсько-
перський словник 2006], призначений для “іранських студентів, які кожного року при-
їздять до України на навчання і стикаються з численними проблемами як в науковій 
сфері, так і в сфері повсякденного життя” [Українсько-перський словник 2006, 3]. 
Власне за допомогою названого вище українсько-перського словника студенти, які 
“були вимушені встановлювати комунікативний зв’язок через посередництво росій-
ської мови”, зможуть “оволодіти необхідними навичками спілкування в українському 
суспільстві” [Українсько-перський словник 2006, 4]. Наш словник призначений для 
українських студентів-філологів, які вивчають перську мову.
Проаналізувавши, які джерела використовувалися для відбору слів до навчальних 

словників та лексичних мінімумів, можна помітити, що це в основному частотні слов-
ники [див.: Китайгородская 1986; Скопина 1969, 317–319; Фалькович 1972, 3–8; 
Штейнфельдт 1963]. Крім того, словники-мінімуми, короткі словники, частотні списки 
лексики художніх творів, лексика з підручників, програми та посібники.
В українській лексикографії існує декілька частотних словників різних функціональ-

них стилів, декілька підручників для іноземців, які вивчають українську мову, декілька 
словників-мінімумів, короткий тлумачний словник та навчальний. Автори комп’ютер-
ного словника-мінімуму української мови як джерела використовували частотний слов-
ник української художньої прози, словники до чотирьох підручників для іноземців, а 
також укладений ними частотний словник української сучасної преси [Ардан, Бацевич, 
Партико 1996, 34–40]. Саме цей словник, а також ще два словники-мінімуми [Пацорко 
1998; Тлумачний словник-мінімум української мови 1999] та короткий тлумачний слов-
ник української мови [Короткий тлумачний словник української мови 1988] стали од-
ними з джерел реєстру нашого словника.
Оскільки наш словник є навчальним, то при його укладанні необхідно враховувати 

лексику до шкільних підручників. У списках, укладених за підручниками, добре від-
чутна конкретна тематично закріплена лексика [Денисов 1972, 122]. Ми зупинили свій 
вибір на підручниках для початкових класів середньої школи, тому що до них відби-
рають матеріал, доступний для дітей, які тільки починають систематично вивчати рідну 
мову. Джерелами відбору лексики до навчального словника-мінімуму стали три читан-
ки [Скрипченко 1992, 1994, 1995] та три підручники з української мови [Білецька 1992, 
1993; Вашуленко 1992] для початкової школи. Крім того, враховуючи здобутки україн-
ської лексикографії, ми не могли не взяти до уваги існуючого навчального словника 
[Бондаренко 1998]. Також використали посібник для іноземців, що вивчають україн-
ську мову [Бахтіярова... 1999].

Твори художньої літератури найчастіше мають своїм лексичним ядром весь ступінь 
повсякденного спілкування [Мюллер 1967, 356]. Тому використання записів усного 
мовлення покривається вибіркою з читанок, де репрезентовані твори художньої літера-
тури різних авторів та різних жанрів. Тематично наситити список відібраних слів дало 
змогу використання ряду розмовників [Українсько-англійський і російсько-англійський 
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розмовник 1991; Українсько-англійський розмовник 2000; Українсько-грецький роз-
мовник 1993; Українсько-іспанський розмовник 1999].
Отже, додатковими джерелами відбору слів до українсько-перського навчального 

словника стали: словники-мінімуми, короткий тлумачний словник, навчальний слов-
ник, підручник для іноземців, розмовники, читанки та підручники з української мови 
для учнів початкових класів.

Ці джерела були основою для статистичного аналізу. Матеріали інших словників за-
лучалися згідно з обраними принципами відбору слів. Лексику для навчального слов-
ника відбирали за такими принципами: 

частотності;• 
тематичності;• 
словотвірної значущості слова;• 
відносної замкненості системи.• 

До реєстру словника внесли загальновживану лексику української літературної мови, 
а також найуживаніші мовознавчі, літературознавчі та інші терміни, окремо спорадично 
найуживаніші розмовні слова, архаїзми, історизми, діалектизми тощо. Повністю вклю-
чили лексичну основу української мови [Бук 2004, 226–231], першу тисячу частотного 
словника перського публіцистичного стилю [Максимів 2012], перші три тисячі частот-
ного словника перської мови [1384 حسنی], лексику з підручників перської мови для по-
чаткового рівня вивчення [Овчинникова 2002; Иванов 2000;تقی,  1374 دبستان  اول   فارسی. 
.[پورنامدارین 1372; ثمره یداهللا 1372; فارسی عمومی 1377
Варто наголосити, що, оскільки наш словник орієнтований у першу чергу на 

студентів-філологів, ми вважали необхідним внести до реєстру словника мовознавчі та 
літературознавчі терміни, практично не відображені в наявних російсько-перських та 
українсько-перських словниках. При перекладі таких одиниць ми використовували тер-
мінологічні мовознавчі словники перської мови [1375؛ محمد  عبدعلی  1376؛  مصطفی   عاصی 
.[ھمادخت 1379
Власні назви знайшли своє відображення у словнику у вигляді найуживаніших гео-

графічних назв (відповідно до частотних словників), назв усіх країн, які межують з 
Україною та Іраном, з назвами їхніх столиць, назв усіх обласних центрів України (така 
інформація уперше послідовно наведена в межах однієї праці і значною мірою має нор-
мотвірний характер).
Безеквівалентна лексика. За наявності в мові перекладу еквівалента з чіткою де-

нотативною відповідністю, проте позбавленого культурного компонента значення (або 
з відмінним культурним компонентом) доречно наводити у словниковій статті міні-
мальні пояснення хоча б стосовно наймісткіших у плані культурної інформації слів, ро-
зуміння яких необхідне у міжмовній комунікації [Бочарнікова 2010, 305–310].
Зокрема, місяці у словнику подано лише з європейськими та іранськими відповідни-

ками, наприклад: квíтень آوریل [’āvril] (відповідає ір. ‘фарвардін’ فروردین [farvardin] 
(21 березня – 20 квітня), ‘ордібегешт’ اردیبھشت [’ordibehešt] (21 квітня – 21 травня)).
Відображення правописних норм. Словник укладено за алфавітним принципом. 

Він має нормативний характер за добором лексики, за дотриманням чинних норм пра-
вопису та наголошування.
Значна частина перських лексем, особливо складні слова, мають два варіанти напи-

сання – традиційне і те, яке відповідає сучасним правописним нормам. У словнику по-
дається лише один варіант – за словником “Руз-е сохан” Гасана Анварі [1383 انوری]. Що 
стосується географічних назв, то вважаємо за доцільне наводити усі варіанти їхнього 
написання, розташувавши їх у межах словникової статті від нормативного до вживаних 
у порядку спадання частотності, наприклад:

Білорýсь•  روسیه سفید [russiyye-ye sefid], بیالروس [bilārus];
Кишинíв • کیشینف، کیشی نف [kišinef], کیشنوف [kišenuf];
Софíя • سوفیھ [sufiyye], صوفیا [sufiyyā].
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До усіх перських дієслів подано основи теперішнього часу. Подано також форми ла-
маної арабської множини. 
Транскрипція. У більшості іранських тлумачних словників (крім словника Аміда, 

де використано традиційний спосіб гаракятів) подана транскрипція на основі латин-
ської графіки. Натомість у більшості російсько-перських та персько-російських слов-
ників використано транскрипцію на основі кирилиці. У наявному українсько-перському 
словнику транскрипції немає. У нашому словнику слова послідовно транскрибуються 
за словником “Руз-е сохан” Гасана Анварі [1383 انوری]. Варто відзначити, що в цьому 
тлумачному словнику, по-перше, відображено фонологічний принцип неможливості 
неприкритих приголосним складів, по-друге, кожну фонему позначено одним знаком, 
по-третє, прийнято сучасну літературну розмовну вимову, а не традиційну книжну 
[Кшановський 2011, 93–103].
Варіанти фонеми чи компонувального дієслова подано у круглих дужках, факульта-

тивні фонеми чи елементи словосполучень – у квадратних, наприклад: ‘видатний’ 
.[.āš[e]kār (ro[w]šan) š’] آشکار (روشن) ش ’виявлення‘ ,[’no[w]] نوع ’вид‘ ,[bar-ja(e)ste] برجستھ

Також слід підкреслити, що в нашому словнику затранскрибовано не лише слова, а 
й ілюстрації, що є важливим для українських студентів, які не завжди відразу можуть 
прочитати незнайоме їм перське слово без відповідних голосівок.
У транскрипції розділено повнозначні компоненти складних слів, словотвірні еле-

менти, відображено ізафет при транскрипції виразів.
Словникова стаття складається з таких структурних частин:
Заголовне слово, виділене напівжирним шрифтом, відображено наголос. У склад-1. 

них словах з двома чи більше наголосами подано лише один головний наголос.
Граматична характеристика заголовного слова, якщо необхідно. Оскільки словник 2. 

зорієнтований на україномовних користувачів, то не вважаємо за потрібне подавати 
граматичну характеристику всіх заголовних слів.

Переклад, транскрипція. У нашому словнику ми вказуємо основи теперішнього 3. 
часу неправильних дієслів, наводимо арабську ламану множину для відповідних слів. 
За необхідності й по можливості наводимо дієслівне керування, відмінності в семанти-
ці та вживанні синонімів.

Ілюстрації. Відштовхуємося від української мови, наводимо частовживані слово-4. 
сполучення для деяких слів, транскрипцію для їхнього перекладу. Фразеологізми вклю-
чені спорадично, оскільки вони не належать до найчастотнішої лексики.
Окремі значення українських багатозначних слів відмежовуються крапкою з комою, 

а омоніми позначаються римськими цифрами, наприклад:
захóдити, зайти • ز سر [sar z.]; (про сонце) غروب ک [qorub k.]
косá І • (заплетене волосся) گیسو [gisu]
косá II•  c. г. داس دستھ بلند [dās-e daste-boland]
косá III • геогр. دماغھ [damāqe].

Отже, навчальний українсько-перський словник, укладений авторами статті, допо-
може у вивченні перської мови студентам, які вивчають перську мову.
Подальші перспективи дослідження полягають у можливості застосування сформу-

льованих принципів для укладання українсько-перських словників за професійним 
спрямуванням, для укладання двомовних словників інших східних мов.
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У сучасному мовознавстві існує думка, що ідею пасивного стану неможливо визна-
чити в універсальних термінах для всіх мов, а загальновизнаного семантичного 

визначення стану дієслова, зокрема пасиву, яке б було актуальним для всіх природних 
мов, нема [Яхонтов 1977, 47]. Пасивні конструкції не є універсальними, на відміну від 
реципрокного й рефлексивного перетворення [Храковский 1981, 37]. 
Якщо взяти до уваги, що повна парадигма пасивного стану, утворена внутрішньою 

флексією голосних, є лише в арабській мові, а в інших семітських мовах пасивного ста-
ну або зовсім нема (сирійська, аккадська та ефіопська мови), або він не утворює повної 
системи (в давньоєврейській мові утворюється лише від інтенсивної та каузативної 
основ) [Гранде 1963, 171–172], то зрозумілим стає послідовне використання у значенні 
пасиву зворотних порід дієслова. Таке співвідношення значень пасиву та зворотності 
підтверджує думка М. Шібатані про те, що форми пасиву корелюють із конструкціями, 
що мають рефлексивне і реципрокне значення [Хамрай 2010, 166]. 
На користь теорії універсальності рефлексивного перетворення висловлюється та-

кож А. Загнітко, підкреслюючи щодо української мови, що “центральною ознакою у 
кваліфікації стану як морфологічної категорії є тлумачення кореляції типу будувати / 
будуватися, виховувати / виховуватися, опускати / опускатися як форм одного й того 
ж дієслова” [Загнітко 1990, 78], тобто вираження пасивності ґрунтується на морфоло-
гічній маркованості пасивного деривативу за допомогою зворотного за первісним зна-
ченням постфікса -ся. Дослідник зазначає, що складність аналізу категорії стану 
“пояснюється тим, що не завжди послідовно розмежовується значення рефлективності / 
інрефлексивності, з одного боку, і грамеми – з другого” [Загнітко 1990, 79], що в поєд-
нанні з лексико-семантичним принципом аналізу значень стану в О. Шахматова і В. Ви-
ноградова та генетико-діахронічним принципом “зумовлює виділення аж п’ятнадцяти 
груп дієслів як носіїв специфічного значення стану, наприклад: інтенсивно-побічно-
зворотний, якісно-пасивно-безоб’єктний і под.” [Загнітко 1990, 79]. У зв’язку з цим 
варто пригадати широкий спектр семантики зворотних порід арабського дієслова, які 
вміщають також і семантику відповідних до них непохідних порід. 
Для розширених дієслівних основ (РДО) арабської мови характерні значення зво-

ротності та пасиву. Категорія зворотності тісно пов’язана з пасивом і розглядається в 
безпосередньому зв’язку з ним. До РДО з домінуючою семантикою зворотності нале-
жать V, VI, VII, VIII і X породи трилітерного дієслова та ІІ порода чотирилітерного 
дієслова. Семантика зворотності пов’язана з поняттям مطاوعة “підпорядкування”. Таке 
семантичне маркування тлумачний словник арабської мови المنجد власне передбачає для 
усіх вищезазначених порід дієслова.
Загальновідомо, що стан як одна з основних граматичних категорій передає взаємо-

відношення суб’єкта та об’єкта в процесі виконання дії. Чеський арабіст К. Петрачек 
припускає, що систему похідних порід дієслова можна розглядати як засіб передавання 
суб’єктно-об’єктних відношень у системі, орієнтованій на опозицію суб’єкта та об’єкта 
й експліцитне передавання перехідності [Хамрай 2010, 166].
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Основною передумовою функціонування категорії стану в українській мові є її спів-
віднесеність із категорією перехідності / неперехідності, адже в українській мові станові 
відношення актуальні тільки для перехідних дієслів та їхніх семантичних відповідни-
ків із нейтралізованою перехідністю. Дієслова з первинною неперехідністю (іти, бігти, 
стояти, лежати) виносять поза категорію стану, оскільки їхня семантика не передбачає 
умов для нейтралізації неперехідності [Безпояско, Городенська, Русанівський 1993, 
236]. Водночас постулюється твердження, що загальним протиставленням “активний 
стан – пасивний стан” мають бути охоплені усі дієслова [Штелинг 1996, 168]. 
В арабській мові в межах РДО категорії рефлексивності та пасиву тісно пов’язані 

так, що іноді їхні значення важко диференціювати без залучення контексту, наприклад 
-1) “він став великим” (медіальне значення); 2) “він вважав себе вели :(VI порода) َتعاَظَم
ким”, “він загордився” (зворотне значення); 3) “він вважався великим” (пасивне зна-
чення). Проте треба пам’ятати, що власне пасивний стан в арабській мові виражається 
в першу чергу суто морфологічно, тобто зміною коротких голосних у корені дієслова, і 
послідовно утворюється від усіх дієслівних порід, крім IX та XI, що пояснюється їх-
ньою специфічною семантикою (передавання якостей чи властивостей), але в інших 
породах форми пасиву від цих коренів формально утворюються навіть без розрізнення 
перехідності / неперехідності, до певної міри штучно характеризуючи такі деривативи. 
О. Хамрай вважає, що таке явище викликане високим рівнем формалізації арабської лі-
тературної мови і, відповідно, послабленням семантичного навантаження граматичних 
явищ [Хамрай 2010, 98]. Він також додає, що відсутність форм пасиву в дієслів IX та 
XI порід і, навпаки, їхня наявність у неперехідних дієслів – це релікти попереднього 
“активного” періоду розвитку арабської мови, яка зараз характеризується як мова 
акузативно-номінативного ладу [Хамрай 2010, 67].
Г. Климов підтверджує цю думку, постулюючи, що форми активного та пасивного 

станів в активному дієслові не отримують диференціації і їхнє місце займає діатеза не-
станового характеру, змістова сутність якої зводиться до протиставлення відцентрової 
та невідцентрової версій [Климов 1977, 308], а семантика дієслівних словоформ, що 
протиставляються за її допомогою, відрізняється від змісту опозиції активного та па-
сивного станів, а також не збігається із протиставленням транзитивної та інтранзитив-
ної форм [Климов 1977, 140]. Цим, власне, й пояснюється явище утворення пасивного 
стану від семантично неперехідних дієслів в арабській мові. 
Б. Гранде застерігає, що, незважаючи на те що зворотні породи арабського дієслова 

можуть мати пасивне значення, “в багатьох випадках між пасивним значенням цих 
форм та пасивним значенням власне пасивного стану є суттєва різниця” [Гранде 1963, 
169]. Наприклад, форма власне пасивного стану ُكِسَر الفنجان kusira alfinjanun “чашка була 
розбита” натякає на те, що, хоч діяча й не названо, чашку хтось розбив. Натомість зво-
ротна дієслівна основа VII породи, яка за формою є активною, а за значенням часто 
трактується як пасивна, конструкцію الفنجان ِإْنَكَسَر inkasara alfinjanun “чашка розбилася”, 
або “чашку розбито”, розглядає як таку, що констатує лише факт “розбиття”, безвіднос-
но від того, чи хтось це зробив, чи дія відбулася сама. 
Трактування категорії стану в англійській мові також стикається з певними трудно-

щами. Традиційно стан пов’язують із різною спрямованістю дії: дія в активному стані 
виходить від суб’єкта, а у формі пасивного стану фактичний об’єкт дії від неї потерпає: 
Mary loves “Мері любить” і Mary is loved “Мері люблять”. Проте в англійській мові, яка 
характеризується значно ширшим спектром застосування пасиву, часто зустрічаються 
конструкції, в яких суб’єкт дії, втілений у підметі, жодним чином не можна вважати 
об’єктом, на який спрямована дія: He is said to have arrived “Кажуть, що він приїхав”. У 
цьому прикладі пасив “is said” ніяк не спрямований на підмет “he”, бо таку ситуацію 
неприпустимо трансформувати у формулювання “йому кажуть” як у подібне за фор-
мою, але не за змістом “He is said to read” (Йому кажуть читати). Однак не підлягає 
сумніву те, що такі конструкції в англійській мові все-таки вважають пасивними. 



Категорія розширених дієслівних основ в арабській мові та передача значення...

Східний світ, 2013, № 1                                                                                                           49

Д. Штелінг пропонує аналізувати такі суперечливі з точки зору прямого вираження 
спрямування дії конструкції як такі, в яких “у формі пасивного стану діяч (а значить, і 
здійснювана ним дія) лише мислиться, дія привноситься, породжується кимось або чи-
мось ззовні, а форма пасивного стану репрезентує цю здійснювану або здійснену ки-
мось дію відображено. Власне кажучи, це навіть не сама дія (сама дія репрезентується 
активом), а лише співвіднесеність із дією, здійсненою кимось” [Штелинг 1996, 172]. 
Отже, зрозуміло, що далеко не завжди правомірно пов’язувати значення пасиву із се-
мантикою дієслова to suffer “потерпати”. Цю думку висловлює також О. Хамрай, звер-
таючи увагу на те, що в традиційній арабській граматиці «наявність форми пасиву не 
сприймалася як ознака “потерпання”, а її вживання позначало лише те, що виконавець 
дії через якісь причини не згадується в реченні» [Хамрай 2010, 57].
Узагальнюючи семантичні особливості пасиву, варто розрізняти такі значеннєві 

нюанси у трактуванні співвіднесеності дієслова-присудка в пасивній конструкції із 
предукованою субстанцією:

1) об’єкт самої дії: He was changed “Його підмінили / змінили; він був підмінений”, 
де він – об’єкт дії;

2) предмет повідомлення (але не самої дії): The delegation was reported to have ar-
rived “Повідомили, що делегація прибула”, де делегація – не предмет самої дії, а пові-
домлення. 
Отже, форма пасиву репрезентує процес, привнесений ззовні, співвіднесений з ним 

як своєрідне відображення ситуації, причім джерело дії залишається поза її межами і 
назагал навіть не згадується, а лише мислиться у формі пасивного стану.
Вищенаведені міркування доцільно було розглянути з метою узагальнення основних 

способів трактування категорій пасиву та зворотності і їхньої взаємообумовленості в 
арабській, англійській та українській мовах і для мотивованості передачі значень зво-
ротних РДО арабської мови засобами української та англійської. 
В українській мові значення зворотності передає постфікс -ся, що додається до твір-

ного слова. У такий спосіб максимально повно зберігається дериваційна (префікс замі-
нюється постфіксом) і семантична тотожність лексем в арабській та українській мовах.
Зворотним породам по-українськи в основному відповідають зворотні дієслова з 

постфіксом -ся. Порівняймо: ر َر здати в найми, винайняти” і“ َأجَّ -найнятися (само“ َتَأجَّ
му)”; َم َم хвалити” і“ َعظَّ  хвалитися”. Оскільки дієслова V породи можуть мати також“ َتَعظَّ
медіальне значення, то їхня трансформація українською мовою також залишається в 
межах медіальності, незважаючи на наявність форманта -ся, первинне значення якого 
послідовно нейтралізується в українській мові, як і в арабській – зворотне значення 
форманта َت. Порівняймо: َك َك рухати” і“ َحرَّ َب ;”рухатися“ َتَحرَّ -скла“ َتركََّب складати” і“ َركَّ
датися”. 
Інший спосіб трансформації зворотних порід українською мовою відбувається че-

рез категорію пасиву, в тому числі й “лексичного”. Порівняймо: َصلََّح “ремонтувати” і 
 зазнавати впливу”. Конструкція “він“ َتَأثََّر впливати” і“ َأثََّر;”бути поремонтованим“ َتَصلََّح
зазнає впливу”, незважаючи на формально активний стан, вважається пасивною. «Час-
то декларативно проголошений принцип максимуму формально-граматичної організа-
ції категорії стану виступає залежним від лексико-семантичних принципів. У сучасній 
українській мові наявні форми “лексичного” пасиву, хоч їхнє вживання виступає мало-
поширеним, наприклад: Він відчуває прилив сили; Він терпить муки» [Загнітко 1990, 
80]. А. Загнітко також принагідно зазначає, що з таких конструкцій видно, що значен-
ня стану не залежить від синтаксичних ознак перехідності / неперехідності [Загнітко 
1990, 80]. 
Коли значення твірної та похідної порід в арабській мові майже збігаються, транс-

формація значення українською мовою відбувається за допомогою дериваційних чин-
ників у межах функціонування категорії родів дії. Порівняймо: َسِمَع “чути” і َع  َتَسمَّ
“слухати, прислухатися”. 
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Спостерігаються також випадки розвитку антонімічних відношень у межах твірної 
та похідної порід арабського дієслова, що відображено відповідними антонімічними 
лексемами в українській. Порівняймо: ناَوَل “давати, дати” і تناول “брати, взяти”. Варто 
пам’ятати, що в арабській мові спільність кореня та значення зворотного форманта َت 
строго вмотивована, тобто семантичний алгоритм лексеми брати мислиться як дати 
собі. 

В англійській мові значення зворотності передає зворотний займенник “oneself”, 
який переважно додається до смислового дієслова. Проте іноді зворотне значення по-
роди може передавати і суплетивна лексема, наприклад: َتَعلََّم вчитися самому, вивчати 
щось (від َعلََّم вчити когось) – to learn, to study. А також َتَجلَّد виявляти витривалість, тер-
піння, терпеливо зносити (від َجلََّد здирати шкіру // to skin англійською відтворюється як 
to stand, to bear). Як бачимо, при передачі лексичних значень порід арабського дієслова 
в англійській мові часто втрачається спільність кореня (to know // to teach // to learn, to 
study; to skin // to stand, to bear).

А. Загнітко пов’язує з категорією стану значення каузативності: “З семантичним 
компонентом активності міцно пов’язана сема каузативності, причинно-наслідкових 
відношень між двома ситуаціями: одна ситуація пов’язана з дією каузативного дієсло-
ва, яка здійснюється активним діячем; інша – з дією, процесом, станом суб’єкта, що ви-
ступає одночасно об’єктом активного дієслова… Сферу дії семантики активності 
складають перехідні каузативні дієслова, які позначають вплив на певний суб’єкт-
субстанцію, що створюється, модифікується або знищується в процесі дії” [Загнітко 
1990, 81]. 

Хоча А. Загнітко стверджує, що можна “зачисляти до значень стану не тільки 
об’єктні / суб’єктні відношення, а й такі явища, як ергативність / номінативність, кауза--
тивність / інкаузативність, результативність / стативність конструкції” [Загнітко 1990, 80], 
ці значення розглядаємо окремо. 
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При визначенні перспектив співіснування поширених у межах однієї країни мов до-
сить важливу роль відіграє аналіз їхньої функціональної значимості, за допомогою 

якого можна виявити ступінь домінування однієї мови над іншою або іншими в певній 
сфері її використання.
Тому з метою більш ґрунтовного вивчення мовної взаємодії на території Тунісу, зо-

крема розкриття особливостей функціонального співвідношення мов у соціально-
комунікативній системі цієї північноафриканської країни, спробуємо дати загальну 
характеристику мов, що тут контактують, з точки зору їхньої функціональної значимос-
ті, спираючись при цьому на чинні законодавчі й інші нормативно-правові акти Тунісь-
кої Республіки.
Перед тим як розпочати функціональну характеристику мов-компонентів лінгвіс-

тичної ситуації в Тунісі, слід звернути увагу на демографічні дані. Порівняно з такими 
країнами Магрибу, як Алжир і Марокко, Туніс є найбільш однорідною в лінгвістично-
му плані: 98% населення – арабомовні, інші 2% припадають на носіїв французької 
мови і численних берберських наріч, а також представників інших національних мен-
шин (напр., мальтійців, євреїв) [Bendana 2012; Gadacha 1999; Tunisie].
З-поміж такого розмаїття складових лінгвістичної панорами Тунісу можна виокре-

мити три основні: арабська літературна мова (офіційна де-юре)1, французька (офіційна 
де-факто) та туніський діалект (рідна мова населення). Однак, зважаючи на те, що 
останній є переважно засобом повсякденного усного спілкування і в основному вжи-
вається в неофіційних сферах, зосередимо увагу на двох перших компонентах. 
Мова релігії. Арабська як мова Корану (священної книги державної релігії Тунісу – 

ісламу) завжди була і залишається єдиною мовою, яка використовується в релігійному 
житті країни.
Мова законодавства. Відповідно до Закону № 93–64 від 5 липня 1993 року «Про 

публікацію законів в “Офіційному віснику” Туніської Республіки і їхнє виконання» 
арабською мовою ведуться засідання парламенту (під час яких, до речі, як і на засідан-
нях ради міністрів, поряд з літературним можна почути й туніський розмовний варіант 
арабської мови), а також нею в “Офіційному віснику” Туніської Республіки публікують-
ся закони, декрети-закони, укази, постанови тощо. При цьому згідно з п. 2 ст. 1 цього 
Закону згадані законодавчі акти “можуть публікуватися й іншою мовою, але тільки як 
інформаційні джерела” [Loi n° 93–64… 1993].
Що стосується самого “Офіційного вісника”, то він виходить двома мовами – араб-

ською і французькою, але його французький варіант не має юридичної сили, так само, 
як і франкомовний переклад законодавчих актів [Loi n° 93–64… 1993].
Мова адміністрації. Адміністративна сфера є однозначно двомовною. Стаття 5 

Декрету № 94–1692 від 8 серпня 1994 року “Про друковані бланки адміністративних 
документів” при складанні останніх передбачає використання поряд з арабською й 
іноземних мов, тому більшість друкованої продукції службового та ужиткового користу-
вання (бланки, форми тощо) видається арабською і французькою мовами [Décret n° 94–
1692 du 8 août 1994…; Laroussi 2006, 5].
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Виняток становить повністю арабізована судова сфера, де французьку мову як іно-
земну можна почути в залі суду лише у випадку, коли підсудний французького похо-
дження потребує послуг перекладача. 
Окрім міністерства юстиції, пріоритетним вживання арабської мови є і для таких 

державних установ, як міністерство освіти, міністерство оборони, міністерство внутріш-
ніх справ, а також для Адміністрації президента і Палати представників [Laroussi 2006, 
5; Naffati 2004, 31–32].
Так, зокрема, ст. 9 Постанови міністра закордонних справ від 10 вересня 2001 року 

“Про порядок проведення внутрішнього конкурсу на отримання посади фінансового 
інспектора при Міністерстві закордонних справ” зобов’язує кандидата один з перших 
трьох письмових іспитів (загалом їх чотири) складати арабською мовою. При цьому 
два інших іспити та усну співбесіду дозволяється складати або арабською, або фран-
цузькою (за вибором кандидата) [Arrêté du ministre des Affaires étrangères... 2001].
А от відповідно до ст. 18 Декрету № 2007–1938 від 30 липня 2007 року «Про вне-

сення змін і доповнень до Декрету № 2004–78 від 14 січня 2004 року “Про умови всту-
пу до Національної школи адміністрації”» таке право вибору мови передбачене при 
складанні всіх обов’язкових іспитів [Décret no 2007–1938 du 30 juillet 2007…].
При цьому варто зазначити, що поряд з арабською літературною та французькою 

мовами в адміністративній сфері, особливо в установах з надання публічних послуг, 
широко використовується і туніський діалект. 
Мова освіти. У Тунісі навчання повністю арабізоване лише в дитячих садках та в 

перших двох класах початкової школи, а вже починаючи з третього року навчання (коли 
до обов’язкової навчальної програми включається вивчення французької як першої іно-
земної), половина предметів викладається арабською мовою (53%), половина – фран-
цузькою (47%) [Bouhdiba 2011, 7–9; Naffati 2004, 33].
При цьому слід відзначити, що якщо викладання арабською мовою точних наук (по-

ряд з гуманітарними і природничими) в початковій школі ще допускається, то в серед-
ній французька бере справжній реванш, витісняючи арабську з царини науки і техніки 
[Cichon 2010, 62; Laroussi 2006, 5; Naffati 2004, 33].
Що стосується сфери вищої освіти, то тут, на відміну від системи шкільної освіти, 

де арабська все ж домінує над французькою, позиції обох мов урівнюються: перша 
“опікується” гуманітарним напрямом, а друга – науково-технічним, продовжуючи вва-
жатися ефективним засобом отримання доступу до новітніх наукових здобутків. Однак 
ця паритетність відносна, оскільки з точки зору наукової значимості і кар’єрної пер-
спективи французька переважає [Laroussi 2006, 5; Naffati 2004, 34–35].
Про основні завдання туніської системи освіти щодо вивчення самих мов (як рідної, 

так і іноземних) йдеться у ст. 1 Закону № 91–65 від 29 липня 1991 року “Про систему 
освіти”. Так, зокрема, система освіти покликана забезпечити оволодіння арабською мо-
вою як державною в тій мірі, щоб уможливити її використання в різних галузях знань. 
Що ж до рівня оволодіння іноземними мовами, то він має бути таким, який дозволив 
би одержати безпосередній доступ до світової наукової і культурологічної думки з ме-
тою збагачення власної та сприяння її взаємодії зі світовою [Bouhdiba 2011, 8; Loi no 
91–65 du 29 juillet 1991…].
З огляду на вищезазначене неважко помітити зацікавленість держави у високому рів-

ні знань іноземних мов, зокрема французької й англійської2, серед своїх громадян, яка 
обумовлена необхідністю задовольнити потреби у висококваліфікованих кадрах, особли-
во що стосується галузі науки і техніки. Тому цілком логічно, що процес поміркованої 
арабізації в освітній сфері спостерігається лише стосовно соціальних і гуманітарних 
наук, тоді як науково-технічний напрям освіти залишається в основному франкомовним, 
адже за французькою й досі зберігається статус мови науково-технічного прогресу.
Мова вивісок. Ситуація, яка склалася в Тунісі з публічними вивісками й оголошення-

ми, яскраво демонструє пріоритетне ставлення країни до розвитку двомовності (рис. 1) 



Правовий статус і функціональний розподіл мов, що контактують на території...

Східний світ, 2013, № 1                                                                                                           53

та підтримку концепції культурного плюралізму, адже чи не єдиними винятково арабо-
мовними тут є лише вивіски з написом “Міністерство внутрішніх справ” і “Міністер-
ство юстиції”.

Рис. 1. Двомовні дороговкази в Тунісі
І це не дивно, оскільки загалом національним законодавством Тунісу не передбачено 

жодних обмежень щодо використання поряд з обов’язковими арабомовними вивіска-
ми двомовних (арабсько-французьких), за винятком одного припису, офіційно закрі-
пленого прийнятою ще 6 серпня 1957 року Постановою муніципалітету м. Туніса про 
обов’язкову арабізацію вивісок державних, комерційних, промислових та інших уста-
нов, розташованих у громадських місцях, згідно з яким розмір арабських літер на дво-
мовних вивісках має бути не меншим (як правило, у два рази більшим) за розмір літер 
іноземного тексту [Arrêté de la municipalité de Tunis du 6 août 1957; Laroussi 2006, 6; 
Naffati 2004, 32]. 

Однак, попри це, на вулицях Тунісу зустрічаються вивіски й оголошення, складені 
винятково французькою мовою (рис. 2). У першу чергу це стосується комерційної ре-
клами, різноманітних друкованих оголошень, які бувають також і двомовними (рис. 3) 
[Laroussi 2006, 6; Naffati 2004, 32].

 

Рис. 2. Франкомовна рекламна вивіска в Тунісі
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Рис. 3. Двомовна рекламна вивіска в Тунісі

Варто згадати й розпочату у 1995 році кампанію з арабізації табличок з назвами ву--
лиць, “досягнення” якої зводяться до того, що, як і раніше, топонімічні назви в Тунісі 
можна прочитати двома мовами (рис. 4) [Laroussi 2006, 6; Naffati 2004, 32].

 

Рис. 4. Двомовна табличка з назвою вулиці в Тунісі
Мова преси і літератури. Інформаційний та літературний простори незалежного Ту-

нісу є однозначно двомовними. Широким попитом тут користується як арабо-, так і 
франкомовна друкована продукція. 

Так, наприклад, серед франкомовної преси популярними є наукові журнали. Загально-
інформаційні видання та ті, що спеціалізуються на гуманітарних науках, зазвичай ви-
ходять одночасно обома мовами (арабською і французькою), з переважанням арабомов-
них статей. Серед щоденних періодичних видань широко представлені як арабомовні 
(напр., “Aş-şabāħ”), так і франкомовні (напр., “La Press”, “Le Temps”). Популярністю 
користується і двомовна періодика (напр., щотижневик “Réalité”) [Laroussi 2006, 9; 
Naffati 2004, 37].

Що ж стосується літературних видань, то тут спостерігається хоча й незначна, 
але все ж перевага арабомовних публікацій, серед яких дещо більшим попитом ко-
ристуються поетичні збірки, аніж збірки новел, романів чи драматичних творів. 
Франкомовна література Тунісу, яка представлена творчістю як арабомовних, так і не-
арабомовних письменників, також має свою читацьку аудиторію [Laroussi 2006, 9; 
Naffati 2004, 37–38].
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Нагадаємо, що формування такого явища, як франкомовна література Тунісу, відбу-
лося в період, коли країна перебувала під французьким протекторатом (1881–1956), 
адже саме тоді туніські письменники через переслідування арабомовних видань почали 
активно використовувати мову колонізаторів як ефективну зброю у боротьбі проти 
останніх [Прожогина 1968, 33–34; Прожогина 1973, 15–16; Чередниченко 1983, 22].
Сьогодні на зміну таким відомим творцям франкомовної туніської літератури, як 

Шекрі Ганем, Мустафа Курд, Ахмед Шергі, Хашемі Баккуш, Альбер Меммі та інші, 
прийшла нова генерація письменників, серед яких – Алі Бешор, Емна Бельхадж Ях’я, 
Хеле Беджі, Хеді Бураві, Маджід Аль-Хуссі [Прожогина 1968, 34–36; Прожогина 1973, 
149–152; Naffati   2004, 38].
Мова зовнішньоекономічних зв’язків і міжнародних відносин. У сфері торговельно-

економічного та міжнародного співробітництва беззаперечним лідером є французька 
мова, яку часто називають “інструментом зовнішніх економічних і політичних зв’язків 
Тунісу”. Такі міцні позиції французької мови у зазначеній сфері обумовлює зацікавле-
ність Тунісу в розвитку відносин стратегічного партнерства з країнами ЄС, зокрема 
Францією, на які припадає 70% загального товарообігу Тунісу та які є головними ін-
весторами цієї північноафриканської країни [Naffati   2004, 40; Saya  2004 , 97–99]. 
Що ж стосується арабської мови, то вона широко використовується в міжарабських 

й рідше – міжнародних контактах.
Таким чином, враховуючи вищезазначене, можна констатувати факт нерівномірного 

функціонального розподілу поширених у Тунісі мов. Так, арабська літературна і фран-
цузька мови ділять між собою адміністративну, освітню, мас-медійну і культурну сфе-
ри; при цьому французька превалює у сфері торговельно-економічного та міжнародного 
співробітництва, до того ж займаючи монопольні позиції в науково-технічній сфері. 
Натомість арабська зберігає за собою статус беззаперечного лідера як мова судочинства 
і релігії (див. табл. 1).
У свою чергу, така функціональна взаємодоповнюваність мов-компонентів лінгвіс-

тичної ситуації в Тунісі дає підстави припустити подальше безперешкодне еволюціону-
вання арабсько-французького білінгвізму на території цієї країни.

Сфери використання
Мови

Арабська 
літературна

Розмовна 
арабська Французька 

Сфера законодавства ++ +
Адміністративна ++ + ++
Судова +
Освітня + +
Друковані ЗМІ + +
Міжарабські контакти ++ +
Сфера міжнародних відносин + ++
Науково-технічна +
Соціально-комунікативна ++ +
Сфера літератури ++ +
Релігійна +

Таблиця 1. Функціональна характеристика поширених у Тунісі мов3
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1 Статус державної арабська мова повернула собі майже одразу після здобуття Тунісом неза-
лежності і згідно з Конституцією Туніської Республіки є єдиною офіційною мовою в цій країні 
[Dustūru-l- Ğumhūriyyah At-Tūnisiyyah].

2 Відповідно до навчальної програми з іноземної мови для середньої школи англійська є 
другою обов’язковою іноземною мовою, тоді як іспанська, італійська й німецька мови (до цьо-
го переліку відносно нещодавно додалися ще й китайська і російська мови) вивчаються факуль-
тативно, починаючи з другого року другого циклу навчання в середній школі [Cichon 2010, 62; 
Naffati 2004, 33–34]. 

3 Кількість знаків “+” у межах однієї клітини відповідає ступеню функціональної значимості 
зазначеної мови в порівнянні з іншими.
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Модальність, попри різноманітність трактувань, – це традиційно широка універ-
сальна функціонально-семантична категорія, яка виражає різні види об’єктивного 

відношення висловлення до дійсності, а також різні види суб’єктивної кваліфікації 
адресантом того, про що йдеться в повідомленні [Ляпон 1988, 303; Бацевич 2010, 191].

Точка зору, в контексті когнітивно-прагматичних проблем пізнання й формування 
досвіду мовця крізь призму його лінгвокультурних особливостей та аспектів проекції 
світобачення, – це найзагальніша когнітивно-психологічна пресупозиція людини, що 
спирається на набутий раніше перцептивний і когнітивний досвід, віру, переконання 
тощо і визначає світосприйняття, категоризацію, оцінку сукупності сприйнятих зовніш-
ніх вражень і внутрішніх відчуттів, а також певною мірою сам процес перцепції [Баце-
вич 2010, 157].

Оскільки однією з тенденцій розвитку сучасної лінгвістики є антропоцентризм, то 
вивчення проблеми співвідношення модальності і точки зору як важливих антропоцен-
трів комунікації становить актуальність цього дослідження, побудованого на матеріалі 
арабського публіцистичного тексту, а саме статті Сальмана Абу Сетти “Європа повер-
тається до Єрусалима” (Salmānu ’Abū Satta / ’Ūrubbā ta‘ūdu ’ilā-l-Qudsi) в кувейтському 
журналі “’al-‘Arabī” (1/5/2009, № 606) [Salmānu ’Abū Satta 2009].

Таким чином, у межах досліджуваного матеріалу поєднуються об’єктивний та 
суб’єктивний типи модальності. Об’єктивна модальність, як обов’язковий семантико-
прагматичний елемент тексту, реалізується в межах модальності реальності, що стає 
домінантою тексту і виражається переважно формами перфекта дієслів минулого часу 
дійсного способу; водночас суб’єктивна модальність у тексті статті реалізується в низці 
значень, носіями яких виступають різні типи форм.

Приклад 1 [Salmānu ’Abū Satta 2009]:
ومتعجرفًا  مغرورًا  وكان  وولتش،  في  المساحة  مدرسة  من  حديثًا  تخرج  شاب  المساحة  فريق  أعضاء  بين  من  كان 

وممثاًل حقيقيًا لعقلية االستعمار البريطاني في ذلك الوقت.
“Серед членів топографічної групи був юнак [майбутній міністр військових справ 

Британії Гораціо Кітченер (hūrātšiyū kitšinir-l-laźī ’aşbaħa fī-mā ba‘da wazīra-l-ħarbi-l-
birīţāniyyi)], який нещодавно закінчив топографічну школу у Вулітші й був пихатим, 
зарозумілим, типовим представником британського імперіалізму”.

У висловленні прикладу 1 встановлено такі типи модальності: а) об’єктивна реальна 
модальність (засоби вираження: форми дієслів минулого часу дійсного способу kāna / 
taĥarrağa “…був… закінчив…”); б) суб’єктивна модальність негативної якісної оцінки 
суб’єктом-адресантом об’єкта висловлення (засоби вираження: встановлений з кон-
тексту референт – hūrātšiyū kitšinir “Гораціо Кітченер” – співвідноситься з лексемами, 
що містять від’ємне оцінювальне значення: maĝrūrun “пихатий”, muta‘ağrifun “зарозу-
мілий”, mumaśśilun ħaqīqiyyun li-l-‘aqliyyati-l-’isti‘māri-l-birīţaniyyi “типовий представ-
ник британського імперіалізму”).

Приклад 2 [Salmānu ’Abū Satta 2009]:
لليهود تحت اسم مضلل هو حراس المستعمرات، الذي أصبح  ولكن أخطر أعماله هو إنشاء وتدريب وتسليح مليشيا 

فيما بعد جيش الهاجاناة الذي احتل فلسطين عام 1948، وطرد أهلها منها فيما عرف بالنكبة.

А.Р. Мацкевич

СПІВВІДНОШЕННЯ МОДАЛЬНОСТІ
І ТОЧКИ ЗОРУ В АРАБСЬКОМУ
ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ТЕКСТІ
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“Проте найсерйознішою справою [Герберта Семюеля, першого верховного британ-
ського комісара в Палестині (hirbart şāmūyīlu ’awwalu mandūbin sāmin fī falisţīna)] є 
створення, підготовка та озброєння єврейської міліції під оманливою назвою «колоні-
ального сторожа», що згодом стала армією аль-Гаджана, яка окупувала Палестину в 
1948 році й вигнала її мешканців, – ця подія відома як «ан-накба» – лихо”.

У висловленні прикладу 2 встановлено такі типи модальності: а) об’єктивна реальна 
модальність (засоби вираження: форми дієслів минулого часу дійсного способу 
’aşbaħa / ’iħtalla / ţarada / ‘urifa “…стала… окупувала… вигнала… відома…”; бездіє-
слівна іменна предикація після форм імені-займенника huwa); б) суб’єктивна модаль-
ність впевненості мовця у вірогідності змісту (засоби вираження: протиставна частка 
lakinna “проте”, яка граматично вимагає постановки наступного імені після себе 
(’aħţarа) у формі знахідного відмінка); в) суб’єктивна модальність негативної якісної 
оцінки суб’єктом-адресантом текстових об’єктів (засоби вираження: референти hirbart 
şāmūyīlu “Герберт Семюель” та ğayšu-l-hāğānāti “армія аль-Гаджана” співвідносяться 
з лексичними сполученнями – ’aħţaru ’a‘māli “найсерйозніша справа”, ’ismun muđallilun 
“оманлива назва”, ’inšā’u wa tadrību wa taslīħu milīšiyā li-l-yuhūdi “створення, підго-
товка та озброєння єврейської міліції”,’iħtalla falisţīna “окупувала Палестину”, ţarada 
’ahla-hā “вигнала її мешканців”, ’an-nakbatu “лихо”, – в яких встановлюється негатив-
на оцінка дій Герберта Семюеля й армії аль-Гаджана).
Приклад 3 [Salmānu ’Abū Satta 2009]:

وبالرغم من أنھ ُدھش في جوالتھ من خصوبة األراضي، ونشاط المزارعین الفلسطینیین، وجودة الفواكھ والثمار التي 
والتالل  السھول  تلك  في  یجول  وھو  وتمنى،  عنصریة،  بألفاٍظ  أنھ وصفھم  إال  حرارة وكرم،  بكل  لھ  واستقبالھم  زرعوھا، 
الخصبة، أن یختفي ھؤالء الفلسطینیون ویذھبوا إلى الجحیم، ویأتي مكانھم اإلسرائیلیون القدماء «لیستعیدوا أرض أجدادھم».

“Незважаючи на те що родючість земель, працьовитість палестинських ферме-
рів, висока якість вирощуваних ними фруктів і плодів, а також їхня гостинність зди-
вувала [англійського консула Джеймса Фана (’аl-qunşulu-l-’inğilīziyyu ğīms fan)] під час 
його подорожей, усе ж він описав їх расистськими словами і, мандруючи тими родю-
чими рівнинами й пагорбами, побажав, щоб ті палестинці зникли та пішли до пекла, а 
на їхнє місце прийшли давні ізраїльтяни «задля повернення землі своїх предків»”.

У висловленні прикладу 3 встановлено такі типи модальності: а) об’єктивна реальна 
модальність (засоби вираження: форми дієслів минулого часу дійсного способу duhiša / 
zara‘ū / waşafa / tamannā “…здивувала… вирощуваних… описав… побажав…”; форма 
дієслова імперфекта у значенні минулої одночасної дії – yağūlu “під час його подоро-
жей”); б) об’єктивна ірреальна модальність бажаності змісту висловлення (засоби ви-
раження: частка ’an “щоб” і далі дієслова умовного способу (кон’юнктиву) імперфекта 
yaĥtaya “зникли”, yaźhabū “пішли”, ya’tiya “прийшли”); в) суб’єктивна модальність 
негативної якісної оцінки суб’єктом-адресантом об’єкта висловлення – “Джеймса 
Фана” (засоби вираження: синтаксичне протиставлення змісту першої частини вислов-
лення після сполучення часток з іменем – wа bi-r-raĝmi min ’аnna “незважаючи на те 
що…” другій частині після часток – ’illā ’anna “усе ж…”, що втілює авторське обу-
рення діями референта “Джеймс Фан”); г) суб’єктивна модальність оцінки ситуації з 
погляду серйозності (засоби вираження: форма авторизації – кваліфікація мовцем-
адресантом інформації щодо джерел чи способів її отримання, за допомогою якої умож-
ливлюється викладення “своєї” й “чужої” інформації з суб’єктивного погляду мовця 
[Телеки, Шинкарук 2007, 19], – коли адресант подає в лапках мову референта: “li-
yasta‘īdū ’arđa ’ağdādi-him” – “задля повернення землі своїх предків”; при цьому слід 
зазначити, що в межах авторизованих слів референта реалізується об’єктивна ірреаль-
на модальність мети, виражена дієсловом умовного способу імперфекта після частки 
li- “задля”, що дістає український перекладацький відповідник “повернення”).
Приклад 4 [Salmānu ’Abū Satta 2009]:

بالطبع أن ھذه المستعمرات الصھیونیة تحولت إلى قالع عسكریة، تخزن السالح وتدرب الجنود استعدادًا لالنقضاض 
على فلسطین.
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“Звісно, що ці сіоністські колонії перетворилися на військові фортеці, де запасала-
ся зброя й тренувалися солдати в підготовці до окупації Палестини”.

У висловленні прикладу 4 встановлено такі типи модальності: а) реальна об’єктивна 
модальність (засоби вираження: форми перфекта та імперфекта дієслів у значенні мину-
лого тривалого часу taħawwalat / taĥzunu / wa tudarribu “перетворилися… запасалася… 
й тренувалися…”); б) суб’єктивна модальність впевненості мовця щодо вірогідності 
змісту висловлення (засоби вираження: прийменник з іменем, часткою й наступним 
іменем, виділеним кінцевою голосівкою фатхою – bi-ţ-ţab‘i ’anna “звісно, що”); 
в) суб’єктивна модальність негативної якісної оцінки суб’єктом-адресантом об’єкта ви-
словлення – musta‘marātu-ş-şahyūniyyatu “сіоністські колонії” (засоби вираження: не-
гативно марковане словосполучення ’inqiđāđu ‘alā falisţīna “окупація Палестини”).
Приклад 5 [Salmānu ’Abū Satta 2009]:

أوربي  فلسطین الستعمار  أبواب  بلفور وفتحت  بریطانیا وعد  عندما أعطت  عام 1917،  بدأت  المصائب  وأعظم ھذه 
جدید، قتل البشر ودمر الحجر ومحا الذكر. ھذه أكبر المحن التي لم یمر على فلسطین مثلھا منذ أربعة آالف عام، ولكنھا 

البد أن تزول.
“Найбільше лихо почалося в 1917 році, коли Британія видала Декларацію Бальфура 

й відчинила двері Палестини новому європейському колоніалізму, що вбив людей, зруй-
нував будинки і стер пам’ять. Це (є) найбільше горе, яке будь-коли за чотириста років 
переживала Палестина, однак необхідно, щоб воно скінчилося”.

У прикладі 5 у двох висловленнях, об’єднаних спільним контекстом (загальною су-
купністю умов розуміння), встановлено такі типи модальності: а) об’єктивна модаль-
ність реальності (засоби вираження: форми дієслів минулого часу дійсного способу – 
bada’at / ’a‘ţat / fataħat / qatala / damara / maħā “…почалося… видала… відчинила… 
вбив… зруйнував… стер…”; дієслово усіченої форми зі значенням заперечення мину-
лого часу – lam yamurra “будь-коли… переживала…”; бездієслівна іменна предикація, 
що передає постійно притаманну ознаку підмета – hāźihi ’akbaru-l-miħani “це (є) най-
більше лихо”), б) ірреальна об’єктивна модальність необхідності (засоби вираження: 
частки умовного способу з наступним дієсловом у фатховій формі – lā budda ’an “необ-
хідно, щоб…”), в) суб’єктивна модальність, що полягає в негативній якісній оцінці 
суб’єктом-адресантом об’єктів висловлення (засоби вираження: референт – birīţāniyā 
“Британія” – співвідноситься з негативно маркованими словосполученнями: ’a‘ţat 
birīţāniyā wa‘da balfūr “видала Декларацію Бальфура”, ’a‘žamu hāźihi-l-maşā’ibi “най-
більше лихо”, ’isti‘mārun ’ūrūbiyyun ğadīdun “новий європейський колоніалізм”, qatala-l-
bašara wa damara-l-ħuğara wa maħā-ź-źikra “вбив людей, зруйнував будинки і стер 
пам’ять [Палестини]”; референт – hāźihi “це”, – що з контексту набуває значення 
“руйнівного і вбивчого європейського колоніалізму”, співвідноситься з негативно мар-
кованим сполученням “найбільше лихо”), г) суб’єктивна модальність оцінки ситуації з 
погляду серйозності (засоби вираження: інверсія підмета “найбільше лихо” ’a‘žamu 
hāźihi-l-maşā’ibi), д) суб’єктивна модальність впевненості мовця щодо вірогідності 
змісту висловлення (засоби вираження: поєднання часток з іменем – lam miśla-hā munźu 
“будь-коли”).
Таким чином, у всіх наведених прикладах висловлень зі статті С. Абу Сетти виявле-

но текстотвірне домінування суб’єктивної модальності негативної оцінки суб’єктом-
адресантом текстових об’єктів. При цьому, якщо значення негативної якісної оцінки 
суб’єктивної модальності переважно виводиться в лексичній формі (тобто експліцитно, 
за допомогою негативно маркованої лексики), то логіка цього значення (особливості 
поведінки мовця, пов’язані з його емоційно-оцінним відношенням щодо тексту [Фин-
кильберг 2004, 146]) визначається опосередковано (імпліцитно), у співвідношенні з ав-
торською точкою зору, окресленою пресупозицією, що становить у широкому значенні 
спільний досвід, спільні попередні відомості про явище, подію, стан речей тощо, яки-
ми для порозуміння повинні володіти комуніканти [Бацевич 2009, 352]. Згідно з Дж. Ес-
позіто [Еспозіто 2004, 80], можна припустити, що у пресупозиції С. Абу Сетти 
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створення Ізраїлю в 1948 р. розглядається як найяскравіший приклад бажання європей-
ського колоніалізму тримати арабів слабкими і розрізненими, а сам Ізраїль вважається 
європейсько-американською колонією посеред арабської нації.
Тому точка зору адресанта полягає у висловленні крізь призму домінантної 

суб’єктивної модальності якісно-негативної оцінки щодо “нового європейського коло-
ніалізму”, який сприяв “окупації Палестини”, що, зрештою, стало “найбільшим ли-
хом”. Водночас точка зору адресата, детермінованого заголовком тексту – “Європа 
повертається до Єрусалима”, – може фокусуватись на очікуванні наміру адресанта по-
відомити про вплив європейської (західної) культури на арабську (східну) культуру, що, 
як наслідок, зумовлює збігання / незбіжність комунікативних очікувань адресата з ко-
мунікативною метою адресанта. Звідси виникає залежність точок зору адресанта й 
адресата від ситуативного контексту на рівні соціально-психологічного виміру [Баце-
вич 2004, 72], що виявляється в нормах і культурних чинниках, прийнятних у суспіль-
стві, які в цьому випадку виходять на міжкультурну лінію “Схід – Захід”. Тобто точка 
зору адресата залежить від його конкретних очікувань (сприйняття або несприйняття в 
широкому розумінні впливу Заходу на Схід як негативного), а саме від ствердження / 
заперечення точки зору адресанта, яка, задля уникнення комунікативного провалу, 
повинна бути спільною як у адресанта, так і в адресата; тому можна припустити, що 
комунікативна роль адресанта для східного адресата буде визначатися як об’єктивна 
(роль спостерігача-оглядача), а для західного – як суб’єктивна (роль спостерігача-
коментатора), – цей факт пояснює, чому адресант вводить у текст модальність істин-
ності, оскільки в цьому випадку авторський текст у цілому адресується передусім 
східному читачеві, який найвірогідніше поділятиме з автором його точку зору.
Отже, точка зору й модальність, з одного боку, пов’язані з різноманітними відношен-

нями мовця щодо повідомлюваного (наприклад, суб’єктивними якісно-негативними), а з 
другого – становлять різновеликі лінгвістичні категорії, де модальність – складова час-
тина точки зору, а тому є поняттям вужчим. Звідси модальність як експлікована органі-
зація мовних засобів постає виразником точки зору адресанта, логіка якої виявляється 
імпліцитно, залежно від авторських загальних пресупозицій, що, зокрема на матеріалі 
досліджуваної арабської публіцистики, встановлюються ситуативним контекстом на 
рівні соціально-психологічного виміру з актуалізацією міжкультурної лінії “Схід – 
Захід”. Як наслідок, успішність / неуспішність комунікації залежить від наявності / 
відсутності в адресанта й адресата спільної або частково спільної точки зору з відпо-
відними модальними відношеннями.
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Перська лексикографічна та фразеографічна традиції мають багатовікову історію. В 
Ісламській Республіці Іран, а також за її межами було видано велику кількість 

словників різного типу, обсягу та призначення. Зрозуміло, що далеко не всі наявні на 
сьогодні двомовні словники із залученням перської мови відповідають сучасним вимо-
гам. Окрім того, значно менше зроблено у сфері укладання галузевих і термінологічних 
словників. Саме тому персько-український словник емотивної фразеології постає як ці-
кава фразеографічна праця, оскільки на сьогодні в сучасному мовознавстві одним із 
пріоритетних напрямків лінгвістичних досліджень можна назвати вивчення зв’язку 
мови з емоційною сферою людини. 
У фразеології будь-якої мови віддзеркалюються ціннісні характеристики епохи, 

суспільства, людини, її внутрішнього світу, почуттів та емоцій. Емотивна фразеологія 
як сукупність фразеологічних одиниць номінує емоції, виражає емоційне ставлення та 
емоційний стан людини.
Групу фразеологічних одиниць, що позначають емоції людини, для персько-україн-

ського словника було обрано не випадково, оскільки, по-перше, власне фразеологічні 
одиниці характеризують появу внутрішнього емоційного життя людини, по-друге, саме 
ця група фразеологізмів фіксує базові емоції і допомагає зрозуміти, як саме активізують-
ся, виявляються і переживаються емоції, а також які функції виконує кожна з них на 
прикладі фразеологічних одиниць. 
На нашу думку, найбільш яскраво та образно емоції репрезентуються фразеологіч-

ними одиницями мови, оскільки фразеологія надає мовленню особливої експресії і не-
повторного національного колориту. Більшість фразеологізмів позначає ті самі поняття, 
що можуть бути передані словами або описовими конструкціями. Проте фразеологічні 
одиниці відрізняються від синонімічних слів або описових зворотів нюансами значен-
ня і, головним чином, експресією. 
Емоції – частина природного життя людини, вони універсальні і притаманні усім 

культурам. Виокремлюються фундаментальні емоції, кількість яких (інвентар) різнить-
ся в наукових школах. Визнається, що всі емоції конституюються соціокультурними 
параметрами, тому, крім універсальних емоційних переживань, спостерігаються і спе-
цифічні для певної культури емоції. Культура знаходить своє відображення в мові, а 
оскільки емоції – це складник культури будь-якого народу, то вони обов’язково концеп-
туалізуються і вербалізуються у мові. 
Для нашого словника (який постає як частина дисертаційного дослідження) ми об-

рали базові емоції, найбільш характерні для фразеологічних систем сучасних перської 
та української мов, а саме: “Нейтральні емоції” (“Спокій”, “Байдужість”), “Позитивні 
емоції” (“Зацікавленість”, “Радість”, “Захоплення”, “Задоволення”, “Закоханість”, “Щас-
тя”, “Бажання”, “Гордість”), “Негативні емоції” (“Гнів”, “Горе / смуток / печаль”, “Со-
ром / сором’язливість”, “Страх”, “Тривога / хвилювання” “Відраза”, “Образа / зневага”, 
“Жаль / співчуття”, “Ненависть”, “Сумнів”, “Злість”, “Нетерпіння”, “Незадоволення”) і 
“Біполярні (двовалентні) емоції” (“Здивування”, “Сміх”).

М.А. Охріменко

ПРИНЦИПИ УКЛАДАННЯ
ПЕРСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО СЛОВНИКА

ЕМОТИВНОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ
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Укладений нами персько-український словник [Охріменко 2011] містить близько 
1800 найуживаніших фразеологізмів перської мови, висловів прислівно-приказкового 
типу, а також афоризмів на позначення емоцій людини, до більшості з яких наводяться 
ілюстративні приклади з художньої літератури і (або) фразеографічних джерел. 
Для добору й систематизації фразеологічного матеріалу широко використовувалися 

видані в Ісламській Республіці Іран і Росії фразеологічні словники. За основу нашого 
словника ми взяли фарсі-російський фразеологічний словник Г.С. Голєвої [Голева 2000]. 
Проте ми значно розширили матеріал емотивних фразеологічних одиниць перської мови 
за рахунок інших фразео- та лексикографічних джерел, виданих в Ірані та за його межами.
Ми намагалися якнайоб’єктивніше передати українською мовою образність, культур-

но-національну специфіку й колорит кожної перської фразеологічної одиниці на позна-
чення емоцій. 
Фразеологічні одиниці на позначення емоцій людини становлять численну, частовжи-

вану й типову для перської та української мов групу стійких зворотів, які вирізняються 
розвиненою системою значень, образів і засобів вираження.
Одразу хотілося б зазначити, що до цього часу неузгодженою залишається терміно-

логія сфери фразеології як перської, так і української мов, зокрема найменування її 
об’єкта. Певною мірою це спричинено авторським розумінням обсягу фразеології як 
дисципліни, а також розумінням особливостей різних груп її одиниць. Для нас об’єкт 
фразеології становлять семантично перетворені стійкі сполучення слів і речення, що 
характеризуються сталістю лексичного складу та структури, цілісністю загального зна-
чення, відтворюваністю як готових мовних одиниць, що закріплені узусом уживання.
Більшість дослідників виділяють семантичну ознаку як основну ознаку фразеоло-

гічної одиниці. Проте відомо, що фразеологічною цілісністю володіють не лише фразео-
логізми, а й вільні словосполучення. У процесі фразеологізації відбувається семантич-
не перетворення, в ході якого план змісту і план вираження не збігаються. Наявність 
такого перетворення спричиняє перехід вільного словосполучення до розряду фразео-
логічних одиниць і надає цій одиниці фразеологічної стійкості. Під фразеологізацією 
ми розуміємо процес семантичного перетворення, що спричиняє формування якісно 
нових одиниць мови. Семантичне перетворення, таким чином, постає як основна озна-
ка фразеологічних одиниць перської та української мов, що дозволяє відмежувати їх 
від стійких нефразеологічних зворотів.
Наведені вище теоретичні положення, а також зібраний у ході дослідження фактич-

ний фразеографічний матеріал дозволяють нам визначити, з яких саме структурних 
розрядів фразеологізмів складається наш словник. Він містить декілька груп емотив-
них фразеологічних одиниць, об’єднаних загальним компонентом значення “відчувати 
той чи інший емоційний стан”, “перебувати в тому чи іншому емоційному стані”. Ми 
виокремлюємо такі групи фразеологізмів:

1.Фразеологічні одиниці з односторонньою взаємозалежністю значення компонен-
тів, наприклад: перс. شد باز   вона знайшла своє щастя, вона влаштувала свою – بختش 
долю (букв. “її щастя відкрилося”).

2. Фразеологічні одиниці з двосторонньою взаємозалежністю значення компонентів, 
наприклад: перс. آنگشت بھ (توی) شیر کسی زدن – сіяти сварку (букв. “класти свій палець у 
чиєсь молоко”).

3. Компаративні фразеологічні одиниці, або образні фразеологічні порівняння, на-
приклад: перс. مثل خروس جنگی – як бойовий півень (про дратівливу, скандальну людину). 
До фразеологічного корпусу мови входять не всі образні порівняння, а лише ті з них, 

у яких порівняльний компонент виступає як еталон якості або характеристики, що при-
писується суб’єкту, в результаті чого цей компонент, як і все словосполучення, набуває 
узагальнюючого значення. Цей процес супроводжується частковою втратою порівняль-
ного значення словосполучень, у чому й полягає принципова відмінність компаратив-
них ФО від образних нефразеологічних порівнянь. 
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4. Вислови прислівного або приказкового типу, наприклад: перс. ھر جا خرس است، جای 
-де ведмідь, там місце страху (сторонися жорстоких, насильників, божевіль – ترس است
них), تا غم نخوری بھ غمخواوری نرسی – доки сам не відчуєш горя, не навчишся співчувати ін-
шим. Для таких висловів характерне ситуативне розширення змісту словосполучення. 
Прислів’я в обох мовах мають, як правило, узагальнюючий зміст, проте це не позбавляє 
їх можливості виражати емоційні стани. Для подібних висловів характерне вираження 
стану загалом, без конкретизації його інтенсивності.

5. Крилаті вислови й афоризми, наприклад: перс. ھر کھ دل پیش دلبری دارد ریش در دست دیگری 
-кожний, чиє серце належить коханій, тримає свою бороду в її руці (Сааді). Кла – دارد
сична перська поезія принесла іраномовним народам великий спадок афоризмів-віршів, 
які в наші дні сприймаються як римовані народні вислови або навіть прислів’я і при-
казки. Вони прикрашають мову і настільки органічно вплелися в неї, що сучасні фразео-
логічні словники фарсі звичайно наводять їх без посилань на поетів, які дали їм життя. 
Більшість таких афоризмів належать Сааді, Хафізу, Моулаві, Фірдоусі і Нізамі. До на-
шого словника включено такі фразеологізми з посиланням на ім’я поета.
Емотивні фразеологічні одиниці формуються в чотири основні класи емоцій люди-

ни, які виокремлюються відповідно до шкали “нейтральне / позитивне / негативне / бі-
полярне”.
Кожний виокремлений нами фразеосемантичний клас структурується фразеосеман-

тичними групами, що об’єднуються на основі інтегральної ознаки, яка належить ниж-
чому абстрактному рівню. Усього ми виокремили двадцять п’ять груп, які склали 
основу нашої класифікації: “Нейтральні емоції” (“Спокій”, “Байдужість”), “Позитивні 
емоції” (“Зацікавленість”, “Радість”, “Захоплення”, “Задоволення”, “Закоханість”, 
“Щастя”, “Бажання”, “Гордість”), “Негативні емоції” (“Гнів”, “Горе / смуток / печаль”, 
“Сором / сором’язливість”, “Страх”, “Тривога / хвилювання” “Відраза”, “Образа / зне-
вага”, “Жаль / співчуття”, “Ненависть”, “Сумнів”, “Злість”, “Нетерпіння”, “Незадово-
лення”) і “Біполярні (двовалентні) емоції” (“Здивування”, “Сміх”).
Фразеосемантичні групи можуть будуватися як на основі однієї інтегральної семи, 

так і внаслідок широкого семантичного обсягу представленої в ній якості, на основі де-
кількох інтегральних сем, оскільки багато емоцій людини важко розмежувати через 
їхню онтологічну схожість. 
Кожна фразеосемантична група формує фразеологічні одиниці, які за своїми струк-

турно-граматичними й семантичними особливостями поділяються на чотири фразеосе-
мантичні розряди:

1. “Характеристика психоемоційного стану людини”. До цього розряду належать ФО 
на позначення емоцій людини, семантика яких описує психічний стан та емоції людини, 
які переживає суб’єкт як у момент мовлення, так і ті, що були пережиті ним у минулому. 
Тобто такі ФО, що характеризують емоційний стан людини як такий, наприклад: перс. 
.я згораю від нетерпіння, я томлюся в очікуванні (букв. “серце плавиться”) – دلم آب می شود

2. “Поведінка людини як показник її психоемоційного стану”. Цей розряд формують 
ФО на позначення емоцій людини, що кодують поведінку людини, наприклад: перс.  
-він свариться на чому світ стоїть (надзвичайно злий). Під пове – پاشنھ دھانش را کشیده اند
дінкою людини ми розуміємо спосіб її дій (у тому числі й стосовно іншої людини), а 
також власне дії і вчинки. У цьому розряді виокремлюються і так звані жестові ФО, 
тобто такі, що описують рухи людського тіла, які також постають “сигналізаторами” 
емоційного стану людини, наприклад: перс. آه از نھادش بر آمد – глибоке горе охопило його 
(букв. “вирвалося важке зітхання з грудей”).

3. “Мовлення людини як показник її психоемоційного стану”. Цей розряд складають 
вигукові ФО, які виконують у мові емотивну функцію безпосередньо, тобто в “чистому 
вигляді”, і фразеорефлекси, тобто вербальні реакції мовця на різні ситуації, наприклад: 
перс. بگیر! خفھ خون بگیر -замовкни! стули пельку! (букв. “задушися! заду – !خفھ شو! خفتان 
шися кров’ю!”). Невелика частка ФО на позначення емоцій людини в цьому розряді 
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належить приказкам, які людина також використовує у своєму мовленні як спосіб ви-
раження своїх емоцій або емоційної оцінки, наприклад: перс. ای فلک بھ ھمھ منقل دادی، بھ ما 
-О небо, усім ти дарувало мангал, а мені глиняну піч! (гніваються, коли не щас – کلک
тить).

4. “Психоемоційний стан людини як результат впливу іншого суб’єкта або об’єкта”. 
Цей розряд об’єднує ФО на позначення емоцій людини, що одночасно позначають і 
причину їхнього виникнення. Це може бути як інший суб’єкт, так і інший об’єкт (на-
приклад, пісня, новина, звук тощо), що цілеспрямовано або мимовільно впливають 
(вплинули) на людину, наприклад: перс. کسی بھ  نمایندن  دستی  -залякувати кого – ضرب 
небудь, тримати у страху (букв. “показувати силу своїх кулаків”).
Оформлення реєстрової одиниці становить одне зі складних питань укладання фра-

зеологічного словника. Реєстрова одиниця оформляється у вихідній формі, яка у фразео-
логізмах визначається передусім її співвіднесеністю з тією чи іншою частиною мови, що 
забезпечується, як правило, опорним компонентом, який і визначає цю співвіднесеність.
У словнику відображено одну зі специфічних особливостей фразеологізмів як оди-

ниць мови – варіантність, тобто видозміни фразеологічних одиниць, що полягають у 
можливості взаємозамінності їхніх компонентів іншими словами або формами при збе-
реженні семантики всієї одиниці. У словнику наводиться найбільш уживана форма 
фразеологічної одиниці. Усі варіанти подаються у круглих дужках біля основного ком-
понента. 
До кожної реєстрової фразеологічної одиниці подається семантична характеристика, 

тобто буквальний переклад українською мовою, окрім того, ми пропонуємо переклад 
описовий, що розкриває образну основу фразеологізму. Далі, якщо це необхідно, йдуть 
етимологічні й лінгвокраїнознавчі коментарі, необхідні історичні довідки, тлумачення 
побутових реалій, посилання на народні повір’я і прикмети, байки, міфи й легенди, ві-
домі поетичні афоризми. Далі подано ілюстративні приклади з перекладом українською 
мовою і зазначенням джерела. Такі приклади дають можливість наочно представити 
функціонування фразеологічної одиниці в живому повсякденному мовленні іранців. І 
завершують інформацію про фразеологізм підбір можливих відповідників в україн-
ській мові. До деяких емотивних фразеологізмів перської мови нам не пощастило піді-
брати відповідного еквівалента. Найчастіше це пов’язано з неможливістю передачі 
безеквівалентної, реалемної лексики. 
Фразеологічні одиниці в реєстрі словника подаються в алфавітному порядку, з ура-

хуванням усіх компонентів, зокрема й факультативних. У кожній фразеосемантичній 
групі всі фразеологічні одиниці розташовані в алфавітному порядку.
Для більш наочного й повнішого розкриття значення фразеологізму, його синтаксич-

них зв’язків, функціонування в певному словесному оточенні та з певним стилістичним 
забарвленням до більшості перських емотивних фразеологічних одиниць подаються 
ілюстрації – короткі цитати з художніх творів, а також словників із перекладом україн-
ською мовою. 
З усіх існуючих фразеологічних словників лише фарсі-російський фразеологічний 

словник Г.С. Голєвої містить ілюстративний матеріал сучасної іранської художньої про-
зи. У нашому персько-українському словнику емотивних фразеологічних одиниць та-
кож використовуються приклади зі словників Амір Голі Аміні [Амір Голі Аміні 1960] 
та А. Ганбарі [Ghanbari 1999]. 
У словнику цитуються твори сучасних іранських письменників. Список творів, що 

використовуються у словнику, подано нижче. Ілюстративні приклади подаються з адап-
тацією: скорочення і пропуски позначаються крапками. Усі переклади українською мо-
вою виконані укладачем пропонованого словника.
Ілюстративні приклади доповнюють основний переклад фразеологічної одиниці, 

компенсують відносну неповноту цього перекладу, оскільки часом неможливо передба-
чити й подати усі можливі варіанти перекладу.
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Виходячи із завдань двомовного персько-українського словника емотивних фразео-
логічних одиниць, ми намагалися скласти цілісну картину специфічних образів та уяв-
лень і згрупували перські фразеологічні одиниці у двадцять п’ять груп, відповідно до 
базових емоцій людини. Таким чином, у словнику застосовується алфавітно-гніздовий 
принцип розташування матеріалу: фразеологізми подаються у групах відповідно до 
емоції, що вони позначають, в алфавітному порядку. 
Кожна фразеологічна одиниця для більшої наочності виділена більшим шрифтом і 

курсивом. Повний набір інформації про кожну окремо взяту фразеологічну одиницю 
такий: ФО і її лексичні та граматичні варіанти, пояснення фразеологічної одиниці 
українською мовою, буквальний переклад фразеологізму українською мовою, етимоло-
гічний коментар (за необхідності), посилання, ілюстративні приклади з перекладом 
українською мовою, а також можливий відповідник в українській мові.
Пояснення подається курсивом одразу після емотивного фразеологізму, буквальний 

переклад – у круглих дужках, там само за необхідності подається лінгвокраїнознавчий 
коментар. Синонімічні фразеологічні одиниці розділяються крапкою з комою.
Афоризми супроводжуються ім’ям поета в круглих дужках. 
Для того щоб максимально полегшити читачеві користування словником, допомогти 

швидко знаходити необхідні фразеологічні одиниці, ми намагалися побудувати словник 
якомога простіше й забезпечити його мінімумом умовних скорочень і позначень.
Хоча пропонований персько-український словник емотивної фразеології не йде в 

руслі строго академічної традиції і має скоріше популярний характер, його можна реко-
мендувати як корисний довідковий посібник, який, ми сподіваємося, посяде гідне місце 
в ряді навчальної літератури з перської мови. Його можна з цікавістю читати кожного 
дня або звертатися за необхідності, незалежно від рівня володіння перською мовою. 
Ми впевнені, що пропонований словник можна з успіхом використовувати як на занят-
тях у вищих навчальних закладах, так і для самостійного вдосконалення перської мови. 
Таким чином, персько-український словник емотивної фразеології – це цікавий, зруч-
ний і, найголовніше, змістовний словниковий посібник.
Потенційні користувачі словника зможуть знайти для себе інформацію, що знадо-

биться їм як для самостійного вивчення перської мови, так і для поповнення словнико-
вого запасу й розширення світогляду за рахунок нових знань про фразеологію перської 
мови.
У цілому словник може бути рекомендований широкому колу читачів, оскільки він 

віддзеркалює сучасну лексику, дає чіткий буквальний і описовий переклади, а також 
допомагає більше дізнатися про культуру іранського народу. Вдале оформлення слов-
ника робить його привабливим і зручним у використанні.
Персько-український словник емотивної фразеології, безумовно, може правити до-

поміжним засобом при вивченні різних дисциплін навчального циклу у вищих навчаль-
них закладах: перської мови, курсу за вибором із практичних мовних дисциплін, прак-
тичного курсу перекладу, порівняльної типології тощо. 
Подібні серйозні емотіологічні дослідження із залученням перської і української 

мов ще лише розпочинаються у вітчизняній фарсистиці. Переконані, що пропонована 
праця посприяє розвитку цього важливого напряму.
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Одним з найважливіших проявів системних відносин у мові та мисленні є явище 
лексичної антонімії. Оскільки антонімія є однією з мовних універсалій, вона пред-

ставлена і в лексико-семантичній системі арабської мови, однак має свою специфіку. 
З’ясування особливостей цього явища в арабській мові не лише сприятиме кращому 
розумінню семантичних властивостей лексичних одиниць арабської мови, природи 
системності в арабській лексиці, а й допоможе у перекладацькій діяльності, тому що 
часто антонімічний переклад – єдиний вихід здійснити мовні трансформації без втрати 
конотативних відтінків. Дослідження лексичної антонімії в арабській мові є важливим 
не лише з лінгвістичного, а й з комунікативного боку, бо це явище є найкращим спосо-
бом дати вичерпну характеристику дійсності за допомогою контрастності.
Існує чимало арабських мовознавчих праць, які б висвітлювали питання лексичної 

антонімії, поряд з тим спостерігаємо практичну відсутність аналогічних вітчизняних 
досліджень. У праці “Арабская лексикология” [Белкин 1975] поряд з розгорнутими ви-
кладами таких тем, як “Синонімія”, “Полісемія”, “Омонімія”, автор лише побіжно зга-
дує про енантіосемію в арабській мові [Белкин 1975, 10], а це явище, як ми знаємо, є 
похідним від антонімії. Найновіші статті зазначеної проблематики – це “Antonyms in 
arabic are a strange phenomenon” [Tamim al-Barghouti] та [رفیف ھالل]. У першій зроблено 
спробу пояснити причину появи енантіосемічних слів в арабському лексиконі, а в дру-
гій здійснено класифікацію арабських антонімічних одиниць [رفیف ھالل]. Однак досі за-
лишаються невирішеними питання про найзагальніші особливості антонімії в арабській 
мові, які б продемонстрували різницю вияву цього явища в арабській мові від інших 
мов. Саме тому основне завдання статті – це спроба з’ясувати такі невирішені раніше 
питання зазначеної проблеми, як відношення між компонентами арабських антоніміч-
них пар на основі аналізу лексики, антонімічні можливості різних частин мови, струк-
тура арабських антонімів, неантонімічна лексика в арабській мові, взаємозв’язок між 
антонімами та енантіосемія як особливе лексико-семантичне явище.
Загальноприйнятим є розуміння антонімії як мовного явища, вираженого протилеж-

ними за значенням одиницями мови, що служать для позначення протилежних одно-
суттєвих явищ об’єктивної реальності. Є. Міллер ствердує, що “між антонімами існує 
тісний семантичний зв’язок, який має концептуальну природу – предметно-речові по-
значення ототожнених контрастів викликають у свідомості найбільш сталі асоціативні 
зв’язки” [Миллер 1983, 65]. Отже, антоніми – це слова з протилежними значеннями, 
що виражають несумісні поняття.
Арабські граматисти трактують антонімію (اَدٌة  як “протиріччя, що виникає між (ُمَتضَّ

двома словами” [رفیف ھالل]. Усі антоніми (اَداٌت -арабський філолог Рафіф Галяль по (ُمَتضَّ
ділив на чотири розряди [رفیف ھالل], поклавши в основу своєї класифікації тип проти-
ставлення у семантичному відношенні:

– абсолютні антоніми (اَداٌت الَحاٌد أو َغْیُر الُمَتْدِرٌج  антоніми цього розряду позначають :(الُمَتضَّ
два видові поняття, які разом становлять певне родове поняття, градація між якими є 
неможливою, наприклад: ٌَّمیٌِّت – َحي (живий – мертвий), َذَكٌر – ُأْنَثى (чоловіча стать – жіноча 
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стать), َأْعَزُب ٌج –   Трактуючи цей розряд антонімів, Рафіф .(самотній – одружений) ُمَتَزوِّ
Галяль вдається до логічних аргументів, стверджуючи, що між поняттями, які вира-
жають ці слова, не може бути чогось середнього, що поєднувало б ознаки обох понять 
;[رفیف ھالل]

– градуальні антоніми (اَداٌت الُمَتْدِرٌج  позначають два діаметрально протилежні (за :(الُمَتضَّ
мірою або ступенем вияву) видові поняття певного родового поняття. Таке родове по-
няття характеризується можливістю ступеневого зростання або спаду, відповідні анто-
німи не повністю взаємовиключають один одного, і тому між крайніми виявами 
поняття можливі проміжні ланки, а заперечення одного з таких антонімів не є ствер-
дженням іншого, наприклад: ٌَّحار َداِفىٌء –   – َباِرٌد –ُمْعَتِدٌل  َقاِرٌس –  ٌد –   – гарячий – теплий) ُمَتَجمِّ
помірний – холодний – студений – крижаний). Ці середні проміжні поняття також 
називають мезонімами [Сучасна українська мова 2008, 63];

– конверсивні антоніми (اَداٌت الَعْكٌس  позначають одне ситуативне поняття, але з :(الُمَتضَّ
різних сторін. Такі антоніми вказують на існування симетрії в понятті, тобто ці анто-
німи не просто заперечують один одного, а взаємопередбачають свою появу в нашій 
свідомості, корелюючи між собою, наприклад: َزْوَجٌة – َزْوٌج (чоловік – дружина), َخِسَر – َفاَز 
(перемагати – програвати), َباَع – ِإْشَتَرى (продавати – купувати); 

– координатно-векторні антоніми ( اإلتَِّجاِھيٌّ اَداٌت   служать для позначення двох :(الُمَتضَّ
протилежно спрямованих або зворотних дій, явищ, напрямків, відношень чи позна-
чають дві протилежні точки певного просторового або часового відрізка, наприклад: 
َطلََّق  – َبَدَأ ,(одружитись – розлучитись) َتَزوََّج   – َذِلَك ,(закінчувати – починати) ِإْنَتَھى   –  َھَذا 
(цей – той), َأْیَمُن  – ِشَماٌل ,(лівий – правий) َأْیَسُر   –  За структурою .(південь – північ) َجُنوٌب 
опозиції, а саме можливою наявністю проміжного члена, ці антоніми нагадують гра-
дуальні, наприклад: َأْعَلى – َوَسٌط – َأْسَفٌل (верх – середина – низ).
Аналізуючи лексику арабської мови, ми зауважили, що між антонімічними парами 

найчастіше виникають якісні відношення: َأْبَیُض–َأْسَوُد (білий – чорний), َبِطٌئ  َسِریٌع  – 
(швидкий – повільний); модально-експресивні:َنَعٌم َسِبیِل ,(ні – так) َال –  ِفي   – проти) ِضدَّ– 
за); кількісні: َقِليًال ُھَناَك :просторові ;(багато – мало) َكِثیًرا –  َجُنوٌب ,(тут – там) ُھَنا –   ِشَماٌل – 
(північ – південь); об’єктно-вказівні: َذِلَك  –  ُكلٌّ –ِصْفٌر:абстрактно-вказівні ;(цей – той) َھَذا 
(все – ніщо); часові: َنَھاٌر – َلْیٌل (день – ніч), ُثمَّ – َقْد (потім – вже); дієві: َقاَل – َسَكَت (казати – 
мовчати), َر – َسَھا -відно ;(війна – мир) َحْرٌب – ِسْلٌم :відношення стану ;(згадати – забути) َتَذكَّ
шення почуття ُحبٌّ – َمْقٌت (любов – ненависть); відношення спільності: ُدَن – َمَع (без – із); 
відношення стосунків між людьми: ٌَّصِدیٌق – َعُدو (друг – ворог).
З точки зору класичної арабської морфології [Гранде 2001, 116–120] здатність різних 

частин мови вступати в антонімічні зв’язки можна охарактеризувати таким чином:
– імена: а) власне іменник – серед іменників антонімами в арабській мові найчасті-

ше бувають ті, що називають абстрактні поняття: 1) антоніми, які вказують на якість: 
 2) антоніми, які вказують на опредмечену дію й утворені від ;(радість – сум) ُسُروٌر – ُحْزٌن
дієслівних основ, це переважно масдари: ُحُضوٌر – َذَھاٌب (прихід – відхід); 3) антоніми, що 
виражають стан, почуття, стосунки між людьми: َحْرٌب – ِسْلٌم (війна – мир), ِعْشٌق – َمْقٌت (лю-
бов – ненависть). Їхня поява в арабській мові здебільшого зумовлена дієслівними осно-
вами. Конкретних іменників серед антонімів арабської мови мало. Вони, як правило, 
також співвідносні з абстрактними поняттями: ٌَّصِدیٌق – َعُدو (друг – ворог);
б) якісні прикметники – їхні антонімічні можливості очевидні, тому що якість най-

частіше здатна протиставлятися: َساِخٌن  Відносні і присвійні .(теплий – холодний) َباِرٌد– 
прикметники антонімами бувають рідко, їхня антонімічність диктується наявністю від-
повідних іменників: ٌَّمَساِئيٌّ – َصَباِحي (вечірній – ранковий);
в) небагато антонімічних пар можна визначити серед займенників: َھَذا  – цей) َذِلَك – 

той);
г) антонімія прислівників в арабській мові широко представлена і визначається в 

основному антонімією тих частин мови, від яких вони утворені: َمَساًء  – вранці) َصَباًحا – 
ввечері);
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– дієслово: ця частина мови найяскравіше репрезентує лексичну антонімію в араб-
ській мові, оскільки, з одного боку, в ній основу лексичного складу становлять дієслівні 
корені, а з другого – це зумовлено внутрішніми закономірностями специфіки дієслова 
як частини мови – здатністю більшості дієслів не лише називати певну дію, а й перед-
бачати процес, зворотний до названого;

– службові частини мови: в арабській мові трапляються антоніми і серед приймен-
ників: ِفي – ِمْن (в – з), َمَع – ُدَن (з – без), َنْحَو – ِمْن (до – від), – які семантично передають пе-
реважно просторові та хронологічні протиставлення.
Незважаючи на те що антонімію в арабській мові репрезентують усі частини мови, 

все ж, і це логічно, є пласти лексики, семантична природа яких не допускає, щоб вони 
вступали в антонімічні зв’язки. До лексичних одиниць, що не мають антонімів, нале-
жать:
а) власні назви – َحَناُن, َاْلَقاِھَرُة (Каїр, Ханан);
б) іменники з конкретним значенням: ُعْشٌب, َقْرٌن, ُغْضٌن (гілка, ріг, трава);
в) усі числівники, виняток – числівник ُل  ,(я) َأَنا :більшість займенників ,(перший) َأوَّ

;(ми) َنْحُن
г) галузеві (мовознавчі, хімічні тощо) вузькоспеціальні терміни: َضِمیٌر (займенник), 

;(кислота) َحْمض
д) деякі прикметники: َأْصَفُر (жовтий), َأْزَرُق (синій), ٌِّمْصِري (єгипетський);
е) дієслова, що називають переважно конкретні дії та не передбачають протилежних 

процесів: َقَرَأ  (читати), َرَقَص (танцювати);
є) службові слова: َو (і), َأْو (або), َھْل (чи).
Формально-структурний аналіз антонімів арабської мови засвідчує, що більшість 

антонімів є різнокореневими. Проте, подібно до української, в арабській мові застосо-
вуються аналітичні способи передачі протилежності. Якщо в різнокореневих антонімах 
протилежність виражена різними коренями та семантикою, що закладена в них, то в 
однокореневих показником протилежності є додавання до слова допоміжних слів або 
часток заперечної конотації. Тому для того, щоб передати певні поняття, які, наприклад, 
в українській мові пишуться із префіксами (не-, без-, анти-, контр-, ір-, а-, де-, дез-), в 
арабській мові використовуються такі слова, як َمَعاٍد, َضِدیٌد, َمَضادٌّة, ُمَناَوَأٌة, َال, َغْیُر, َعَدٌم. Ці слова 
в основі своєї семантики містять елемент заперечення і в поєднанні з певним словом 
утворюють лексикалізовані словосполучення зі значенням, протилежним до слів, від 
яких утворилися, наприклад: َثْوَرٌة – ُمَناَوَأِة الَثْوَرٌة (революція – контрреволюція), ُمْسَتِحٌق – َغْیُر 
الَفْھِم ,(достойний – недостойний) ُمْسَتِحٍق َعَدُم   – َأَبًدا ,(розуміння – нерозуміння) َفْھٌم  َال   –  َأَبًدا 
(завжди – ніколи). У випадку родових кореляцій для вираження протилежності в араб-
ській мові до слова додається закінчення ٌة-, але утворення антонімів цим способом до-
пускають далеко не всі слова. Часто при додаванні цього закінчення слово набуває 
зовсім нового, а не протилежного значення, наприклад: َثْوٌر – َثْوَرٌة (бик – революція), َحاِمٌل 
-Цим способом можна утворити антоніми до назв про .(вагітна жінка – авіаносець) َحاِمَلٌة
фесій, відносних прикметників, наприклад: ِمْصِريٌّ – ِمْصِریٌَّة (єгиптянин – єгиптянка), ُمَعلٌِّم 
.(вчитель – вчителька) – ُمَعلَِّمٌة
Арабські антонімічні пари демонструють міцний взаємозв’язок компонентів. Це за-

свідчує те, що дуже багато антонімічних пар утворені за одною словотвірною моделлю. 
Наприклад, у прислівникових антонімах переважають слова, утворені за формулами 
-добре – по) َحَسًنا – َسیئا ,(довго – коротко) َطِویًال – َقِصیًرا ,(багато – мало) َفَعًال:َكِثیًرا – َقِلیًال і َفِعیًال
гано); серед прийменників багато антонімічних пар утворено за формулою َفْعَل: َبْعَد – َقْبَل 
(після – до), َفْوَق – َتْحَت (над – під); у прикметникових антонімічних парах переважають 
слова моделі َفِعیٌل :َقِدیٌم – َجِدیٌد (старий – новий), َزِھیٌد – َجِسیٌم (маленький – величезний) – та 
-багато іменникових антонімічних пар побудо ;(наступний – попередній) َفاِعٌل:َقاِدٌم – َساِبٌق
вані за формулами: َفْعٌل –  َصْوٌت – َصْمٌت (голос – тиша), ِفَعاَلٌة – ِنَھاَیٌة – ِبَداَیٌة (кінець – початок), 
َعَطل  – َعَمٌل   – –  َجَواٌب ,(діло – безділля) َفَعٌل  ُسَؤاٌل   – ُخُروٌج ,(питання – відповідь) َفَعاٌل   –   ُفُعوٌل 
ٌر – َتَقدٌُّم ,(об’єднання – розділення) َتْفِعیٌل – َتْوِحیٌد – َتْقِسیٌم ,(вихід – вхід) ُدُخوٌل  – регрес) َتَفعٌُّل – َتَأخُّ
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прогрес); чимало дієслів-антонімів утворені за формулами: َوَقَف َجَلَس –   –  – сидіти) َفَعَل 
стояти), َفِعَل – َعِمَل – َكِسَل (працювати – ледарювати), َأْفَعَل – َأْرَجَع – َأْمَسَك (віддати – забрати) 
та َفاَعَل – َقاَوَم – َھاَجَم (захищати – нападати). Ця особливість арабської антонімії, можливо, 
не має жодних закономірностей, однак кількість антонімічних пар, компоненти яких 
утворені за однаковою словотвірною моделлю, наштовхують на протилежну думку. 
Аналіз семантики та її категоріальних особливостей цих антонімів показує, що най-
частіше однакова словотвірна модель є в тих словах, які виражають абсолютну, різку 
протилежність. Тобто поняття, закладені в таких антонімах, не допускають жодних пе-
рехідних, посередніх градацій, ці антоніми повністю взаємозаперечують один одного. 
Можливо, саме це й зумовлює структуру антонімів. Найчастіше це явище виявляється в 
дієсловах та прикметниках.
Серед усіх названих рис арабської антонімії найбільш складним та суперечливим є 

енантіосемічність. Енантіосемія (اٌد  це мовне явище, коли в межах одного слова – (ّتضَّ
розвиваються антонімічні значення. Енантіосемія обумовлена законом мовної економії, 
системними відносинами в мові, дуалізмом людського мислення. Енантіосемічні мовні 
одиниці характеризуються наявністю єдиного плану вираження, двох планів змісту та 
антонімічного характеру відношень між ними. Такими словами в арабській мові є: َسِلیٌم 
(означає і здоровий, і вжалений змією, небезпечно поранений), َبِصیٌر (і зрячий, і сліпий), 
-і дозво) َسْبٌل ,(і сила, і слабкість) َأَزٌر ,(і йти слідом, і вести) َوِلَى ,(і раб, і господар) َمْوَلى
лений, і заборонений), َحِمیٌم (і гаряча вода, і холодна), ٌَّرس (і покращення, і погіршення), 
َع ,(і наставати, і завершуватись) َعْسَعَس  ,і справедливість) ِقْسٌط ,(і лякати, і лякатись) َفزَّ
і несправедливість), َصِریٌم (і день, і ніч), َشْرٌف (і підвищення, і зниження), َراِئٌع (і чудовий, і 
жахливий), َجلََّد (і знімати шкіру, і оправляти в шкіру). Об’єктивно розмірковуючи про 
природу цього явища в арабській мові, можна сказати, що ці слова є дуже старими за 
своїм походженням, тому з часом у них почав відбуватись процес десемантизації пер-
винного значення та неосемантизації, однак через ті чи інші обставини, наприклад че-
рез територію поширення цих слів, первинне значення повністю не стерлось, а друге, 
протилежне, вже встигло закріпитись. Тамім аль-Баргуті стверджує, що “як і багато ін-
ших властивостей арабської мови, причину цього пояснюють походженням мови бедуї-
нів – пустельні умови життя зумовлювали єдність, однорідність та рівність усіх та 
усього” [Tamim al-Barghouti 2004]. Тобто, на думку аль-Баргуті, процес загального зрів-
няння торкнувся й мови і її носії закріплювали непоєднувані поняття в одному слові. 
Відомо, що антонімічні значення в межах одного слова існують відносно недовго, “з 
часом вони можуть розпадатися, і слово вже має лише одне значення та більше не ан-
тонімічне самому собі” [Будагов 1965, 68].
Отже, явище лексичної антонімії яскраво представлене в арабській мові і пов’язане 

з відображенням однієї і тієї ж сутності з протилежних сторін. Між антонімами в араб-
ській мові найчастіше встановлюються якісні, модально-експресивні, кількісні, просто-
рові, об’єктно-вказівні, часові, дієві відношення, а також відношення стану, почуття, 
спільності, стосунків між людьми. Ці відношення зумовлені семантикою понять, які 
протиставляються. Серед специфічних рис антонімії в арабській мові – міцний 
взаємозв’язок компонентів антонімічних пар. Але існують питання, пов’язані з явищем 
лексичної антонімії, які все ще залишаються не до кінця вирішеними. Серед них – при-
рода вищезгаданого зв’язку між антонімами, а також механізми набуття та втрати сло-
вами енантіосемічних значень. Таким чином, необхідно здійснити глибинний аналіз 
самого поняття антонімії, а також розмежовувати явища, характерні для мови, і явища, 
що виявляються в мові.
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Творчість Муфді Закарії мало відома європейському читачеві, як на Заході, так і на 
просторах СНД, що зумовлено, по-перше, відсутністю автентичних перекладів 

поезії митця, по-друге, панівним подекуди в літературознавчій науці ХХ ст. соціологіч-
ним підходом та ідеологічним спрямуванням, не позбавленим політичної ангажова-
ності. Зокрема, у другій половині ХХ ст. на теренах радянського літературознавства 
з’являються праці, що торкаються творчості поета переважно з огляду на світову рево-
люцію пролетаріату або обмежуються лише загальною інформацією, викладеною в ен-
циклопедіях та хрестоматіях “про літературу народів світу” [Утро моего народа… 1976; 
Курганцев 1978]. Що вже говорити про серйозні наукові дослідження, якщо наразі іс-
нує плутанина навіть з іменем поета та датою його народження. Так, за одними даними 
М. Закарія народився 12 червня 1908 р., помер 17 серпня 1977 р. Справжнє ім’я – Зака-
рія ібн Сулейман Хадж ’Іса (زكریا بن سلیمان الحاج عیسى), Муфді – літературний псевдонім, 
прізвисько, яке поет дістав від шкільного друга [Кяхваль 2011, 7]. За іншими відомос-
тями [Занд 1968; Баккаї 2007] – Муфді Захарія – це і є справжнє ім’я, літературний 
псевдонім – Ібн Тумарт, дата народження поета – 1913 рік. Однак ці розбіжності не 
впливають на сприйняття Закарії арабською аудиторією (точніше, аудиторією арабсько-
го Магрибу та деяких держав Машрику, як-от Сирія та Ліван) – у наукових колах цих 
країн творчість поета продовжує досліджуватися й сьогодні, час від часу виходять нові 
публікації, присвячені М. Закарії, проводяться конференції тощо. Серед найбільш зна-
них арабських дослідників сучасності варто згадати Махфуза Кяхваля та Ях’ю Салеха, 
які у своїх працях розглядають творчість Закарії в широкому контексті, аналізуючи ав-
торський доробок не тільки з точки зору впливу на становлення алжирської національ-
ної свідомості, а й у світлі загального місця поета в арабській літературі ХХ століття 
[Салех 1987; Кяхваль 2011]. Втім, так само як творчість Тараса Шевченка є невід’ємним 
елементом “українськості” й рідко розглядається у відриві від історичного контексту, 
так і творчість М. Закарії неможливо аналізувати, ігноруючи події алжирської рево-
люції, адже саме ця тема є найбільш визначною для творчості алжирського поета. 
М. Закарія не лише автор віршів, це в першу чергу революціонер, що боровся проти 
французької окупації, мріючи про незалежність і самобутність своєї батьківщини [Кях-
валь 2011, 5]. Він є автором “Гімну повстанців” (نشید الشھھاء), офіційного гімну студент-
ської спілки Алжиру; слова його поеми “Клятва” (قسما) покладено в основу національного 
гімну Алжиру. Творчість М. Закарії вивчається в середній школі й університетах, доро-
бок автора є втіленням національної самосвідомості й уособленням алжирського духу. 
Поета посмертно нагороджено марокканським орденом Мухаммада V першого ступеня 
за плідну інтелектуальну діяльність (1987 рік), туніською медаллю за працю на ниві 
культури від президента республіки Хабіба Бургіби та алжирською медаллю Борця за 
незалежність (1984 рік) [Кяхваль 2011, 5].
Щоб мати змогу повніше осягнути значимість М. Закарії для алжирської літератури, 

необхідно усвідомлювати особливості часу, на який припала творча діяльність поета. 
Внаслідок французької колонізації, що почалась 1830 року, й подальшої окупації Ал-
жиру арабська мова в країні була заборонена і прирівнювалася до іноземної. У ролі 

С.В. Рибалкін
 

ПОЕЗІЯ МУФДІ ЗАКАРІЇ
В БОРОТЬБІ ЗА САМОІДЕНТИФІКАЦІЮ

АЛЖИРСЬКОГО НАРОДУ



С.В. Рибалкін

72                                                                                                          Східний світ, 2013, № 1

офіційної нав’язується французька мова як єдина і головна в усіх сферах – соціально-
побутовій, культурно-освітній та політичній [Салех 1987, 32]. Користування арабською 
мовою в побуті, її викладання у школах та університетах також підпадають під заборо-
ну. Цей крок став свідомим рішенням окупаційної влади і мав на меті виховання нового 
покоління алжирців – тих, хто не знав би мови своїх батьків і вважав би за рідну фран-
цузьку. Таким чином створювалися підвалини для всеохопного, нищівного впливу на 
цілісність алжирського суспільства, адже на чималій території країни проживали й про-
живають дотепер не тільки араби різних племен, чиї діалекти можуть суттєво відрізня-
тися один від одного, а й різні етнічні групи – так, в Алжирі великий відсоток (близько 
16%) населення складають бербери (амазіг) та кабіли, які хоч антропологічно і нале-
жать до берберів, але дистанціюють себе від останніх. І саме класична арабська мова, 
мова Корану, що несе об’єднувальну культурну та релігійну функцію, є тим самим 
ґрунтом, на якому впевнено відчувають себе представники різних етносів. 
Водночас, починаючи з кінця першої половини XIX ст., у книгодрукуванні та пресі 

посилюється цензура, особливо це стосується видань арабською мовою [Салех 1987, 
33]. Автори, що бажають писати арабською, мають дуже обережно висловлювати свою 
думку, порушуючи гострі суспільно важливі теми. А ігнорувати ці теми було неможли-
во – в алжирському суспільстві вирували потаємні хвилі спротиву і непокори, які то 
тут, то там проривалися назовні. Публіцисти, прозаїки, поети стають провідниками 
суспільної думки, митцями революційного духу. Той, хто не пише про революцію, пере-
стає бути цікавим для алжирського читача – інтелігенція хотіла бачити в поезії поступ 
змін, вірш мав уособлювати ідеї національно-визвольної боротьби [Wassini 1986, 22].
Внаслідок такого соціального запиту класичні арабські форми почали втрачати свої 

позиції або модифікуватися, видозмінюватися. Перед алжирським поетом першої поло-
вини XX ст. поставало непросте завдання – втілювати в поетичному слові прагнення 
суспільства й водночас протистояти всюдисущій цензурі, постійно ризикуючи опини-
тися у в’язниці. Ясно окреслений, але непростий вибір: або писати традиційні для дав-
ньої арабської касиди тексти про кохану (газель), про навколишню природу (васф) та 
мудрість правителя (мадх), сидячи вдома, або з-за ґрат видавати “захалявні книжечки”, 
стаючи народним улюбленцем і героєм революції. Поет немов опинився між двох вог-
нів – окупаційною цензурою, яка бажала, щоб література оберталася лише навколо осо-
бистих переживань героя (класичний сюжет – кохання, стосунки з жінкою), не 
торкаючись гострих суспільних питань, та власною аудиторією, для якої в цей період 
зображення особистих переживань не мало ніякої суспільної користі, а отже, вважало-
ся позбавленим естетичної значущості. 
Одним із нових жанрів, породжених революцією, є алжирська лірична касида, так 

звана “політична газель” [Салех 1987, 69]. Його формування можна відстежити при-
близно з 1920 року, коли події Першої світової війни ще більш поглибили кризу еконо-
мічної, культурної та політичної ситуації в країні. Поет переходить від оспівування 
своєї коханої до оспівування батьківщини. Форми прояву можуть виражатися як неза-
вуальованою думкою, так і у прихованому підтексті. Наведемо уривок із поетичного 
збірника “Аль-лягаб аль-мукаддас” (“Священне полум’я”) М. Закарії з авторським пе-
рекладом:

آمنت باهللا ال كفر وال نزق أحبھا مثل حب اهللا أعبدھا    
رحابھا من رحاب الخلد إن صدقوا أرض الجزائر في إفریقیا قدس   

[Закарія 1983, 26].

Люблю її, як любить Аллах тих, хто стає перед ним на коліна
(Я за Аллахом йшов, без сумніву і зневіри), –
Землю Алжиру в Африці, – то є моя святиня,
Безмежні простори вічності, якщо ви мене розумієте.
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Наведений уривок є характерним прикладом творчості М. Захарії – написаний про-
стою мовою, сповнений щирих почуттів, але, незважаючи на тематику, просякнутий 
вірою в майбутнє. Віра в успіх визвольної боротьби взагалі є виразною рисою в дороб-
ку співця алжирської революції, це можна простежити вже в авторській передмові до 
збірки: 

تبرز  الصریح، وبطولتھا األسطوریة، وأحداثھا الصارخة، وھو  الجزائریة بواقعھا  الثورة  «اللھب المقدس ھو دیوان 
.[Кяхваль 2011, 11] «إرادة شعب استجاب لھ القدر

«“Аль-лягаб аль-мукаддас” – це збірка поезії алжирської революції, така, як вона є, 
з її легендарним героїзмом та кричущими подіями. Цей збірник – прояв бажання наро-
ду Алжиру до самостійного вибору власної долі».
У творчості М. Закарії важко знайти нарікання на особисте складне життя та не-

справедливість долі до батьківщини – поет із гордістю й достоїнством переживає на-
віть болючі для нього втрати. Так, М. Закарію ув’язнили до Барбароси – тюрми для 
політичних в’язнів у столиці Алжиру. Ця в’язниця мала репутацію найнестерпнішої та 
найзловіснішої серед інших пенітенціарних установ країни – не тільки через побутові 
умови ув’язнення, а й через ставлення до її “мешканців”, більша частина яких були за-
суджені на смертну кару або на дуже довгі строки [Насер 1985, 21]. Якось М. Закарія 
став свідком того, як на розстріл повели одного з найбільш ненависних для окупацій-
ного режиму революціонерів, Ахмада Забану. Поет настільки був уражений видови-
щем, що потому розродився розлогою касидою в кілька десятків бейтів під назвою 
“Аз-забіх ас-са‘ид” (الذبیح الصاعد “Бунтівна жертва”); поширений неточний варіант пере-
дачі назви французькою – “Égorgé heureux” (“Щасливий з перерізаним горлом”). Росій-
ською мовою назву передано ближче до арабського оригіналу, зокрема Н.М. Занд [Занд 
1968] пропонує варіант “Поднимающаяся жертва”. Перекладів вірша не існує ні фран-
цузькою, ні іншими європейськими мовами. У касиді поет-бунтівник описує сцену 
страти революціонера, апелюючи до відомої з канонічних текстів історії Мойсея [Салех 
1987]. Як Мойсей протистояв чаклунам фараона і переміг їх, так і постраждалий за ідеї 
революції борець, хоча й ціною власного життя, наблизив перемогу над гнобителями-
окупантами. Поема починається патетичними рядками:

«قام یختال كالمسیح وئیدا
یتھادى نشوان، یتلو النشیدا 

یستقبل الصباح الجدیدا
شامخا أنفھ، جالال وتیھا 

رافعا رأسھ، یناجي الخلودا
رافال في خالخل، زغردت تمأل  

من لحنھا الفضاء بالبعیدا!
حالما، كالكلیم، كالمھ المجد،

فشد الحبال یبغي الصعودا «

[Закарія 1983, 17]

Він явився неначе Христос, піднявсь і поволі побрів,
Похитуючись, але натхненно виводячи мелодію гімну.

Посміхнувся вустами, як янгол, як безгрішна дитина,
Що зустрічає новий світанок під сонця ласкаве проміння.

Підняв голову гордо, стрічаючи останній вічності виклик;
Пута на ньому – як браслети на ногах у вродливої жінки.

Хай святковий гомін собою наповнить повітря,
Ринучи у всесвіт далекий відлунням мрійливим.
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Як Мойсей, слово якого – поклик Господньої слави.
Потягнувсь він в бажанні порвати набридлі кайдани...

(Переклад С. Р.)

М. Закарія не оплакує страту героя, навпаки – свідомо використовує світлі фарби, 
порівнюючи брязкання кайданів із дзвоном жіночих браслетів для ніг, і підкреслює, що 
в’язень, якого ведуть на смерть, виглядає набагато гіднішим і достойнішим, ніж конвої-
ри, що боязко його стережуть. Піднесена стилістика Закарії проявляється у зворотах на 
кшталт رافعا رأسھ  – “піднявши голову”, в окремих лексичних одиницях, як-от زغردت, що 
відбиває загальноарабські побутові реалії і традиції. Дієсловом زغردت позначають ха-
рактерні вигуки, які лунають на святах: такими вигуками супроводжується кожне ве-
сілля в Алжирі та інших арабських країнах. Ця реалія вноситься поетом, щоб викликати 
в читача радісні святкові асоціації і показати, що смерть не повинна засмучувати рево-
люціонера, якщо він помирає заради своєї батьківщини.

Поетична мова Закарії багата на метафори, епітети, алюзії й прихований підтекст. 
Так, інший вірш, «في صحرائنا» “У нашій пустелі” (тут і далі переклад С. Р.), написаний 
поетом під час ув’язнення (всього Закарію окупаційний уряд засудив на загальний 
строк до 15 років, до тюрми його кидали п’ять разів), тематично нагадує традиційний 
арабський поетичний жанр васф – опис природи. І справді, на перший погляд, Закарія 
змальовує чари пустелі, її краєвиди, красу чорнооких дівчат, що в ній проживають...

«وتحت خیامھا انحبست عیون
لھا ھروت قد سجل احتساب

 وتحت خیامھا انبجست عیون المصادر
أصالت من فم الدنیا

عشقنا عند أسمرھا وسمراء
فنون السحر والتبرالمذاب»

[Кадур 2011, 132]

Під її шатрами очі потрапляють у пастку.
Вона – як Гарут1, що веде підрахунок.
Під її шатрами – 
Б’ють ключем із підземної пащі родовища чорних багатств,
Рідкого золота, пустелі дарунка.

Ми любимо чорноту манливих пустельних принад – 
Покладів нафти і дівочих очей в серці відлуння.

Якщо порівняння жінки пустелі з ангелом є традиційним і зрозумілим, то згадані 
“родовища” для західного читача потребують пояснення. В оригіналі названі епітети 
позначені полісемічним словом “’айн” (عین). В описі дівчини “’айн” вживається у 
своєму прямому й найбільш уживаному значенні – “око”. Але, коли поет переходить до 
опису пустелі, під “’уйун (мн. від “’айн”)” (عیون) маються на увазі вже пустельні 
нафтові “родовища” [Салех 1987]. Так само в передостанньому рядку автор двічі 
вживає прикметник “чорний” (السمراء واألسمر), у жіночому та чоловічому родах. “Чорна” 
у строфі стосується пустельної дівчини, тут ідеться про колір очей (аналогічне 
порівняння можна зустріти й в українській традиції, згадаємо, наприклад, пісні про 
“чорнобриву” та “чорнооку”), а прикметник “чорний” – епітет до слова “нафта”, “чорне 
золото”, яке за правилами арабської мови є іменником чоловічого роду.

Після ув’язнення М. Закарія переїхав до Марокко, потім до Тунісу, на лікування до 
друга й однодумця Франца Фанона, філософа і психоаналітика французького похо-
дження, ідейного борця з окупаційним режимом. Згодом Фанон емігрував до Північної 
Африки – з метою підтримати поневолені колонії в боротьбі проти окупаційного фран-
цузького режиму. Він заснував і став головним редактором газети “Борець” (المجاھد), го-
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ловного друкованого видання алжирського Фронту національного визволення. До того 
Закарія публікувався переважно в марокканській та туніській пресі, а з появою алжир-
ської газети став активним дописувачем і “Борця”, де висвітлював проблеми окупацій-
ного гніту в Алжирі, національної самоідентифікації [Кяхваль 2011, 8].

Помер Муфді Закарія 17 серпня 1977 року в Тунісі, його тіло було перевезено для 
поховання на батьківщину. Той вплив, який справив співець алжирської революції на 
історію своєї країни, важко переоцінити. Автор національного гімну Алжиру став ге-
роєм свого часу не тільки для співвітчизників, а й для народів Тунісу, Марокко, Сирії, 
Лівану, так само постраждалих від колоніальної політики Франції. Для них М. Закарія 
залишається уособленням волелюбних прагнень алжирців, ставши водночас і власним 
символом визвольної боротьби та віри у краще майбутнє.
Вивчення творчості М. Закарії сьогодні є актуальним та перспективним з огляду 

на повну відсутність в Україні досліджень про багату поетичну спадщину видатного 
алжирського поета-бунтівника, соціально-політичну діяльність співця алжирської 
революції. Тим більше що через закритість Алжиру та сумні сторінки в його історії 
(окупаційна колоніальна спадщина, релікти прорадянської ідеології, проблеми з іслам-
ськими екстремістами в 1990-х тощо) в більшості українців бракує інформації про 
культуру й літературу цієї прекрасної країни. Тому подальші дослідження творчості 
Муфді Закарії, поза сумнівом, сприятимуть заповненню цієї великої лакуни.

1 Коран ІІ: 102. Гарут і Марут – імена двох пропащих ангелів, ув’язнених за тяжкі злочини. 
У Корані вони фігурують як знавці магії (siħr) і таємних наук. Коментатори пояснюють, що, 
мешкаючи на небі, Гарут і Марут разом з іншими ангелами осуджували людей за їхнє грішне 
життя. Аллах же дорікав їм, що невідомо, як би вони самі поводилися серед тих спокус, які ото-
чують людей. Аби перевірити це, їх і було відправлено на землю. Однак вони одразу згрішили з 
гарною жінкою й убили людину, яка стала свідком їхнього гріхопадіння. Пророцтво Аллаха 
здійснилось, і відтак вони відбувають покарання у Вавилоні. Люди і шайтани, які прагнуть ово-
лодіти таємницями магії, пробираються до ями, де сидять Гарут з Марутом, і ті дають їм наста-
нови. Однак вони попереджають, що це – справа гріховна і все відбувається з волі Аллаха та під 
Його контролем, що саме таким чином Аллах перевіряє людей.

Цей сюжет є ремінісценцією біблійної оповіді [Буття 6: 1–4]. Його було розвинено в іудей-
ських і християнських переказах у зв’язку з легендою про пропащих ангелів. Коранічна версія 
передає самостійний варіант, пряме джерело якого невідоме. Одне з пояснень походження імен 
ангелів виводить їх із назв зороастрійських “ангелів” в Авесті. Злиття елементів іудейсько-
християнських переказів із зороастрійськими на аравійському терені цілком можливе, адже в 
тамтешній доісламській культурі сходились і поєднувались компоненти різноманітних релігій, 
зокрема зороастризму.

Інше пояснення так само виводить ці імена з живого середовища переказів аравійської ста-
ровини. Як і багато інших імен, імена Гарут і Марут походять з притаманної коранічній стиліс-
тиці співзвучності парних слів, де значимим є лише ім’я Марут, яке в сирійській мові означає 
“сила”, “могутність”. Отже, спочатку воно цілком могло бути ім’ям якогось ангела в християн-
ській чи іудейській легенді, а звідти – потрапити до аравійських переказів і нарешті – до Корану 
[Пиотровский 1991, 188].
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Загальна спрямованість сучасної лінгвістики (когнітивної, комунікативної, лінгво-
культурології, психо- та етнолінгвістики) засвідчила неодноразові спроби мовознав-

ців виділити у всій багатоманітності конкретних реалізацій мови, національних особли-
востей комунікації той обмежений, відносно стійкий та обов’язковий для всіх членів 
певної лінгвокультурної спільноти набір знань, що є визначальним у їхньому взаємопо-
розумінні. Мова йде про “когнітивну базу” (КБ) – “певним чином структуровану сукуп-
ність необхідно обов’язкових знань і національно-детермінованих та мінімізованих 
уявлень того чи іншого національно-лінгвокультурного суспільства” [Захаренко, Крас-
ных 1998, 32]. У цьому контексті все більшу увагу приділяють її ядерним елементам – 
одиницям, що володіють достатньою відтворюваністю, стійкістю і визначаються в пра-
цях різних авторів то як “прецедентні феномени” (Д. Гудков, В. Красних, І. Захаренко 
та ін.), то – “прецедентні тексти” (Ю. Караулов), “прецедентні текстові ремінісценції” 
(А. Супрун, Ю. Прохоров), “логоепістеми” (В. Костомаров, Н. Бурвікова), чи просто 
“прецеденти”. За Д. Гудковим, прецеденти – це факти, що виступають як деякий зраз-
ковий приклад для діяльності, характеристик і / або вчинків, які визначають моделі по-
ведінки, того, що потрібно / не потрібно робити [Гудков 2003]. У власне лінгвістичному 
розумінні виділяють два підходи до визначення цього терміна: в широкому трактуванні 
прецеденти (пор. етимол.: лат. precedens, precedentis – той, що передує) – це будь-які 
стандартні, незмінні за формою і пов’язані зі стереотипним змістом вербальні одиниці; 
у вузькому – вербальні прецедентні феномени (ПФ) [Гудков 1997а, 37].
На сьогодні явище прецедентності досить широко вивчають у різних галузях науки: 

лінгвістиці, релігієзнавстві, фольклористиці. Це можна пояснити тим, що прецеденти 
як мовні одиниці, в основі яких лежать загальні фонові знання (соціальні, культурні чи 
власне лінгвістичні) комунікантів, здатні зберігати і накопичувати культурно-значиму 
інформацію певної лінгвокультури [Морозова 2010, 170]. Застосування лінгвокогнітив-
ного підходу до їхнього вивчення (де ПФ розглядають як такі, що зберігаються у свідо-
мості у вигляді фрейм-структур та співвідносяться зі знаками, що за своєю структурою 
відповідають згорнутому тексту як з об’єктивними, так і з суб’єктивними компонентами) 
дає змогу проаналізувати “всю сукупність факторів, які впливають на процес спілкуван-
ня, а також систему феноменів, що відображають національну специфіку ментально-
лінгвального комплексу, з одного боку, а з другого – визначають національно-культурну 
специфіку самої комунікації”, адже вони – це «той “магічний кристал”, через який ми 
дивимося на навколишній світ і оцінюємо його» [Красных 1997, 143].
Вперше термін “прецедентні тексти” в лінгвістичну науку ввів Ю. Караулов [Карау-

лов 1987, 216], подальший розвиток поняття знаходить у працях Ю. Сорокіна та І. Ми-
хальової [Сорокин, Михалева 1989], Д. Гудкова [Гудков 2003], В. Красних [Красных 
2003], Г. Слишкіна [Слышкин 2000], І. Захаренко [Захаренко, Красных 1998] та ін. Так, 
останні розширили рамки вживання цього терміна, назвавши його ПФ, вказуючи таким 
чином, що текст розуміють у більш вузькому значенні [Захаренко, Красных 1998]. 
Взявши за основу дефініцію Д. Гудкова [Гудков 2003, 104], із врахуванням уточнень 

В. Красних [Красных 2003, 170], ПФ розуміємо як: 1) добре відомі всім представникам 
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національно-лінгвокультурної спільноти (мають надособистісний характер); 2) актуаль-
ні в когнітивному (пізнавальному та емоційному) плані – за ПФ завжди стоїть певне 
спільне та обов’язкове уявлення про них у носіїв того чи іншого національно-
культурного менталітету або інваріант його сприйняття, який і робить апеляції до ПФ 
“прозорими”, зрозумілими, конотативно забарвленими; 3) звернення (апеляція) до яких 
постійно відновлюється в мовленні представників тої чи іншої національно-лінгво-
спільноти (зберігаються у вигляді штампів свідомості (асоціацій), що формують ког-
нітивну одиницю, організовану за типом фрейм-структури – “пучка” передбачуваних 
асоціативних зв’язків). Це вкорінені у свідомість певної лінгвокультурної спільноти 
ціннісні уявлення про навколишню дійсність, суспільні та особистісні взаємовідносини, 
моральні пріоритети, характерні для певного соціально-історичного етапу, що вира-
жаються у вербальній формі та без зусиль декодуються носіями цієї етнолінгвоспільно-
ти [Федорова 2008, 11].
Головними диференціальними характеристиками ПФ є їхня здатність: виконувати 

роль еталона культури; функціонувати як згорнута метафора; виступати як символ 
якого-небудь феномену чи ситуації [Красных 2003, 171].
ПФ мають дуже широкий спектр досліджень – від конкретного індивідуума до со-

ціуму та загальнолюдського масштабу. Так, за ступенем прецедентності розрізняють: 
автопрецедентні, соціумно-прецедентні, національно-прецедентні та універсально-пре-
цедентні феномени. Зокрема, до соціумно-прецедентних В. Красних відносить “фено-
мени, що відомі будь-якому середньому представнику того чи іншого соціуму (гене-
раційного, соціального, конфесійного, професійного і т.д.) та входять у колективний 
когнітивний простір”, до національно-прецедентних – “феномени, відомі будь-якому 
середньому представнику тої чи іншої національно-лінгвокультурної спільноти, що 
входять в національну КБ”, а універсально-прецедентними, на її думку, є «феномени, 
відомі будь-якому сучасному homo sapiens, що входять в “універсальний” когнітивний 
простір (КБ)» [Красных 2003, 174]. Окрім цього, ПФ культури розглядають залежно 
від: джерела походження (художня література, фольклор, релігійні тексти, ЗМІ, кіно, 
тощо); семантичного змісту, граматичної структури; актуалізації висловлювань у кон-
тексті того чи іншого рівня значення виразу (поверхневого, глибинного і системного 
смислів); ступеня стійкості в КБ носіїв мови; сфери вживання та ін. [Федорова 2008, 17].
Як ми вже згадували, ПФ можуть бути як вербальними, так і невербальними; до 

перших належать найрізноманітніші тексти як продукти мовленнєво-мисленнєвої діяль-
ності, до других – твори живопису, скульптури, архітектури, музичні твори тощо. Се-
ред вербальних ПФ, у свою чергу, виділяють власне вербальні ПФ: прецедентне ім’я 
(ПІ) і прецедентне висловлювання (ПВ) – та вербалізовані, тобто такі, що піддаються 
вербалізації, – сюди відносять прецедентну ситуацію (ПС) і прецедентий текст (ПТ), 
який, звісно, сам по собі є вербальним, однак, будучи прецедентним, у свідомості збе-
рігається, як правило, все-таки не від першого і до останнього слова, а як певний “кон-
цепт” національного рівня, тобто як стиснутий “образ”, максимально звужене уявлення 
про цей текст [Красных 2003, 171–172].
Однак ПФ, відрізняючись за формами збереження, співвіднесеністю з вербальними 

засобами, виконуючи різні функції, а також виступаючи як канон чи еталон, все-таки 
мають цілий ряд спільних рис, що дає їм можливість утворювати певну систему 
[Красных 2002, 111], інтегруватись у комплексне багаторівневе лінгвоконцептологічне 
утворення – “прецедентний світ” [Слышкин 2000]. Головною – парадоксальною – 
особливістю такої системи, що постає як основна складова КБ, є те, що, будучи “бага-
томірною, вона залишається “плоскою”: вона не має “вертикалі”, а характеризується в 
першу чергу “горизонталлю”. Тобто в цьому випадку видається маломожливим говори-
ти про строго ієрархізовану “вертикальну” системну організацію, оскільки її елементи 
(ПФ) не будуються за віссю “верх / низ”, а лише співвідносяться за шкалою вербалізо-
ваності / невербалізованості, зважаючи на те, який комплекс когнітивних структур 



Лінгвокогнітивні аспекти прецедентності в енігматичному тексті...

Східний світ, 2013, № 1                                                                                                           79

стоїть за ПФ – лінгвістичний чи феноменологічний. Разом з тим кожен ПФ сам відзна-
чається певною ієрархією, зважаючи на входження / невходження тих чи інших його 
компонентів у КБ. Однак, зважаючи на її умовність, більш виправданим, на думку 
В.В. Красних, є розгляд кожного конкретного ПФ з точки зору структурної організації 
(в певній мірі аналогічної структурній організації системи в цілому) з виділенням її 
ядра (центру) та периферії. І хоча чіткої межі між ними немає, в центр ПФ входять ті 
компоненти інваріанта сприйняття, апеляції до яких постійно актуалізуються в комуні-
кації і які першими “випливають” при сприйнятті, тоді як до периферії, відповідно, – ті 
компоненти, що, не будучи частотними з точки зору їхнього вживання в спілкуванні, 
дозволяють однозначно й адекватно інтерпретувати випадки апеляцій до них [Красных 
2003, 214–218].
Дослідження арсеналу таких активно вживаних ПФ дає змогу виявити цікавий мате-

ріал для оцінки певного національного ментально-лінгвального комплексу, життєвого 
досвіду та прагматичних установок у комунікації загалом. Цим зумовлена поява остан-
нім часом ряду лінгвістичних пошуків, спрямованих на виявлення самого факту вико-
ристання тих чи інших ПФ, їхньої частотності та інваріантів сприйняття в різних типах 
дискурсів. При цьому акцент здебільшого робиться на текстах ЗМІ (О. Ворожцова, 
О. Єгорова, О. Кирилова, Л. Комлева, С. Кушнерук, Е. Нахімова, Л. Рогозіна) чи худож-
ньої спадщини певних авторів (Е. Валявська, Е. Кузьміцька, Е. Морозова, Л. Романець). 
Ми ж, у свою чергу, пропонуємо звернутися до енігматичного тексту, зокрема до тек-
стів кросвордів. І це не випадково: по-перше, тексти кросвордів відображають знання 
та уявлення про світ і про людину в цьому світі, репрезентуючи не наукове, а “перелом-
лене” повсякденністю щоденне знання. Тому представлення знань у кросворді суттєво 
відрізняється від інформації, поданої в дефініціях тлумачних словників, які практично 
не містять у поясненнях елементів оцінки і тим більше асоціативних зв’язків слів 
[Денисова 2008, 6–19]. По-друге, макроодиниці кросвордів (формулювання завдань і 
відповіді) є, без сумніву, національно-маркованими. Одиниці-відповіді є лінгвокогні-
тивними одиницями мовної свідомості, а одиниці-завдання містять формулювання, що 
становлять деякий інваріант сприйняття того чи іншого феномену. При цьому інваріант 
може виражатись або безпосередньо, або на нього можуть “виводити” вектори асоціа-
цій, що складають фрейм-структуру свідомості [Красных 2000, 5].
Розгляду різних аспектів кросвордів присвячені праці В. Красних [Красных 2000], 

Е. Денисової [Денисова 2008], А. Барсук [Барсук 2000] та ін.
Співвіднесення статті кросворда (“формули смислу”) з енігматичним текстом є ви-

правданим, зважаючи на такі його ознаки, як: структура питання-відповіді, комуніка-
тивна направленість, відсутність автора, інформаційна самодостатність і змістова за-
вершеність. У зв’язку з цим структура тексту кросворда має вигляд моделі: а) відгадка 
(загадане ім’я), б) енігмат (загаданий, закодований об’єкт дійсності), в) енігматор 
(об’єкт, через який відбувається загадування). Розрізнення термінів “енігмат” і “загад-
ка” виправдовується тим, що одній відгадці (слову) може відповідати декілька енігма-
тів (загаданих об’єктів) [Денисова 2008, 5].
Кросворд, як національно-специфічний енігматичний текст, акумулює в собі актуаль-

ну систему цінностей, суспільну мораль, ставлення до світу, до людей, до інших наро-
дів; тут наочно демонструється спосіб життя народу, важливі для нього історичні 
факти, традиції та весь культурний досвід загалом, відображаючи еталони, символи, 
аксіологічну систему культурних концептів і стереотипів, а це, без сумніву, когнітивна 
проблематика. Але, на відміну від тлумачних словників, де описується тільки лексичне 
значення, тут зафіксований т.зв. “лексичний фон”, соціокультурний контекст. Таким чи-
ном, тексти кросвордів виконують функцію своєрідного словника мотивів, а асоціатив-
ні зв’язки, вербалізовані в їхніх енігматорах, репрезентують національно-детерміновану 
категоризацію дійсності та інваріанти уявлень про ті чи інші “культурні предмети” чле-
нів певної лінгвокультурної спільноти. Тому вивчення енігматорів кросвордів шляхом 
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розгляду ПФ, що, як ми уже з’ясували, є центральними елементами КБ, яка, у свою 
чергу, є тим ядром знань і уявлень, що входять у соціокультурну компетенцію певного 
лінгвокультурного суспільства, – це ще один крок до успішної та адекватної комунікації. 
Особливо важливою ця проблема постає в зіставному аспекті, що сприятиме виявленню 
етноспецифічних та універсальних тенденцій функціонування цих феноменів і зони 
можливих збігів / незбіжностей “лінгвокогнітивних пластів національно-культурної 
складової дискурсу” [Красных 2000, 7].

Отож, проаналізувавши понад 3000 енігматорів кросвордів арабською та україн-
ською мовами, ми виявили, що частка апеляцій до прецедентних одиниць в українських 
текстах кросвордів є дещо вищою (26%), ніж в арабських (21%). Переважна більшість 
із них – алюзії на власне вербальні прецеденти (ПІ та ПВ), що водночас можуть функ-
ціонувати як символи інших (вербалізованих) ПФ (ПС і ПТ).

До числа прецедентних відносимо власні імена, що вживаються в тексті не стільки 
для позначення конкретної людини (ситуації, міста, організації та ін.), скільки в ролі 
свого роду культурного знаку, символу певних якостей, подій [Гудков 2003, 108]:

 ’Мекка‘ مكة ← ’Благородна земля‘ األرض املكرمة
Перший “пілот” ← Ікар

За В. Красних, ПІ – це індивідуальне ім’я, пов’язане або з широковідомим текстом, 
що, як правило, належить до прецедентного, або з ПС; це свого роду складний знак, 
при вживанні якого в комунікації відбувається апеляція не до власне денотата (рефе-
рента), а до набору диференційних ознак цього ПІ; може складатися з одного чи більше 
елементів, позначаючи при цьому одне поняття [Красных 2002, 48]. Диференційнi 
ознаки ПІ – це не просто набір чи “пучок” характеристик, а складна система, що може 
включати характеристики за рисами характеру або зовнішнім виглядом. Тоді як атрибут 
ПІ – це те, що тісно з ним пов’язане, але є недостатнім для його сигніфікації (деталі 
одягу чи зовнішнього вигляду, за якими можна “ідентифікувати”, “впізнати” денотат). 
Диференційні ознаки – це ядро ПІ, а його атрибути – периферія. Головна ознака ПІ, що 
відрізняє його від непрецедентного, – це наявність інваріанта сприйняття цього імені, 
що зберігається в КБ [Слышкин 2000, 88–90]. 

Специфіка тексту кросворда зумовлює вживання ПІ у своєму денотативному зна-
ченні, позначаючи при цьому власне конкретну постать чи місце, а не в конотативному 
(метафоричне значення, компаративні конструкції):

’Дамаск‘ دمشق ← ’”Столиця, яку називають “сіра‘ عاصمة تلقب بالشهباء
Мушкетер у Дюма                                                                ← Атос

Інший вербальний ПФ – ПВ є феноменом власне лінгвістичної природи, що неодно-
разово відтворюється в мовленні носіїв мови і, не будучи окремою одиницею мови, 
функціонує як одиниця дискурсу. За ПВ, як і ПІ, завжди стоїть ПТ і / або ПС, які віді-
грають важливу роль у формуванні смислу висловлювання [Захаренко… 1997, 95]: 

“У неділю … зілля копала” ← Рано
Лікує душевні рани ← Час

В арабських енігматорах кросвордів, на відміну від українських, ПВ рідко піддають-
ся перефразуванню чи іншим лексико-граматичним змінам і представлені здебільшого 
т.зв. стійкими виразами – фразеологізмами, ідіомами, паремійними одиницями, іншо-
мовними вкрапленнями, а також цитатами з ПТ:

’Мати‘ ام ← ’Під її ногами – рай‘ تحت أقدامها الجنة
’Нація‘ امة ← ’Безсмертна арабська‘ عربية خالدة
’Океан‘ محيط ←          ’Його суть – на його дні‘ معنوياته في الحضيض

ПТ, вслід за Д. Гудковим, називаємо текст, добре знайомий будь-якому середньому 
члену лінгвокультурної спільноти, уявлення про який регулярно актуалізується в мов-
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ленні членів цього суспільства, а інваріант його сприйняття входить у КБ. До таких 
текстів належать твори художньої літератури, реклами, наукові, політичні, публіцис-
тичні тексти [Гудков 1997, 116]:

شخصیة تراثیة عربیة ارتبطت بالفانوس السحري ← عالءالدین
‘Легендарна арабська постать, пов’язана з чарівною лампою’ ‘Алладін’
Через нього вилітає з хати Баба-Яга ← Димар
Аналіз арабських та українських текстів кросвордів продемонстрував, що часто тут 

ПТ оформлюються у вигляді текстових ремінісценцій завдяки постійній згадці джерела 
чи автора:

مسافر ← ”... زاده الخیال كان غناھا محمد عبد الوھاب“
‘“… , зростають його фантазії”, – співав Мухаммад Абду Ваггаб’        ‘Мандрівник’
І. Франко, “… Микита” ← Лис
Особливо актуальними для носіїв арабської лінгвокультурної спільноти є ремініс-

ценції на текст Корану:
سورة التوبة ←  في القرآن لم تبدأ بالبسملة
‘У Корані не починається із “басмалли”’            ‘Сура ат-Тауба (Каяття)’
Часто через ПТ і ПІ актуалізується ПС. Це “якась реальна одинична ситуація, міні-

мізований інваріант сприйняття якої, що містить уявлення про саму дію, про її учасни-
ків, основні конотації та оцінку, входить у КБ лінгвокультурної спільноти і знайомий 
практично всім соціалізованим представникам цієї спільноти” [Гудков 2000, 41]. Як за-
свідчив аналіз матеріалу, цей тип ПФ і в арабських, і в українських дефініціях кросвор-
дів зустрічається досить рідко:

 االبواء ← ’Перша битва Пророка‘ اول غزوة غزاھا الرسول علیھ الصالة والسالم

Цікаво, що якщо говорити про частку універсальних ПФ (розуміючи, що абсолютно 
універсальних феноменів не існує), то, порівняно з досить високим її показником (38%) 
в україномовних текстах кросвордів, у відповідному арабському матеріалі це відношен-
ня помітно менше (9%), що свідчить про достатню “замкненість” арабської національ-
ної КБ. Це здебільшого власне арабські феномени (переважно ПІ), що стали надбанням 
людства, а також іноземні універсальні феномени:
’Да Вінчі‘ دفنشي   ←   ’Леонардо, італієць, автор Мони Лізи‘ لیوناردو االیطالي رسام المونالیزا
Санта … – Дід Мороз у західних країнах ← Клаус
Для більш повного уявлення про функціонування ПФ в енігматорах кросвордів нам 

видається доречним також з’ясування їхніх сфер-джерел. Співвідношення таких сфер 
культурних знань наочно засвідчить про їхню роль та актуальність у межах певної на-
ціональної КБ та соціокультурної компетенції загалом, а також вкаже на їхні пріорите-
ти в процесах категоризації та концептуалізації дійсності свідомістю носіїв цієї мови. 
Отож у ході обробки результатів дослідження ми виявили домінування національно-

специфічного компонента арабської КБ, представленого ПФ, що стосуються сфер “ре-
лігія”, “література”, “музика”, “традиції”, тоді як в українській – “література”, 
“міфологія”, “традиції”, “музика”, “кіно” (див. табл.):

Табл. Сфери-джерела ПФ в україно- та арабомовних енігматорах кросвордів

Сфера-джерело укр., % араб., % Сфера-джерело укр., % араб., %
Література 25 16 Спорт 6 4
Історія 6 6 Музика 14 15
Традиції 14 15 Кіно / ТБ 12 6
Релігія 4 30 Політика 1 2
Міфологія 16 2 Мистецтво 2 4
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Це пояснюється, з одного боку, традицією (провідна роль ісламу практично у всіх 
сферах життя арабофона, на відміну від відповідної ролі релігії в носія української 
мови; традиційне поважне ставлення до літератури в обох лінгвокультурах), з другого – 
сучасними суспільними тенденціями (музика, кіно, телебачення, спорт), більше вира-
женими в структурі української національної КБ, що знову свідчить про більшу міру 
“замкненості” арабського лінгвокультурного суспільства.
Подане дослідження є лише одним із перших кроків на шляху до зіставного вивчен-

ня центральних елементів національних КБ – ПФ, що вербалізуються в енігматичному 
тексті. Важливою також буде спроба більш комплексного дослідження зазначених фе-
номенів, з’ясування, які ПФ входять до ядерної зони КБ, наскільки вони є стійкими з 
діахронічної точки зору.
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Система правил використання рими у двірцевій метричній поезії насамперед була 
описана арабськими вченими. Пізніше цим питанням займалися дослідники пер-

ського та тюркського походження.
Розвиток науки про риму та науки про аруз відбувався практично паралельно. Тра-

диційно середньовічні вчені, що займалися арузом, писали праці і про риму.
Серед найвизначніших арузознавців варто назвати таких, як “ал-Халіл, ал-Ахфаш (по-

мер у 215/830 р.), ад-Джармі (помер у 225/… р.), Ібн Кутейба (213–276 рр.), ал-Джавхарі 
(…/помер 1005 р.), Ібн Абд Раббіхі, ас-Сахіб бін Аббад, Ібн Рашік, Абу-л’- Аля ал-Ма’ар-
рі, Хатіб Тебрізі, аз-Занджані, ал-Адалусі, ас-Саккакі…” [Аллахвердиев 1992, 88]. 
Однак багато вчених мусульманського Сходу займалися тільки теорією рими. Пере-

рахуємо лише деяких із них: “Абу’Амру бін ал’-Аля (…/668–770 рр.), Юніс бін Хабібі 
(помер у 188/… р.), ал-Фарра (помер у 187/... р.), ал-Муфаддал ад-Дабія (…/помер у 
784 р.), Сібавейхі (кінець ХІІІ ст.), Ахмад бін Ях’я Са’лаба, Осман ібн Джінні (…/941–
1002) та ін.” [Ал-Андалуси 1968, 113–117]. 
Незважаючи на те що вчення про риму в повному сенсі не відповідало особливостям 

мови “тюркі”, в ранньому Середньовіччі воно проникає з арабського та персомовного 
дивану в тюркомовну двірцеву поезію. Так, у кримськотатарській поезії дивану 
з’явилася, а точніше, була запозичена з арабського літературознавства «спеціальна га-
лузь науки “Ильм-уль кавафи” (“Вчення про риму”)», що вивчала питання метричної 
рими та була заснована на графічному принципі використання. 
Перш за все варто підкреслити, що з приводу терміна “рима” від Середньовіччя у 

східному науковому світі не існувало єдиної думки. 
Судячи з більшості варіантів арабського перекладу слова “кафія” (“рима”) (перекла-

дається як “той, що йде за”, “потилиця”, “продовження” і т.п.), спочатку цей компонент 
віршованого твору структурно мав бути розміщений у кінці рядка (місри), і з цим пого-
джувалися майже всі вчені (Хатіб Тебрізі (421–502/1030–1109) та ін.).
А от щодо якісних характеристик єдиного погляду не існувало. Так, 
1) ал-Халіл пише, що “рима – це частина рядка від останньої літери бейта до пер-

шої перед нею голосної букви, включно із голосною, що стоїть перед нею” [Тебризи 
1970, 149, 220]; 

2) Ал-Ахфаш “вважає римою останнє слово бейта (двовірша)” [Аллахвердиев 
1992, 92]; 

3) існує й третій погляд, коли до поняття “рима” зараховують букву “раві”, тобто ри-
мовану букву основи слова [Тебризи 1963, 220]. 
Три підходи, описані вище, тою чи іншою мірою мають прихильників і сьогодні.
Універсального визначення рими досі не існує. Визначено тільки одне – рима має дві 

суттєві властивості, які дозволяють виділити її в окремий компонент структури вірша. 
Першою функцією рими варто назвати суголосність, тобто систематичність звукових 

повторень, що приводить до загальної милозвучності у межах вірша. 
Друга функція – це ритмічна організація. У східній середньовічній поезії місце 

рими чітко не регламентоване. Вона може використовуватися як на початку (початкова 
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рима), в кінці (зовнішня, кінцева рима), так і в середині розділеного цезурою рядка 
(внутрішня рима). 
Сказане вище ще раз підтверджує організаційну функцію рими, яка покликана ви-

окремлювати межі між рядками та водночас об’єднувати їх у строфи.
Фонетика та словотвір тої чи іншої мови визначають і вимоги до цього поняття. 

Перш за все зазначимо, що в середньовічній кримськотатарській двірцевій поезії 
спостерігається велика кількість суголосних букв і звуків у римованих словах, які не 
завжди можна вважати римою в повному значенні цього слова.
Розглядаючи поняття “рима” у двірцевій метричній поезії, досить багато середньо-

вічних вчених Сходу ставили “на чільне місце” римовану букву раві. Вона “обов’язково 
мала належати основі слова” [Джавелидзе 1985, 134–135]. 
Серед обов’язкових умов римування було введено такі: 
римуванню мали підлягати тільки незмінні букви основи слова•  (заміна римованої 

букви дозволялася не більше одного разу); 
буква “раві” мала залишатися незмінною.•  Винятком були касиди, в яких цю букву 

дозволялося замінити тільки один раз; 
поети мали дотримуватися граматичної однорідності римованих слів • (тобто на-

лежності до однієї частини мови); 
повтор римованих одиниць був небажаним. • 

Всіх цих правил використання раві ретельно дотримувалися і в середньовічній крим-
ськотатарській двірцевій поезії. З однією важливою відмінністю – у кримськотатар-
ській двірцевій поезії “як римована одиниця розглядалися тільки букви основи слова, 
збіг суфіксів наприкінці основи [тобто після основи. – Т.У.] чи повторення слів вважа-
лися редифом” [Джавелидзе 1985, 136]. 
Ми вважаємо, що варто внести застереження до цього питання. Якщо в середньовіч-

ній віршованій формі римоване запозичене слово в початковій формі не використовуєть-
ся без того чи іншого словотвірного афікса (арабського чи перського походження), то 
його (афікс) варто вважати буквою основи слова: dil-cu ‘та, що захоплює душу’; hoş-bu 
‘та, що приємно пахне’; peri-ru ‘з обличчям пері’ тощо. 
Якщо ж римована буква входила у склад афікса, то це вважалося недоліком вірша і 

дозволялося тільки один раз. 
Кримськотатарська двірцева метрична поезія так само вітала граматичну одно-

рідність римованих слів. Однак дотримувалися цього принципу далеко не завжди. Не-
зважаючи на яскраво виражений у двірцевій поезії періоду Середньовіччя принцип 
графічного римування, у творчості навіть кримськотатарських класиків зустрічаються 
винятки з правила. 
В унісон зі згаданим вище вченим османські арузознавці запропонували поділити 

риму на два різновиди на основі кількісного та якісного показника римованих букв і 
звуків:
а) «якщо компоненти рими складалися тільки з раві, то її називали “саде кафіє”, 

“басіт кафіє”» [Джавелидзе 1985, 137], тобто простою римою (саде къафие). 
б) «якщо ж, окрім раві, були співзвучні й інші букви основи слова, така рима почала 

називатися “муккаййед кафіє”» [Джавелидзе 1985, 137], тобто впорядкованою римою 
(низамгъа къоюлгъан къафие). 
Такий поділ рими підтримують і сучасні турецькі вчені, що цікавляться теорією 

османського двірцевого вірша (Д. Дільчін, А. Кабакли та ін.). Вони також значною 
мірою орієнтуються на вчення “Ильм-уль кавафи” [Dilçin 1997, 73–90; Kabaklı 1994, 
569–571]. 
Однак навіть кримськотатарські поети-класики дивану часто нехтують правилами 

“Ильм-уль кавафи”, і роблять це, як правило, зумисне. Їхні твори, зовнішньо римовані 
згідно з правилами, насправді виявляються зовсім не придатними для рими. 
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У більшості випадків порушення правил застосування рими пов’язані, на нашу дум-
ку, з недбалістю середньовічного поета чи переписувача. Не можна залишати поза ува-
гою й те, що той чи інший автор твору міг належати до якогось дервіського ордену. А 
релігійна поезія та її представники (що часто писали й метричні вірші) повністю під-
тримували (на противагу графічному) акустичний принцип побудови поетичної форми. 
Зазначимо, що в більшості віршованих творів середньовічної кримськотатарської 

двірцевої поезії рима відповідає графічному принципу побудови. Таке явище свідчить 
про більш глибоке проникнення арабо-перських правил віршування в тюркське се-
редовище і значне професійне зростання кримськотатарських поетів дивану. 
На нашу думку, прагнення нейтралізувати відмінності між тюркськими, з одного 

боку, арабськими і перськими мовами – з другого – і так виправдати штучне викорис-
тання невластивого для тюрків “Вчення про риму” призвело до того, що середньовічні 
тюркомовні вчені-літературознавці вирішили вважати римованою одиницею букву 
основи слова. 
Зарахувавши до категорії редиф всі інші римовані букви і звуки (поза основою сло-

ва), окрім раві, поети відчутно зменшили ту “нескромну” кількість римованих букв у 
тюркських словах і так намагалися відповідати арабо-перській теорії віршування. 
Пропонуємо поняття “рима” щодо середньовічної кримськотатарської двірцевої ме-

тричної поезії поділити, залежно від місця розташування в рядку, на такі види: 
1) початкова рима (башлангъычкъафие); 
2) внутрішня рима (ичкикъафие); 
3) зовнішня (кінцева) рима (тышарыкъафие). 
Варто наголосити на одному важливому факті: зовнішня, або, як її ще називають, 

кінцева, рима є обов’язковим елементом поетичної форми, початкова і внутрішня – 
можуть бути відсутні в середньовічному метричному віршуванні. 
Різне розташування римованих рядків щодо один одного визначає три основні спо-

соби римування: суміжний (къомшу; згідно зі схемою ААВВ), перехресний (чапраз; за 
схемою АВАВ) і кільцевий (сарма; за схемою АВВА). 
При змішуванні перших двох способів виникають різноманітні варіації, які широко 

представлені в поезії Кримського ханства як двірцевого квантитативного, так і писа-
ного народного силабічного спрямування. 
У віршованих творах дивану зрідка вживається початкова рима (башлангъыч 

къафие), що по-іншому називається алітерація (аллитерация). 
Вона розташована на початку рядка і надає додаткової милозвучності поетичній 

формі, що традиційно вже має риму. Римуються, як правило, від одного до декількох 
букв і звуків. 
Вживання алітерації в середньовічній кримськотатарській метричній поезії має 

спорадичний і, можливо, випадковий характер. Алітерація не користується популярніс-
тю серед кримськотатарських поетів дивану, хоча в давньотюркському та середньовіч-
ному кримськотатарському силабічному вірші досить активно вживається.

Внутрішня рима (ичери къафие) – важливий компонент середньовічного віршуван-
ня. Вона ділить рядки (місри) на рівні ритмічні відтинки та водночас пов’язує їх. При 
цьому має зберігатися семантична завершеність кожного зі складників, розділених це-
зурою. 

Внутрішня рима використовується в середньовічній кримськотатарській поезії як 
народного, так і двірцевого спрямування. По суті, вона виконує аналогічні із зовніш-
ньою римою функції. Відмінність полягає в тому, що “зона поширення” внутрішньої 
рими обмежена. 
Узагальнюючи, скажемо, що внутрішня рима ділить рядок (двовірш і строфу) на 

певну кількість рівних ритмічних відтинків, одночасно поєднуючи їх у єдине ціле, спи-
раючись на їхні ритмічні, римічні та семантичні особливості. 
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Не варто забувати про один важливий факт – на ранніх етапах розвитку писемної 
тюркомовної (і кримськотатарської) поезії спостерігається досить велика кількість вір-
шованих творів, у яких використовується внутрішня рима. Як приклад можна навес-
ти творчість кримськотатарських поетів Ашика Омера (…–1707) і Мустафи Джевхері 
(…–1715–1716). У пізніший період таке літературне явище спостерігається значно 
рідше. 
Таким чином, у цій статті зроблено спробу вивчення і критичного аналізу поняття 

“рима” щодо середньовічної кримськотатарської метричної поезії, що базувалася на 
“Вченні про рими” (“Ильм-уль кавафи”). Розроблено і запропоновано класифікацію 
та термінологію (українською та кримськотатарською мовами), пов’язані з цією про-
блематикою. 
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Дослідники різних мов та лінгвістичних сімей порівнювали шумерську мову з мова-
ми багатьох сімей та макросімей, зокрема з мон-кхмерськими, малайсько-полінезій-

ськими або австронезійськими [Дьяконов 1967, 83]. У 1988 році радянський та росій-
ський шумеролог А.Г. Кіфішин висунув гіпотезу про спорідненість шумерської мови з 
мовами мунда (індійський доарійський та додравідський субстрат), поширеними в 
Північно-Східній, частково Центральній Індії. Зазначений шумеролог висунув цю гіпо-
тезу на основі аналізу показників 1-ї та 2-ї особи однини займенників та спільного по-
казника родового відмінка [Шумерский язык]. У 1997 році І.М. Дьяконов, постійний 
опонент А.Г. Кіфішина, висунув гіпотезу про спорідненість шумерської мови з мовами 
народів мунда. Він, зокрема, виявив спільні для шумерської та мунда показники займен-
ників 1-ї та 2-ї особи однини, спільний показник родового відмінка, а також деякі спіль-
ні терміни спорідненості [Емельянов 2003, 30].
Ще за рік до того, як І.М. Дьяконов пристав до гіпотези про мунда-шумерську мовну 

спорідненість, у 1996 році П.К. Манансала опублікував свої порівняльні дослідження 
фонетичних, морфологічних та лексичних даних на користь спорідненості шумерської 
мови з мовами як австроазіатської сім’ї, до якої відносять мови мунда, так і австроне-
зійської мовної родини, а також папуаськими діалектами та японською мовою [Austric 
relationship of Sumerian Language]. Учений у своїй праці продемонстрував цілісну сис-
тему елементів матеріальної схожості енклітичних займенників, що замінюють особові 
та вказівні займенникові форми, питальних займенників, суфіксів комітативного, ло-
кативно-термінативного, ергативного, еквативного (порівняльного) та родового відмін-
ків. П.К. Манансала також відзначив схожість у чергуванні приголосних b/g, b/m, d/g, 
d/h, d/z, g/h, g/n, h/r, h/r, m/n, n/r, n/sh, s/z, sh/z, r/l у мовах мунда, малайсько-
полінезійських та японській мові, з одного боку, та в діалектах шумерської мови eme-
gir та eme-sal (“жіночої мови”) – з другого. Також було продемонстровано схожість між 
префіксами-показниками способів дієслів. Зокрема, префікс ma- (m) – показник агенсу 
в дієсловах індонезійських та філіппінських діалектів [Austric relationship of Sumerian 
Language] – П.К. Манансала вважає спільним за походженням з показником напрямку 
дії mu- в шумерській мові, щодо якого дослідники шумерської мови висловлювали різ-
ні думки. Наприклад, А. Фалькенштейн вважав, що префікс mu- при певному співвід-
ношенні з іншими префіксами та у відповідній позиції вживався в текстах урочистого 
змісту та у випадках, коли в центрі уваги мовця – особа соціально активного класу. 
Інші дослідники гадали, що mu- виражає рух до мовця, а от В.В. Струве – що згаданий 
префікс означає дію на свою користь [Дьяконов 1967, 67–68]. Префіксальні показники 
підтверджувального способу в шумерській мові na- та ga- [Дьяконов 1967, 66] П.К. Ма-
нансала вважає спільними за походженням з тагал. та індонез. показником активу nag-; 
префікси безособових дієслів ba-, pa- в шумерській мові – з префіксальним показником 
неагентивності та каузативу pa- в капампанганській мові, а також префіксом неанген-
тивності в папуаських мовах та діалектах магорі (ума, магорі, йоба, біна тощо) [Austric 
relationship of Sumerian Language].

В.А. Храновський
 

ДО ПИТАННЯ ПРО ШУМЕРСЬКО-АУСТРИЧНІ 
МОВНІ ЗВ’ЯЗКИ

(Глотохронологічний аналіз фундаментальної та повсякденної 
лексики, фонетичних та морфологічних відповідностей)



В.А. Храновський

88                                                                                                          Східний світ, 2013, № 1

П.К. Манансала також навів приклади співзвучності елементів лексики в шумер-
ській, австроазіатських, австронезійських та папуаських мовах, що означають такі по-
няття, як “сонце”, “день”, “чоловік, людина”, “собака”, “дорога”, “писати”, “лук”, 
“стріла”, “гора”, “ніч”, “дитина”, “говорити”, “дружина”, “широкий, розширювати”, 
“молоко”, “фрукт”, “повертатися”, “коло”, “риба”, “господиня, володарка”, “мати”, 
“батько”, “сестра”, “їсти”, “бруднити”, “брудний”, “різати”, “бити”, “торкатися”, “за-
прягати”, “прив’язувати до спини (плечей)”, “могутній, сильний”, “давати”, “бути”, 
“збиратися”, “поселення”, “буря, шторм”, “маленький”, “земля, острів”, “басейн 
(ріки)”, “підіймати”, “щасливий”, “небо”, “повітря”, “демон”, “слабкість, хвороба, 
страждання”, “чорний”, “храмова служниця (блудниця)”, “відстань”, “око”, “зверху”, 
“вірний”, “правильний”, “тремтіти”, “володіти”, “жадібний”, “бажати”, “пишність”, 
“хвастощі”, “простягатися”, “руйнувати”, “влаштовувати”, “безлад”, “мотузка”, “бага-
то”, “збільшувати”, “канал”, “зрошування”, “чудовий”, “ім’я”, “копати”, “розширюва-
ти”, “сяяти”, “груди”, “повертати”, “вода, рідина”, “весь”, “поле”, “один”, “вогонь”, 
“проростати”, “текти”, “темний”, “об’єднуватися”, “сонце” тощо [Austric relationship of 
Sumerian Language].
Якщо прийняти гіпотезу про можливу спорідненість між шумерською мовою та мо-

вами вищезгаданих сімей, тоді слід прийняти й тезу щодо спорідненості між самими 
цими сім’ями – австроазіатською, австронезійською, тайськими (тай-кадайськими), 
мяо-яо й навіть папуаськими говірками.
Ряд дослідників австроазіатських та австронезійських, тай-кадайських мов більш 

ніж сто років тому розробили концепцію аустричної макросім’ї, що об’єднує мови цих 
сімей та деякі інші лігвістичні групи, мови яких поширені в ареалі Південно-Східної 
Азії та Океанії. Аустричну теорію висунув на початку ХХ ст. В. Шмідт, який у своїй 
книзі “Мон-кхмерські народи – сполучна ланка між народами Центральної Азії та Ав-
стронезії” (1906) навів ряд схожих в обох мовних сім’ях афіксів та 215 спільних, на 
його думку, коренів [Ефимов 1990, 52; Schmidt 1906]. Проте вчені пізніших поколінь, 
що досліджували це питання, розкритикували гіпотезу В. Шмідта як таку, що не була 
обґрунтована вагомими, переконливими аргументами. Основні заперечення висунутих 
В. Шмідтом аргументів полягали в тому, що форми, які наводилися, були подані не в 
реконструйованому вигляді, а так, як вони існують у сучасних мовах. Крім того, до по-
рівняння було притягнуто чимало коренів, що імітують звуки, і вони не підтверджують 
спорідненість. У більшості випадків неможливо встановити, чи є схожість тих чи ін-
ших коренів результатом генетичної спорідненості чи запозичень пізніших епох [Ефи-
мов 1990, 52; Benedict 1975].
Протягом останніх трьох десятиріч ХХ століття дослідники продовжили висувати 

гіпотези як щодо віддаленої спорідненості між австроазіатськими та австронезійськи-
ми, а також паратайськими (за термінологією П. Бенедікта, кадайськими мовами) та 
мовами мяо-яо, так і щодо субстратних зв’язків між цими мовами як неспорідненими. 
П. Бенедікт, висуваючи гіпотезу австро-тайської спорідненості, а також можливої спо-
рідненості з австронезійськими і тайськими (кадайськими) мовами та мовами мяо і яо, 
в той же час пояснює схожість у лексиці між зазначеними мовами та мовами австро-
азіатської сім’ї наявністю австроазіатського субстрату в австро-тайських мовах [Пей-
рос 1988, 319; Benedict 1975]. Ж. Діфлот, у свою чергу, заперечує навіть наявність 
суттєвого аустротайського субстрату, а Х.Л. Шорто не виключає можливості існування 
аустричної суперсім’ї та наводить ряд аустричних коренів у давньомонській лексиці 
[Ефимов 1990, 52; Diffloth 1977; Schmidt 1906; Shorto 1971]. 
Принципи дослідження віддаленої спорідненості мов, що належать до різних сімей, 

модифікувалися протягом десятиріч, і завдяки старанням та зусиллям таких лінгвістів, 
як М. Сводеш, В.М. Ілліч-Світич, О.С. Мельничук, М.Д. Андреєв, С.А. Старостін та 
ін., були розроблені нові методології визначення наявності віддаленої мовної спорідне-
ності та її ступеня [Мосенкіс 1996, 37]. Зокрема, В.М. Ілліч-Світич використав класичну 
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методику виявлення та підтвердження найдавніших споріднених зв’язків між мовними 
родинами, а саме: виявлення системи регулярних фонетичних відповідностей, харак-
терних для основної маси лексичних та морфологічних зіставлень, та реконструкція на 
цій основі більш давнього стану [Старостин 1989, 2–39]. Автор цієї статті більше схи-
ляється саме до дослідження основного словникового фонду, і особливо його ядра, а 
також фонетичних відповідностей між мовами, які вивчаються в контексті віддаленої 
спорідненості, а не типологічних відповідностей, оскільки типологічні риси, як зазна-
чає Ю.Л. Мосенкіс, є не тільки змінними (досить лише звернути увагу на стуруктурний 
розвиток праіндоєвропейської мови, що відзначалася “доморфологічним ладом”) [Мо-
сенкіс 1996, 37; Савченко 1974, 139]. 
З метою з’ясування питання можливої генетичої або набутої протягом тривалих ет-

нокультурних контактів спорідненості між шумерською мовою та мовами відомих нау-
ці сімей і макросімей автор цієї статті звернувся до методики лексикостатистичного 
порівняльного дослідження мов, розробленої М. Сводешем. У 1945–1952 рр. вчений 
опрацював принципи методу глотохронології (від грец. γλωσσα ‘мова’ + χρόνος ‘час’ + 
λόγος ‘слово, вчення’), тобто дисципліни порівняльно-історичного мовознавства, що 
виявляє швидкість перебігу мовних змін і на цій підставі дозволяє визначити час роз-
ходження споріднених мов та ступінь близькості між ними. Глотохронологія викорис-
товує техніку виміру точних наук і має чимало спільного зі способом датування 
археологічних знахідок за вмістом у них радіоактивних ізотопів вуглецю [Іжик 2010, 
12–13]. Лексикостатистична глотохронологія встановлює час роз’єднання споріднених 
мов на основі спостережень про рівномірну швидкість змін найбільш сталої частини 
словника, вживаної у звичайних, тобто найістотніших, ситуаціях спілкування. Суть цих 
спостережень полягає в кількості несхожих слів у споріднених мовах, що порівнюють-
ся, серед 100 найстійкіших елементів найбільш вживаної лексики, і при наявності 
близько 14 несхожих слів робиться висновок про те, що роз’єднання мов, що порівню-
ються, відбулося 1000 років тому. М. Сводеш вивів ще одну формулу, згідно з якою за 
кожні 100 років між двома стослівними списками мов-нащадків реальних чи гіпотетич-
них прамов залишається спільним 0,74 обсягу списку, або 26% слів заміщується інши-
ми словами [Іжик 2010, 14] (див. таблицю 1). За словами М. Сводеша, в усіх мовах є та 
частина словникового запасу, що означає корінні, фундаментальні і разом з тим буденні 
поняття і, на противагу спеціальній, чи так званій “культурній”, частині словника, змі-
нюється з відносно постійною швидкістю [Сводеш 1960, 23–24]. Лексика, що порівню-
ється, включає такі поняття:

- деякі займенники (я, ми, ти, хто, що, все, цей, той);
- елементарні дієслова (бачити, вбивати, йти, кусати, лежати, летіти, приходити, 

пити, плавати, помирати, їсти, горіти, давати, знати, сидіти, сказати, спати, стояти, 
чути);

- назви ознак, у тому числі деяких кольорів (білий, великий, добрий, довгий, жир-
ний, жовтий, зелений, круглий, маленький, повний, новий, холодний, теплий, сухий, 
червоний, чорний);

- назви деяких речовин, небесних тіл, предметів та явищ довкілля (хмара, дощ, гора, 
ніч, дорога, пісок, вода, вогонь, дим, камінь, зірка, сонце, місяць, попіл);

- назви тварин і рослин та продуктів тваринного чи рослинного походження (собака, 
м’ясо, риба, птах, воша, кора, корінь, насіння, дерево, листок, яйце);

- назви частин тіла людини і тварин (волосся, груди, зуб, кістка, коліно, пазур, пе-
чінка, перо, ріг, рот, серце, ступня, живіт, рука, голова, око, вухо, ніс, хвіст, шия, шкі-
ра, язик);

- загальні назви людей (людина, чоловік, жінка, ім’я);
- прислівник “багато”;
- деякі числівники (один, два);
- частка “не” [Іжик 2010, 15–17; Тищенко 2007, 283–288].
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Таблиця 1.
Розрахунок часової відстані від часу розходження двох мов

за відсотком збереження спільної лексики
у двох 100-слівних списках М. Сводеша за двома константами (К1 та К2)

К1=86% К2=74% Кількість століть

86 74 10
74 55 20
55 40 30
40 30 40
30 22 50
22 16 60
16 12 70
12 9 80
9 7 90
7 5 100

З боку ряду дослідників питання віддаленої спорідненості, зокрема С.А. Старостіна, 
іноді звучали критичні зауваження на адресу методики М. Сводеша, зокрема тієї, що 
стосується його “першої константи”, тобто концепції щодо заміни кожної тисячі років 
у певній мові 14% зазначеного стослівного списку, а також впливу на точність глото-
хронологічних обрахунків таких факторів, як консервація лексем у літературних мовах 
або запозичення з інших мов [Старостин 1989, 2–39]. Проте, на думку автора цієї 
статті, саме друга формула (друга константа М. Сводеша, за якою кожну тисячу років 
у стослівних списках мов, що порівнюються, заміщуються 26% лексики) цілком реа-
лістично відображає процес розділу спільнот та утворення окремих мов у часовому 
просторі, і це підтверджено рядом прикладів. Зокрема, порівнявши кількість спільних 
та відмінних лексем зазначеного переліку в українській та російській мовах, автор цієї 
статті виявив лише 14% слів з цього переліку, що відрізняються у цих мовах, а це озна-
чає, що період, коли відособилися одна від одної ряд давньосхіднослов’янських говірок 
і почали формуватися сучасні українська та російська мови, віддалений від нашого 
часу приблизно 650–700 роками. Крім того, порівнявши лексичні форми, що мають 
значення 100 слів переліку М. Сводеша, в українській та перській мовах, автор виявив 
17% спільнокореневої лексики в цих мовах, і, таким чином, час роз’єднання прадавньої 
мовної спільноти, до якої належали протоіндоіранці та протослов’яни, чи протобалто-
слов’яни, можна датувати приблизно як 5700–5800 років тому, тобто приблизно 3800–
3700 рр. до н.е. Такий висновок принаймні не суперечить гіпотезам ряду дослідників у 
галузях порівняльно-історичного мовознавства та археології про розпад індоіранської 
спільноти не пізніше ніж у кінці IV тис. до н.е. та заселення протоіндоєвропейцями, у 
тому числі й протослов’янами, Європейського континенту після рубежу IV та III тис. 
до н.е. [Гамкрелидзе, Иванов 1984, 917, 951]. 
Автор цих тез провів порівняльний аналіз зазначеного стослівного переліку базової 

лексики таких мов, як фарсі та хінді, фарсі та арабської, фарсі та азербайджанської, 
фарсі та узбецької, що внаслідок тривалого спільного проживання їхніх носіїв на пев-
них територіях, наявності двомовності, значного культурного взаємовпливу передавали 
одна одній чимало запозичень, і виявив незначний відсоток запозичень в одній мові з 
іншої, якщо це не були близькоспоріднені мови. Зокрема, у стослівному списку мов 
фарсі та хінді-урду можна знайти лише 4% арабської лексики і приблизно такий же від-
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соток перської лексики можна знайти в азербайджанській та узбецькій мовах. У той же 
час у зазначених стослівних списках мов хінді та урду можна знайти 14% запозичень із 
близькоспорідненої перської мови. 
Беручи до уваги можливість проникнення навіть до найстійкішої категорії вживаної 

лексики мови, що досліджується, слів з мов, у яких не виявлено близької спорідненості 
з цією мовою, не можна не погодитися з тезою дравідолога М.С. Андронова про те, що 
“спорідненість усередині однієї сім’ї не є споконвічною, а має історичний характер – 
вона складається поступово і так само поступово може слабшати й зникати” [Андронов 
1965, 131; Андронов 1969, 319]. Як відомо, кількість споріднених елементів, що 
пов’язують одну мову чи певну групу мов з цілою мовною сім’єю, не залишається ста-
лою і може змінюватися, скорочуватися, поступово досягнувши тієї межі, за якою така 
спорідненість стає віддаленою або взагалі перестає відчуватися. Навпаки, у групі не-
споріднених мов можуть з’являтися елементи, що раніше були їм чужі. Якщо кількість 
таких елементів, що стануть тепер спільними для всіх мов зазначеної групи, поступово 
збільшується, то, досягнувши певної кількісної межі, ці елементи стають переважаю-
чими та можуть визначати певні зв’язки спорідненості [Андронов 1965, 130–131; Ан-
дронов 1969, 320].
М.С. Андронов, услід за Р. Колдуеллом, Ф. Кіттелем, С.К. Чаттерджі, Т. Барроу та ін., 

наголошував на значному зближенні індоарійських та дравідських мов унаслідок три-
валого співіснування носіїв цих мов та діалектів протягом майже чотирьох тисяч ро-
ків, починаючи з першої половини ІІ тис. до н.е. Внаслідок тривалої двомовності 
чимало типологічно близьких характеристик об’єднали індоарійські та дравідські 
мови і, навпаки, кількість споріднених елементів між індоарійськими мовами та інши-
ми мовами індоєвропейської сім’ї поступово зменшувалася. З’явилися характерні для 
дравідських мов риси у фонетиці індоарійських мов, зокрема ретрофлексні приголосні, 
спрощення консонантних груп, набуття дзвінкості приголосних, спірантизація тощо. 
У морфології новоіндійських мов відбувся перехід від системи флективної словозміни 
до аглютинативної. У галузі лексики особливо відчутним вбачається вплив індоарій-
ських мов на дравідські. У деяких дравідських мовах кількість індоарійських запози-
чень сягає 70% [Андронов 1965, 122–124], а в чотирьох літературних мовах Південної 
Індії – телугу, тамільській, малаялам та каннада, – як відзначають М.Б. Емено та 
Т. Барроу, “спостерігається тенденція до використання всього санскритського словни-
ка без будь-яких обмежень” [Burrow, Emenau 1962, 1]. Автор цієї роботи знайшов 
41 санскритське запозичення серед стослівного переліку зазначених найстійкіших еле-
ментів лексики сучасних дравідських мов поряд із власне дравідськими синонімами 
цих слів, і якщо взяти до уваги концепцію М. Сводеша щодо заміни 26% елементів, 
що мають значення ста вищезгаданих слів, за кожну тисячу років, то можна прийти до 
висновку про те, що розпад протодравідійсько-давньоіндійської мовної спільноти від-
бувся приблизно 2900 років тому. Цей висновок не суперечить тезі про поступове 
зникнення з ужитку діалектів давньоіндійської мови у перших століттях І тис. до н.е. 
Про це свідчить, на думку М.С. Андронова, те, що вже в VII ст. до н.е. буддійські про-
повідники почали звертатися до народних мас мовою палі, а поява у V ст. до н.е. гра-
матики Паніні зайвий раз підтверджує зникнення давньоіндійської як живої розмовної 
мови [Андронов 1965, 123]. 
На можливість виникнення спорідненості між протошумерськими говірками та не-

спорідненими з ними діалектами автор цієї статті вказував під час аналізу спільних між 
протошумерськими та протоалтайськими, зокрема прототюркськими, діалектами еле-
ментів у лексиці, морфології та граматиці. При порівняльному дослідженні подібних за 
звучанням елементів шумерської та тюркської лексики, що означають сто зазначених 
найбільш стійких слів, автор помітив серед 41 схожого за звучанням слова в шумер-
ській та тюркських мовах 11 елементів, що, на думку автора, є запозиченнями з прото-
тюркських до протошумерської мови або навпаки [Храновський 2011, 231–232].
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Історичні документи не зафіксували контактів між шумерами та давніми тюрками. 
Якщо такі контакти існували, то вони перервалися ще в доісторичну епоху, до того, як 
з’явилися перші відомі науці шумерські клинописні тексти, тобто в перші століття 
IV тис. до н.е. [Дьяконов 1990, 589]. Що стосується взаємодії між дравідськими та ін-
доарійськими мовами, то процес дифузії між ними продовжується й нині, особливо 
між мовами, поширеними на межі розселення носіїв цих мов, тобто між бенгальською, 
орія, маратхською з одного боку та гонді, курукх, телугу, каннада тощо – з другого. До-
слідники виділяють спільні післяйменники та суфікси об’єктного відмінка (наприклад, 
подібні за звучанням та семантикою післяйменник -ko в літературному хінді і таміль-
ський суфікс -ku, які передають об’єктне значення), множини тощо у цих мовах, і вже 
важко зробити впевнений висновок про те, якого походження ці морфологічні показни-
ки. Ці процеси зумовлені двомовністю носіїв цих мов, що є результатом прагнення 
зробити свою мову більш зрозумілою одне для одного. Зростання кількості спільних 
морфологічних формантів як елементів нових споріднених зв’язків може сприяти 
об’єднанню в майбутньому індоарійських та дравідських мов в одну сім’ю [Андронов 
1965, 128–130].
Подібні до вищезазначених показників об’єкта за звучанням та значенням морфоло-

гічні показники, зокрема показники -ko (-go), є і в бірманській мові, що зближує її з та-
мільською, незважаючи на те що бірманська мова, які і інші мови китайсько-тибетської 
сім’ї, має моносилабічну структуру з тенденцією до аглютинативності, а тамільська, як 
і інші дравідські мови, є типово аглютинативною. Якщо бірманська мова має спільні 
риси з тамільською на морфологічному та синтаксичному рівнях, то на рівні морфем 
більш схожа з китайською, кхмерською та в’єтнамською [Еловков 1965, 143–147]. 
Останні дві мови входять, на думку більшості сучасних дослідників, до австроазіат-

ської сім’ї [Лекомцев 1990, 52–54], яку нині чимало лінгвістів об’єднують з австроне-
зійськими, паратайськими (кадайськими) мовами, а також мовами мяо-яо в аустричну 
сім’ю [Ефимов 1990, 52]. Щоб знайти відповідь на питаня, чи були споріднені прото-
шумерські говірки та мови й діалекти предків носіїв сучасних аустричних мов, слід 
провести глотохронологічний аналіз на наявність матеріальної схожості між елемента-
ми фундаментальної шумерської та протоаустричної лексики, що означає буденні по-
няття і входить до стослівного списку, складеного М. Сводешем.
Автор статті провів цей аналіз, використовуючи шумерську та “протоаустричну” 

лексику, реконструйовану сучасними вченими в галузі глотохронології, зокрема 
С.А. Старостіним та І.І. Пейросом [С.А. Старостин], і виявив такі приклади схожості у 
фундаментальній лексиці зазначених мов:

1) шум. mah ‘великий’ [The Pennsylvania Sumerian Dictionary]; протоаустр. *mak 
[Austric etymology]; 

2) шум. tab, pil [Halloran]; протоаустр. *TVw ‘гарячий, вогонь’ [Austric etymology];
3) шум. siki, síg ‘волосся, шерсть’ [Halloran]; протоаустр. *ʔsVk [Austric etymology];
4) шум. mar ‘воша’ [The Pennsylvania Sumerian Dictionary]; протоаустр. *má ‘воша’ 

[Austric etymology];
5) шум. du ‘все, весь’. du3 ‘все, весь’, dur ‘сукупність’; протоаустр. *tUm ‘все, весь’, 

‘численний’ [Austric etymology]; 
6) шум. kur ‘гора’ [Дьяконов 1967, 56]; протоаустр. *rU ‘гора’, протоавстроаз. *bǝru 

‘гора’, мунда buru, протоавстронез. *oro ‘гора, пагорб’ [Austric etymology];
7) шум. tab ‘горіти’ [Halloran]; протоаустр. *TVw ‘вогонь’, ‘гарячий’;
8) шум. ba; ru; sum ‘давати’ [Halloran]; протоаустр. *wVj ‘давати’; 
9) шум. GIŠ ‘дерево’ [Сулейменов 1990, 546]; протоаустр. *XVw ‘дерево’; прото-

австроаз. *Cǝhua ‘дерево’, протоавстронез. *kaSiw ‘дерево’ [Austric etymology];
10) шум. sud, sù; su ‘віддаляти’, ‘витягувати’; ‘далекий’, ‘довгий’ [Halloran]; прото-

аустр. *ʔʒVŋ ‘довгий’ Austric etymology]; 
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11) шум. a-rá ‘дорога, шлях’ (на думку Дж.А. Хеллорана, походить від a ‘де’ + rá 
‘йти’, ‘нести’); du10-ús ‘дорога’ (на думку Дж.А. Хеллорана, походить від du10 ‘хоро-
ший’ + ús ‘прямувати’) [Halloran]; протоаустр. *ra ‘дорога’ [Austric etymology];

12) шум. ìa, ì ‘жир’, ‘масло’, ‘вершки’ [Halloran]; li. li2 ‘жир, масло; вершки’ [The 
Pennsylvania Sumerian Dictionary]; протоаустр. *lVńa, ‘жир, олія’; протоавстроаз. *lǝń 
‘жир’ [Austric etymology];

13) шум. šur, sur ‘дощити’, ‘лити(ся)’, ‘чавити (сік)’; šèg ‘дощ’, ‘дощити’ [Halloran]; 
протоаустр. *ʔʒVʔń ‘дощ’; протоавстронез. *quzaN ‘дощ’; мунда kɔʒʔ ‘дощ’, протомяо-
яо *CčaL.C ‘дощ’ [Austric etymology]; 

14) шум. ĝeštun3; tun3 ‘сумка’; ‘шлунок’ [The Pennsylvania Sumerian Dictionary]; про-
тоаустр. *tVń ‘живіт’, ‘пуп’ [Austric etymology];

15) шум. sig7, se12(-g), sa7(-g) ‘жовтий’, ‘зелений’, ‘блідий’, ‘давати життя’, ‘створю-
вати’, ‘жити’, ‘прекрасний’, ‘садити’, ‘виполювати бур’яни’ (на думку Дж.А. Хеллорана, 
походить від si ‘стебло’ + ég, ‘зрошувати’) [Halloran]; протоавстроаз. cVj ‘жовтий’; 
протов’єт. Caj ‘жовтий’; протокхмуй. *sa:j ‘жовтий’;

16) шум. gú, ki ‘земля’, ‘місце’, kur ‘(чужа) земля’ [Halloran]; протоавстроаз. *koh/*gɔ 
‘острів’; тай. ko.A ‘острів’; кхмер. Kaoh острів [Austric etymology];

17) шум. ul ‘зірка’, ‘орнамент’ [Halloran]; шум. mul ‘сяяти’; mul; mul2, mul4 ‘зірка; 
сяяти, випромінювати (світло)’; mulan ‘зірка’, mul-an ‘небесна зірка’ [The Pennsylvania 
Sumerian Dictionary]; протоаустр. *laʔń ‘зірка; місяць’; протоавстронез. *bulaN ‘місяць’ 
[Austric etymology];

18) шум. gug ‘зуб; дзьоб’ [The Pennsylvania Sumerian Dictionary]; протоаустр. *ŋVk 
‘зуб’, ‘ясна’; прототай. hŋɨak ‘ясна’, ‘зябра’ [Austric etymology];

19) шум. mu ‘ім’я’ [Halloran]; протоаустр. *PVN ‘ім’я’; протомяо-яо *mpuaB ‘ім’я’; 
протоаустр. *mɨh ‘ім’я’ [Austric etymology];

20) шум. gu7, kú ‘їсти’, ‘їжа’ [Halloran]; шум. gub їсти [The Pennsylvania Sumerian 
Dictionary]; протоаустр. *ɣup ‘їсти, сидіти’; протоавстроаз. *hu:p/*ha:p ‘їсти’ [Austric 
etymology];

21) шум. gag, kak ‘цвях’, ‘клинець’, ‘кістка’, ‘коліно’ [Halloran]; протоаустр. CǝC-, 
протокатуй. *ha:ŋ ‘кістка’ [Austric etymology];

22) шум. úr ‘корінь’, ‘основа’ [Halloran]; arina ‘корінь’ [The Pennsylvania Sumerian 
Dictionary]; протоаустр. *ʔrEʒ ‘корінь, повзуча рослина’; протоавстронез. *waRej ‘ви-
ноградна лоза’, ‘повзуча рослина’, ‘корінь’ [Austric etymology];

23) шум. umun [u3-mun; u3-mu-un; umun ‘кров’ [The Pennsylvania Sumerian Dictio-
nary]; протоаустр. *hVm ‘кров’ [Austric etymology]; 

24) шум. pad, paðx ‘кусати’; zú...kud/ku5 ‘кусати’; to bite (zú ‘зуб’ + kud/ku5 ‘різати’) 
[Halloran]; протоаустр. *KVt [Austric etymology]; 

25) шум. ba-rV ‘літати’, ‘тікати’ [Halloran]; протоаустр. *par ‘літати’; протопалаунг. 
*pVr ‘літати’ [Austric etymology];

26) шум. UD.dNANNA ‘місяць’, ‘місячне світло’ [Halloran]; протоаустр. laʔń ‘зірка’, 
‘місяць’; прототай. *P-ʔnɨanA ‘місяць’ [Austric etymology];

27) шум. uzu ‘м’ясо’ [Halloran]; протоаустр. *ʔsaʔci ‘м’ясо’; протоавстронез. *asi, 
*Sesi ‘м’ясо’ [Austric etymology];

28) шум. lillan ‘зерно’ [The Pennsylvania Sumerian Dictionary]; протоаустр. *lVŋ ‘на-
сіння, яйце’; протоавстроаз. *lɔ:ŋ / *lǝ:ŋ ‘насіння, яйце’ [Austric etymology];

29) шум. ASH ‘рисочка’, ‘одиниця’ [Сулейменов 1990, 547]; протоаустр. *ʔVʔc 
‘один’; протоавстронез. *asa, *esa, *isa ‘один’ [Austric etymology];

30) шум. umbin ‘пазур’, ‘кіготь’, ‘копито’, ‘волосся’, ‘шерсть’, ‘спиця’, ‘колесо’ [Hal-
loran]; протоаустр. mVŋ ‘кіготь, ніготь’; протов’єт. *mɔŋʔ ‘кіготь, ніготь’; протокхмуй. 
*muǝŋ ‘кіготь, ніготь’; протоавстроаз. hVm, lVm ‘кіготь, ніготь’ [Austric etymology];

31) шум. mur, ur5 [GAR] ‘легені’, ‘печінка’ [Halloran]; протоавстроаз. *luom, протока-
туй. *luɔm, протов’єт. *lɔm ‘печінка’ [Austric etymology];
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32) шум. si ‘наповнювати’; sig ‘лити’, ‘відливати (з металу)’, ‘заливати у форму’ [The 
Pennsylvania Sumerian Dictionary]; протоаустр. *CVk ‘повний’, ‘важкий’ [Austric ety-
mology];

33) шум. du; gin, gen ‘ходити’, ‘йти’, ‘приходити’ [Halloran]; протоаустр. *tVʔŋ ‘при-
ходити, йти’; прототай. *dVŋ ‘приходити, з’являтися’ [Austric etymology];

34) шум. ku6; kíñ/kinku6 ‘риба’ [Halloran]; протоаустр. Proto-Austric: *kVʔn ‘риба’, 
‘змія’; протоавстроаз. *gi:ŋ/*giɛŋ ‘змія’ [Austric etymology];

35) шум. si ‘ріг’ [Halloran]; шум. siam ‘роги’ [The Pennsylvania Sumerian Dictionary]; 
протоаустр. *ʔcVŋu ‘кістка’, ‘ріг’; протоавстроаз. *CǝCʔɨaŋ ‘кістка’ [Austric etymology];

36) шум. ur ‘собака’ [Halloran]; шум. urgir, urki ‘собака’ [The Pennsylvania Sumerian 
Dictionary]; протоаустр. *lVr, мунда Khr solog, протомяо-яо *kluC, протоавстронез. *kuli 
‘собака’ [Austric etymology];

37) шум. ĝiri ‘нога’ [Дьяконов 1967, 48]; протоаустр. *kVŋ ‘нога’, ‘промежина’; про-
тоавстроаз. *kɔ:ŋ/*kaŋ ‘нога’; протоаустр. *ʔʒVŋ ‘нога, ступня’ [Austric etymology];

38) шум. šarag ‘сухий’; šu-ru-ug, šaragx ‘висушувати’ [The Pennsylvania Sumerian 
Dictionary]; протоаустр. *ʔraʒ ‘сухий’; протоавстроаз. *rajh ‘сухий’ [Austric etymology];

39) ANE (ENE) вказівний займенник “те, та, той” [Сулейменов 1990, 545]; прото-
аустр. *neʔ, протокатуй. *neʔ, протов’єт. *naʔ, протопалаунг. *n[e]ʔ ‘цей, той’ [Austric 
etymology];

40) шум. lum ‘добриво’, ‘хмара’ [Halloran]; шум. IMUD ‘хмара’?; протоаустр. *mV[r], 
*mVt ‘хмара’; протоавстроаз. *mǝl, протоаустр. ‘хмара’; протоавстронез. *lemer ‘хма-
ра’ [Austric etymology];

41) шум. ten; te-en ‘холод’ [Halloran]; протоавстроаз. ŋVn/ŋVŋ ‘холод’; протоавстро-
нез. *dịŋin ‘холод, холодний’ [Austric etymology];

42) шум. a’ba ‘хто’ [Дьяконов 1967, 63]; протоаустр. *pV(w) ‘хто’, ‘що’; протоав-
строаз. *bVw ‘хто’; протоавстронез. *apa ‘хто’ [Austric etymology];

43) шум. *nitaĥ-dam>nitalam ‘чоловік’ [Дьяконов 1967, 49]; протоавстронез. *mu(ń)
túh, mu(N)t’uq, mat’ah ‘ворог’ [Пейрос 1988, 328]; шум. lulu ‘чоловік’ [The Pennsylvania 
Sumerian Dictionary]; індонез. lelaki, тагал. lalaki ‘чоловік’ [Мосенкис 1997, 16];

44) шум. gú  ‘шия’, ‘потилиця’, ‘загривок’, ‘берег річки’, ‘бік’, ‘сторона’, ‘край’; gun 
[GÚ-UN] ‘загривок’ [Halloran]; протоаустр. *kUʔ, протоавстроаз. *kɔ, мунда koŋko 
‘шия’ [Austric etymology];

45) шум. eme ‘язик’ [Дьяконов 1967, 41]; протоавстронез. *SVmV, протоавстроаз. 
*Sema, прототай. *ma ‘язик’ [Austric etymology].
На основі порівняльного аналізу вищезазначених прикладів співзвучності у фунда-

ментальній лексиці шумерської, протоаустричних, протоавстроазіатських, протоавстро-
незійських, прототай-кадайських, протокхмерських, протокхмуйських, протопалаунг-
ських та протомяо-яо мов та діалектів автор цієї статті виявив ряд відповідностей 
фонологічних систем шумерської мови та протоаустричних діалектів:

лабіальному вибуховому • b (ba-rV ‘літати’, ‘тікати’) перед задньоязиковим а в ан-
лауті, або в інлауті, на другій позиції, між двома голосними задньоязиковими а в шу-
мерській мові відповідає вибуховий p у протоаустр. *par ‘літати’; протопалаунг. *pVr 
‘літати’; шум. a’ba ‘хто’; протоаустр. *pV(w) ‘хто’, ‘що’; протоавстроаз. *bVw ‘хто’; про-
тоавстронез. *apa ‘хто’; в ауслауті шумерському b, іноді в інлауті, а також в ауслауті ау-
стричному лабіальному W відповідає шумерський вибуховий b: ba – *wVj; tab – *TVw;

шумерському сонорному • m в анлауті відповідають m та вибуховий лабіальний b у 
протоаустричному: mulan ‘зірка’ – *bulaN ‘місяць’; mar – *má; 

свистячому • s у шумерській в анлауті, а також z в інлауті відповідає протоаустр. s в 
аналогічних позиціях: siki, síg – *ʔsVk; uzu – *ʔsaʔci, *asi, *Sesi;

дентальному анлаутному дзвінкому • d, іноді глухий t в шумерській мові відповідає 
глухий дентальний t в аналогічних позиціях у протоаустричних формах: du, dur – *tUm; 
tab – *TVw; tun3 – *tVń; 
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шумерський • r у більшості випадків відповідає протоаустр. r: kur – *rU, *bǝru, 
*oro; 

велярні шумерські • k та g відповідають у різних позиціях протоавстроаз. k, g, іноді 
х: GIŠ –*XVw, *kaSiw ‘дерево’; gú, ki kur – *koh/*gɔ, ko.A Kaoh;

шумерський • l відображається у протоаустр. l: lillan – *lVŋ;
шум. • n в інлауті або ауслауті відображається у протоаустр. n: ANE (ENE) – *neʔ, 

протокатуй. *neʔ, протов’єт. *na.
Крім того, слід зазначити, що як у шумерській мові міг відбутися перехід r у h (на-

приклад, шум. ruš ‘лютий’ передається як ĥuš, і тут іде мова про дзвінкий або слабкий γ 
або увулярний “французький” r [Канева 1996, 22]), так і в аустричних прамовах можна 
помітити таке ж чергування: протоаустр. *ɣ, протоавстронез. *R, протоавстроаз. *h 
[Austric etymology].
Серед основних особливостей рефлексії та аблаутного чергування приголосних у 

системі вокалізму шумерської та протоаустричних мов і діалектів можна виділити такі:
відображення шумерського • -а- в анлауті перед велярними k та h чи r в -а- в анало-

гічних позиціях, а також в ауслауті та в V перед губними у протоаустричних: mah – 
*mak; tab – *TVw; mar – *má;

шумерський • -і- в ауслауті чи в інлауті (де іноді чергується з -а-) відображається в 
протоаустр -ǝ- перед сонорними, в -а- або у v у протоаустричних: li, li2 – *lǝń; sig7, 
se12(-g), sa7(-g) – cVj; GIŠ – *XVw; ĝiri – *kVŋ; 

шумерський • -u- в інлауті відображається в u, о, a та v в аналогічних позиціях у 
протоаустричних чи протоавстронезійських лексемах: mul – *laʔń, *bulaN; ku6; kíñ/
kinku6 – *kVʔn gub – *ɣup, *hu:p/*ha:p.
Фонетичні паралелі свідчать більше про запозичення з одних мов до інших або про 

субстратні явища, ніж про генетичну спорідненість. Проте при наявності виявлених ав-
тором статті 45 лексичних паралелей між шумерською мовою та реконструйованими 
протоаустричними, іноді протоавстроазіатськими, протоавстронезійськими, прототай-
кадайськими, протокхмерськими, протокхмуйськими та протопалаунгськими формами 
у буденній та фундаментальній лексиці можна говорити якщо не про генетичну спорід-
неність між шумерською та аустричними мовами, то принаймні про набуття спорідне-
ності в результаті “двомовності”, що могла виникнути внаслідок тривалого співісну-
вання на спільній території предків шумерів та носіїв аустричних мов або споріднених 
з ними за мовами племен. 
Коли саме існувала ця “двомовність”, чи було співіснування на певній території 

предків носіїв шумерської та аустричних мов? 
Автор провів розрахунки часової відстані від періоду розпаду за другою константою 

М. Сводеша, з обрахуванням у процентному відношенні кількості лексики, яка заміщу-
валася іншими словами у часові проміжки, що відділяють період, до якого відносяться 
найраніші відомі науці пам’ятки зв’язною шумерською мовою, що належать приблизно 
до 2500 р. до н.е. [Дьяконов 1967, 44], з яких взято для порівняння лексику у цій статті, 
та визначений у результаті глотохронологічного аналізу період протоаустричної, чи 
австро-тайської, “єдності”. Цей період, як зазначають дослідники цієї тематики, закін-
чився розпадом “протоаустричної прамови” в VII–VI тис. до н.е. [Пейрос 1988, 325]. 
Тому час розпаду “протошумерсько-аустричної” спільноти слід віднести приблизно до 
рубежу VІІ та VI тис. до н.е., коли, за нашими підрахунками, з урахуванням того, що за 
кожну тисячу років періоду між появою найперших відомих науці шумерських писем-
них джерел та розпадом “протоаустричної прамови”, що охоплює більше ніж 3,5 тис. 
років, відбувалося поступове заміщенння стослівного списку на 26%. 
Дослідники зазначеного питання констатували співзвучність так званого лексичного 

“культурного шару”, тобто спеціалізованої лексики, а також культових термінів в ав-
стронезійських мовах та шумерській, індоєвропейських, протозахідно- та протосхідно-
кавказьких, баскській тощо: шум. hur ‘ліс’, праокеанійськ. *halas ‘священний гай’ 
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[Мосенкис 1997, 24]; шум. urudu ‘мідь’, баск. burdin ‘залізо’ [Иванов 1983, 22], сванськ. 
berej ‘залізо’ [Мосенкис 1997, 27], протоавстронез. *bari ‘метал’ [Кулланда 1983, 79; 
Мосенкис 1997, 27]; шум. gi(g), gib ‘пшениця’ [История Древнего Востока 1983, 114], 
і.-є. *(H)aǔiǵ ‘овес’, протопівн.-кавк. *HVbvgV/*HVgVbV ‘вид злаку’ [Старостин 
1988, 121], протоавстронез. *qubi ‘ямс’ [Кулланда 1983, 29]. Спостерігається також 
співзвучність слів і лексичних праформ, що означають такі господарські та культурні 
терміни, як “срібло”, “сокира”, “землероб”, “ячмінь”, “посудина”, “свиня”, “мед”, 
“молоток”, “цвях”, “сакральний птах”, “правитель” тощо, у шумерській, протоавстро-
незійській, протоіндоєвропейській, протопівнічнокавказькій, іберійських, мінойській, 
давньогрецькій, латинській, хаттській мовах [Мосенкис 1997, 18–37].
Зв’язок протошумерів та предків носіїв аустричних мов з давніми австронезійськи-

ми та океанійськими культурами відображається в міфах шумерів про зародження жит-
тя на острові Дільмун (сучасний Бахрейн за писемними даними початку ІІІ тис. до н.е.) 
[Емельянов 2003, 30], а також в уявленнях шумерів щодо походження їхньої цивілізації 
(писемності, будівництва міст, металургії, землеробства) з найдавнішими мешканцями 
Месопотамії, які персоніфікувалися в образах Енкі – володаря океану, бога мудрості та 
створення культури [Кондратов 1968, 120; Мосенкис 1997, 19].
Ця теза зовсім не заперечує висновки автора, зроблені в попередніх статтях, про іс-

нування протошумерсько-алтайської мовної спільноти, що розпалася не пізніше кінця 
V тис. до н.е. [Храновський 2011, 232; Храновський 2012б, 167–168]. Спорідненість 
шумерської мови з алтайськими могла виникнути внаслідок тривалого співіснування 
предків носіїв цих мов на спільній території. У міфах шумерів постає гора під назвою 
Сумеру, і ця назва співзвучна з тюрксько-сибірською назвою гори Бєлуха [Храновський 
2012а, 590–608], назва якої, на переконання ряду дослідників, зокрема й автора цієї 
статті, етимологізується від назви території розселення давніх тюрків, виявленої в на-
писі на пам’ятнику Куль-Тегіну (VIII ст. н.е.), де зустрічається поетичний фразеоло-
гізм “турк ыдук йери-субы”, що дослівно означає “Священна тюркська Земля-Вода”, а 
поетично – “Священна тюркська країна”. Словосполучення “йер-суб” у зазначеному 
давньотюркському поетичному виразі, на думку О. Сулейменова, могло зазнати й пере-
становки складових та звучати “Суб-йер” [Сулейменов 1990, 558–559]. З території Пів-
денного Сибіру чи Центральної Азії на територію Месопотамії та сусіднього Ірану 
могли потрапити племена, що перебували на спільній з протоалтайцями території та 
мали з ними тісний мовний і культурний контакти. 
Автор цієї статті допускає й можливість запозичення прототюрками шумер. dingir 

внаслідок культурних контактів, як і ймовірність запозичення цього терміна з протоав-
стронезійської лексики, носіями якої могли бути племена, в діалектах яких існував до 
приходу протошумерів прототигридський або протоєвфратський субстрат Південної 
Месопотамії. Протоавстронезійці могли потрапити до Передньої Азії, здійснюючи ка-
ботажне плавання вздовж узбережжя Цейлону, Індії, Аравійського півострова [Куллан-
да 1983, 80–81]. У зв’язку з цим, на думку автора, як шумер. dingir, так і д.-тюрк. tängri, 
що також близьке за звучанням до чуваського. тенгир ‘море’, тур. deniz ‘море’, туркм. 
deñiz ‘море’, можуть походити від імені одного з головних божеств полінезійського 
пантеону – Танга Роа, покровителя моря, морських тварин і рибалок. Ім’я цього боже-
ства складається з двох слів: рап. taga ‘підліток, юнак’, roa ‘великий’ [Мифы, предания 
и легенды острова Пасхи 1978, 339].
Предки носіїв шумерської мови могли відділитися від носіїв протоаустричних діа-

лектів і дістатися до Месопотамії як морським шляхом, так і через Індостанський 
півострів, ще не набувши в мові значних відмінностей від австроазіатських та австро-
незійських, зокрема протоіндонезійських, діалектів. Тут слід зазначити, що дослідники 
виявили у протодравідській, прадеканській та протопівденнодравідській лексиці сліди 
протоавстронезійських, західноавстронезійських та західноіндонезійських запозичень 
культурної лексики, зокрема назви рису, гарбуза, риби, хатнього начиння, тропічних 
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плодів, і контакти між цими спільнотами вчені відносять до періоду від V–IV до почат-
ку ІІ тис. до н.е. [Бонгард-Левин, Гуров 1988, 87].
Наявність вищезазначених спільних елементів у культурній лексиці протошумер-

ської та протоаустричних мов відображає реалії розвитку суспільства вже після за-
родження землеробства, скотарства, ремесел та початку розвитку ранньокласових від-
носин, вже після розпаду протошумерсько-аустричної спільноти, і тут порівняльний 
глотохронологічний аналіз як фундаментальної й буденної лексики, так і господарсько-
культурних термінів слід здійснювати, порівнюючи шумерську мову не лише з прото-
аустричною, а й з мовами, що утворилися у результаті її розпаду, зокрема з мовами 
мунда, які поширилися на території Індостану ще до приходу аріїв, що могло б більше 
висвітлити питання етногенезу шумерів. 

СКОРОЧЕНІ НАЗВИ МОВ
Баск. – баскська, д.-тюрк. – давньотюркська, і.-є. – індоєвропейська, індонез. – індонезійська, 

кхмер. – кхмерська, праокеанійськ. – праокеанійська, протоавстроаз. – протоавстроазіатська, 
протоавстронез. – протоавстронезійська, протоаустр. – протоаустрична, протов’єт. – прото-
в’єтнамська, протокатуй. – протокатуйська, протокхмуй. – протокхмуйська, протопалаунг. – 
протопалаунгська, протопівн.-кавк. – протопівнічнокавказька, прототай. – прототайська, рап. – 
рапануйська, сванськ. – сванська, тагал. – тагальська, тай. – тайська, тур. – турецька, туркм. – 
туркменська, шум. – шумерська. 
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Алани, північний іраномовний етнос, який за часів Середньовіччя був в основному 
зосереджений на Північному Кавказі та на півдні Східної Європи, зазвичай уявля-

лися нам як воїни, землероби, ремісники. Але є інформація про цей середньовічний на-
род, що значною мірою порушує наші стереотипи. Йдеться насамперед про купецький 
прошарок в аланів. Варто зазначити, що дослідники іноді лише акцентували увагу на 
наявності аланського купецького елементу в трансконтинентальній торгівлі XI–XIV ст. 
На це звертали свою увагу О.Ю. Якубовський [Греков, Якубовский 1950, 21], В.О. Куз-
нєцов [Кузнецов 1984, 154–156; Кузнецов 1993, 5–81], О. Пріцак [Пріцак 2008, 30, 43, 
45, 217, 220] та деякі інші дослідники. Так, О.Ю. Якубовський висловився з цього при-
воду так: “Східні джерела, так само як і візантійські, а в однаковій мірі і руський літо-
пис згідно говорять, що в XI–XII ст. і навіть у XIII ст., тобто вже при татарах, аланські 
купці посідають важливе місце в торгівлі, що в той час інтенсивно йшла як по волзько-
му шляху з Болгар до Середньої Азії, Кавказу, Ірану та Далекого Сходу, так і через сте-
пи до Криму, а відтіля до Трапезунда в Малій Азії, до Константинополя, а також велася 
з руськими князівствами” [Греков, Якубовский 1950, 21]. У свій час В.О. Кузнєцов сто-
совно цього висловився більш обережно: “Ми не знаємо, чим, окрім продуктів земле-
робства та скотарства, торгували аланські купці і що, окрім тканин та дорогоцінностей, 
вони ввозили до своєї країни, незрозуміло і багато іншого (в тому числі й національний 
склад, бо серед аланських купців могли бути і євреї – вихідці з Аланії), проте саме іс-
нування цього соціального прошарку в Аланії не викликає особливих сумнівів” [Кузне-
цов 1984, 156]. О. Пріцак місце аланських і согдійських купців в трансконтинентальній 
торгівлі Середньовіччя окреслив більш узагальнююче: “Звичайно (в історичні часи – до 
монгольської гегемонії включно) це були купці східноіранського походження, Согдійці 
та Алани, визнавці світових релігій (буддизм, християнство несторіанського напрямку, 
маніхеїзм і т. п.). Вони, як бувалі люди, не раз залучалися правлінням номадів до важ-
ливих дипломатичних місій... Не раз купці ставали місіонерами світових релігій та гра-
моти на Степу” [Пріцак 2008, 220]. 
Незважаючи на це, згадані дослідники так і не з’ясували причини появи аланських 

торговців за межами північнокавказької Аланії саме в післяхозарський період. Невідомо 
також, на яких торгових комунікаціях Євразії був зосереджений аланський купецький 
елемент і чому. Не зрозуміло, якими товарами торгували аланські купці. Тому цілком 
обґрунтованим може бути звернення не тільки до свідчень письмових джерел, а й до 
даних археології та антропології.
Щоб відповісти на перше питання, необхідно звернути увагу на те, що в письмових 

джерелах практично до кінця Х ст. відсутні згадки про купців з Аланії. Хоча є один ви-
падок. Так, візантійський автор початку IX ст. Феофан у своїй “Хронографії”, розпові-
даючи під 717 р. про пригоди протоспафарія Лева (Ісавра) на Кавказі, відзначає, що 
алани сказали спафарію: “Люди эти, как мы уже сказали, пришли забрать тебя, ждет 
тебя Абасгия. Но, поскольку мы соседи им, отправятся к ним и купцы” [Чичуров 1980, 
43, 66; Алемань 2003, 274]. Проте в IX–X ст. торгівля на Північному Кавказі в основному 
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була зосереджена в руках хозарсько-єврейських купців, які не були зацікавлені в діяль-
ності конкурентів. На користь цього наведемо дані філологічного характеру. Так, 
В.І. Абаєв установив, що етнонім хазар в осетинську та кабардинську мови ввійшов у 
значеннях “скупий”, “торгаш” тощо [Абаев 1968, 216–218]. Однак падіння Хозарського 
каганату зумовило посилення північнокавказької Аланії, котра посідала важливе стра-
тегічне становище на перетині важливих комунікацій Євразії. Поступальний розвиток 
аланського суспільства досить швидко привів до появи там купецького стану, що є ха-
рактерною ознакою цивілізації. Про розселення вихідців з Аланії в міських центрах 
Східної Європи і Центральної Азії свідчать як письмові джерела, так і дані археології 
та антропології.
Так, єпископ Феодор, який відвідав після 1222 р. землі кримських та північнокав-

казьких аланів, у розділі 5 свого “Аланського послання” залишив один цікавий пасаж 
про аланів: “...племя это рассеяно и простирается от Кавказских гор до Ивериян, древ-
ний предел их родины; они возлюбили посылать некие многолюдные выселки, так что 
наполнили почти всю Скифию и Сарматию” [Кулаковский 1898, 17, 26]. У нас немає 
підстав говорити про те, що такі добровільні переселення аланів з Північного Кавказу 
могли відбуватися в хозарський період, бо в той час такі міграції аланів не могли мати 
добровільний характер. На сьогодні, зокрема, існує більше п’яти гіпотез про причини 
переселення аланів у VIII ст. з Північного Кавказу до Подоння, і жодна з них не відзна-
чає, що алани переселилися туди добровільно. Виходить, що це могло мати місце в 
другій половині X – на початку XIII ст., коли намітився розквіт північнокавказької Ала-
нії. Аналіз тексту “Аланського послання” дозволяє вважати, що в поняття “Скіфія” Фео-
дор вкладав не тільки степові простори Північного Причорномор’я, включаючи степи 
Криму, а й степи Північного Кавказу. Якщо йти за логікою Феодора, то виходить, що 
“Сарматія” – це простір, розташований на схід від “Скіфії”, тобто від Північного Кав-
казу. Таким чином, північнокавказькі алани могли розселитися не тільки в степах Пів-
нічного Причорномор’я і Північного Кавказу, а й далі на Схід. 
Характерно, що це припущення узгоджується з відомостями деяких письмових дже-

рел. Так, Плано Карпіні, який у 40-ві рр. XIII ст. відвідав землі Монгольської імперії, 
відзначив наявність у передмонгольський період аланів-християн у столиці Хорезму 
Ургенчі, що був відомий йому як Орнас: “Пошли они (монголы. – О. Б.) также против 
города, который именуется Орнас. Этот город был очень многолюдный, ибо там было 
очень много христиан, именно Хазар, Русских, Аланов и других, а также Саррацинов. 
Саррацинам же принадлежала и власть над городом”. Крім цього, він зазначив: “А этот 
город был полон многими богатствами, ибо был расположен на некоей реке, которая 
течет через Ианкинт и страну Бисерминов и которая впадает в море, отсюда этот город 
служит как бы гаванью, и другие Саррацины имели в нем огромный рынок” [Карпини 
1957, 46]. Таким чином, бачимо, що міграція населення Аланії сюди була пов’язана з 
торговою діяльністю. Цілком очевидно, що поява аланів у степових містах Східної Єв-
ропи мала ті ж причини.
Так, у середині ХІІІ ст. Г. Рубрук відзначив аланів у м. Суммеркенті: “...Этилия (Вол-

га. – О. Б.) образует еще четыре меньших рукава, так что мы переправлялись через эту 
реку в 7 местах. При среднем рукаве находится город по имени Суммеркент, не имею-
щий стен; но когда река разливается, город окружается водой. Раньше чем взять его, та-
тары стояли под ним 8 лет. А жили в нем Аланы и Саррацины...” [Рубрук 1957, 185]. На 
думку Н.П. Шастиної, коментатора Г. Рубрука, Суммеркент Рубрука міг являти собою 
місто Саксін [Рубрук 1957, прим. 283]. О.Ю. Якубовський вважав, що Саксін розташо-
вувався поблизу гирла Волги [Греков, Якубовский 1950, 23]. Особливий інтерес стано-
вить також інформація венеціанського автора ХV ст. Й. Барбаро, який засвідчує, що 
частину населення міста Тана, розташованого в гирлі Дону, на початку ХІІІ ст. склада-
ли алани, які зазнали нападу з боку монголів. Про це Й. Барбаро, зокрема, повідомляє 
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таке: “...предводитель аланов... Индиабу услышал, что татарский хан идет на него вой-
ной, он решил захоронить сокровище, но так, чтобы никто этого не заметил; поэтому 
он сделал вид, что приготавливает для себя могилу по местному обычаю, и приказал 
потайно положить туда сначала то, что он считал нужным, и потом насыпать этот кур-
ган” [Барбаро 1971, 139–140]. І якщо інформацію про кургани як про вмістилища скар-
бів аланів варто вважати легендою, що виникла, можливо, ще за часів Античності, то 
інформація Й. Барбаро про перебування аланів у Тані напередодні приходу монголів 
має вигляд історичної реальності. Тому, коментуючи повідомлення Й. Барбаро про 
аланського вождя Індіабу, З.М. Ванєєв відзначив: “Видається можливим, що Індіабу 
був володарем придонських аланів і, ймовірно, м. Тана було його резиденцією... Звістка 
Й. Барбаро є вагомим доказом присутності в середні віки аланського населення в По-
донні. У той же час звістка про Індіабу свідчить про те, що в ту епоху окремі аланські 
племена були очолювані своїми володарями” [Ванеев 1959, 48–49]. Варто нагадати за-
гальновідомий факт, що м. Тана виникло наприкінці XII ст. як торгове поселення ве-
неціанських купців у гирлі Дону. Після 1204 р. контроль над містом перейшов до 
Генуї, яка перетворила його у військово-торгову фортецю. Як бачимо, населення Тани 
перед приходом монголів було поліетнічним і головним заняттям місцевих жителів 
була торгівля.
Особливий інтерес становить також інформація ал-Ідрісі, відповідно до якої на схід-

ному березі Чорного моря (Нітас) південніше землі ал-Хазарійа, що була розташована 
поблизу Матрахи, з півдня на північ простягалися “земля Ашкала” і “земля Ланійа” 
[Коновалова 2006, 108]. Далі, в описі 6 секції 6 клімату, де мова йде про маршрут від 
Трапезунда до міст Східного і Північно-Східного Причорномор’я, ал-Ідрісі відзначає 
неподалік від загадкової ріки Русіййу міста Ашкісійа, Ашкала, Астабріййа та Ал-
Ланійа: “От устья этой реки до города Ашкисийа сто пятьдесят миль. Это красивый 
город из [числа] городов страны ал-Ланийа и одна из ее пограничных областей. От го-
рода Ашкисийа до города Ашкала из страны ал-Ланийа двадцать миль. Между городом 
Ашкала и морем около шести миль. Это город небольшой, но оживленный, его округа 
имеет вдоволь для пропитания его жителей. От него по берегу моря до города Аста-
бриййа двадцать миль. Этот город стоит у моря. Это цветущий, населенный город с 
оживленными рынками, обширной округой и искусно возведенными постройками. 
Большая часть его жителей – купцы, их имущество изобильно. От города Астабриййа 
до города ал-Ланийа двадцать четыре мили. По этому городу его народ назван аланами. 
Этот город построен в древности, и неизвестно, кто его построил. От города ал-Ланийа 
до города Хазарийа, по которому именуются хазары, сорок пять миль” [Коновалова 
2006, 118]. Отже, бачимо на східному узбережжі Чорного моря аж чотири міста, до 
складу назв яких входять терміни, що нагадують етноніми ас (аш) та алан. При цьому 
місто Астабріййа було великим торговим центром.
У результаті аналізу близьких за формою найменувань, що містяться у творах ан-

тичних і середньовічних географів, І.Г. Коновалова спочатку прийшла до досить песи-
містичного висновку: “Підводячи підсумок розгляду топонімів Аскасійа, Ашкала й 
Астабріййа, відзначимо, що хоча початковий склад цих найменувань ас- можна в прин-
ципі трактувати як відображення племінної назви аланів, видається все-таки малоймо-
вірним, щоб наведені ал-Ідрісі назви міст мали місцеве, північнокавказьке походження” 
[Коновалова 1999, 88–90, 172, 176–178]. Згодом І.Г. Коновалова почала дотримуватись 
думки, що ці назви міст, включаючи ал-Ланійа, були запозичені з більш ранніх джерел 
[Коновалова 2006, 216–217]. Але варто зазначити, що етнонім ас став відомим на Кав-
казі лише з часів раннього Середньовіччя. Тому не виключено, що топонім Ашкісіййа 
(Аскасійа) міг означати “область (місто) асів (асів) і кашаків (касогів)”. У назві міста 
ал-Ланійа добре впізнається етнотопонім Аланія, а в назві Ашкала бачимо термін Ас-
кала – “фортеця асів”. Традиційно дослідники вважали, що у XII ст. територія Аланії 
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на заході обмежувалася р. Кубанню і тому не могла доходити до чорноморського узбе-
режжя. Тому є підстави вважати, що ми маємо справу з однією чи кількома колоніями 
північнокавказьких аланів-асів. Залишається тільки з’ясувати причину цього. Хоча ал-
Ідрісі вже повідомив, що місто Астабріййа являло собою великий торговий центр.
Факт перебування аланів в XI – на початку XIII ст. в районі Тмутаракані (Матархи), 

тобто в Східному Причорномор’ї, підтверджують і християнські джерела. Так, V Нов-
городський літопис під 1029 (6537) р. повідомляє про похід київського князя Ярослава 
проти аланів-ясів: “Ярослав ходи на ясы и взять их” [Новгородская... 1917, 116]. При 
цьому варто звернути увагу на те, що про це переселення згадує лише V Новгород-
ський літопис, тобто ця міграція ясів-аланів була незначною. Неможливо припустити, 
щоб Ярослав здійснив похід на Аланію, яка розташовувалась за Кубанню, в Централь-
ному Передкавказзі. Письмові джерела нічого не сповіщають про напружені стосунки 
між правителями Аланії і Русі в цей час. О.В. Гадло, посилаючись на дані адигських 
легенд, схильний був розглядати ці події таким чином: “Цілком очевидно, що немає 
нічого неймовірного в тому, що після відходу в 1023 або 1024 р. на Русь Мстислава з 
вірними йому дружинами козарів та косогів спалахнуло повстання, підтримане загонами 
сусідніх адигам і з давніх часів націлених на море через їхні землі аланів, яке Мстиславу 
і довелося придушувати за допомогою старшого брата” [Гадло 1994, 93–94]. Отже, зга-
дані у V Новгородському літопису яси мали проживати поблизу від Тмутаракані.
Інший цікавий пасаж міститься в тій частині “Аланського послання” єпископа Фео-

дора, де йдеться про те, що внаслідок дій херсонського єпископа Феодор та його батько 
взимку вирушили морським шляхом далі на схід і з великими труднощами досягли бе-
регів Боспору, де до своєї пастви мав пристати батько Феодора. Проте правитель Бос-
пору не дозволив єпископу розпочати виконувати свої обов’язки і не пустив його на 
територію єпархії [Кулаковский 1898, 20]. Далі в 11-му розділі листа Феодор пові-
домляє: “Когда нам не разрешили вступить туда, мы обратились в другую страну, более 
обширную и более суровую, что нам ни предстояло испытать. Отец (мой) остался там 
среди самого небольшого числа Алан, перенося всякие бедствия, бедность, поношения, 
обиды, ибо не все приемлют слово духовное… А мы направились в середину Скифии 
на 60 дней пути” [Кулаковский 1898, 20]. Після цього єпископ Феодор досяг земель 
аланів у Центральному Передкавказзі. В.О. Кузнєцов з цього приводу зазначив, що на-
передодні монгольської навали аланське населення могло зберігатися “в гирлі Дону-
Танаїсу” і батько єпископа Феодора після невдалої спроби залишитися на Боспорі міг 
направитися саме сюди і залишитися серед місцевих аланів-християн [Кузнецов 1984, 
210]. Проте “Аланське послання” нічого не повідомляє про довготривалу подорож на 
північ, а навпаки, дає зрозуміти, що ці алани проживали неподалік від Боспору. Отже, 
більш ймовірною є локалізація цих аланів на початку ХІІІ ст. у Східному Причор-
номор’ї. 
Необхідно відзначити, що дані археології й антропології дають більш широку кар-

тину розселення аланів за межами Північного Кавказу в X – на початку XIII ст. У цей 
час похоронний обряд населення північнокавказької Аланії почав набувати спільних 
рис, що було пов’язано з поширенням християнства [Кулаковский 1898, 1–18]. У зв’язку 
з цим особливий інтерес становлять досліджені В.О. Кузнєцовим у Карачаєво-Черкесії 
християнські могильники Нижньоархизького городища. Переважаючим типом похо-
ронних споруд там були кам’яні шухляди [Кузнецов 1971, 182–185; Кузнецов 1993а]. 
Що ж стосується могильника біля городища Верхній Джулат на території Північної 
Осетії, що виникло у XII ст., то тут поблизу від церкви всі поховання були здійснені 
відповідно до християнських канонів, але в простих ґрунтових ямах [Милорадович 
1963, 87–106].
Значний інтерес становлять також антропологічні дослідження, що проводилися на 

Північному Кавказі. За спостереженнями В.П. Алексєєва, протягом усього Середньо-
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віччя Північний Кавказ був зоною поширення двох антропологічних варіантів – 
“масивного, з широким обличчям, з тенденцією до круглоголовості, і грацильного, з 
вузьким обличчям, довгоголового”. Перший був розповсюджений у межах сучасної 
Північної Осетії, а другий – у західній частині Північного Кавказу, тобто в Прикубан-
ні [Алексеев 1993, 281]. Отже, могили вихідців з північнокавказької Аланії в перед-
монгольський період мали б являти собою у першу чергу поховання доліхокранів се-
редземноморського типу, що були здійснені за християнським обрядом у могильних 
ямах з кам’яними плитами. Могильники X–XIII ст., схожі на північнокавказькі, були 
виявлені в Нижньому Подніпров’ї на о. Кизлевому, біля с. Ясинуватого та біля с. Лоц-
Кам’янки [Козловський 1992, 27, 29]. Що ж стосується антропологічних даних, то у 
зв’язку з цим особливий інтерес може становити виявлений у Нижньому Подніпров’ї 
подібний могильник IX–XI ст. біля с. Перше Травня, де було встановлено, що небіж-
чик із поховання № 1 належав до “південного середземноморського типу”. Сам мо-
гильник був розташований у 300 м на схід від пов’язаного з ним поселення [Козлов-
ський 1992, 22, 154].
Наявні в нашому розпорядженні матеріали археологічного й антропологічного ха-

рактеру дозволяють припускати, що після 965 р. в давньоруську фортецю Біла Вежа, 
колишній Саркел, також переселялося населення з території північнокавказької Аланії. 
На цю думку наводять результати досліджень християнських некрополів Білої Вежі 
давньоруського періоду. Там доліхокранні черепи середземноморського типу були ви-
явлені на цвинтарях біля оборонних стін, а також на могильниках біля південно-
західної стіни фортеці та біля Річкових воріт [Гинзбург 1963, 275–277; Фирштейн 1963, 
318, 324; Вуич и др. 1963, 355; Фирштейн 1963, 324; Гинзбург 1963, 277]. Дуже харак-
терно, що в Білій Вежі серед цих поховань зустрічалися могильні ями з обкладками з 
каменю та цегли [Артамонова 1963, 37, 49].
Аналогічним могильником є Бабин Бугор, що виник у XII ст. у Болгарах на Середній 

Волзі і продовжував функціонувати в XIII–XIV ст. Це був християнський цвинтар, де 
було зафіксовано присутність кам’яних конструкцій усередині деяких могильних ям. 
Інвентар з могильника Бабин Бугор має певні відповідності на Північному Кавказі [Ха-
ликова 1978, 205–211]. Т.А. Трофимова відзначила близьку подібність краніологічних 
серій з Бабиного Бугра з антропологічними матеріалами з Верхньосалтівського ката-
комбного могильника хозарського часу на Сіверському Дінці, а також відому близькість 
із черепами так званого понтійського типу із середньовічних курганних могильників 
Північного Кавказу [Трофимова 1956, 97–98]. 
У монгольський час аланське населення в містах Східної Європи не зникло, хоча 

кількість жителів у північнокавказькій Аланії значно скоротилася. У XIII–XIV ст. му-
сульманські та європейські автори неодноразово згадували аланських купців. Так, ара-
бомовний автор другої половини XIII ст. Ібн Абд аз-Захир повідомляє, що на початку 
60-х рр. XIII ст. єгипетський султан Бейбарс направив до золотоординського хана Бер-
ке посольство з листом. Характерно, що лист він відправив “с одним доверенным ли-
цом из Алланских купцов” [Тизенгаузен 1884, 47, 55]. У той же час алани фіксуються 
в торгово-ремісничих центрах Золотої Орди від Волги до Дністровсько-Прутського 
межиріччя.
Так, Ібн Баттута, який побував у першій половині XIV ст. у столиці Золотої Орди 

м. Сараї, повідомляє: “В нем [живут] разные народы, как-то: Монголы – это [настоя-
щие] жители страны и владыки ее; некоторые из них мусульмане; Асы, которые му-
сульмане; Кипчаки, Черкесы, Русские и Византийцы, которые христиане” [Тизенгаузен 
1884, 306]. Ібн Баттута додає: “Каждый народ живет в своем участке отдельно; там и 
базары их” [Тизенгаузен 1884, 306]. Таким чином, можна припустити існування алан-
ського кварталу в багатонаціональній столиці Золотої Орди – м. Сараї і вважати, що од-
ним з основних занять місцевих аланів була торгівля. Проте досить несподіваним є 
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віднесення Ібн Баттутою аланів-асів Сарая до числа мусульман, а не християн, що 
потребує окремого пояснення.
Про те, що аланське християнське населення зберігалося в Тані, тобто золотоордин-

ському Азаку, і за часів Золотої Орди, може свідчити акт Константинопольського па-
тріархату № 152 від 1356 р., де мова йде про спеціальне усунення від влади аланського 
митрополита Симеона. Причиною такої немилості Константинопольського патріарха 
стали дії аланського митрополита [Acta Patriarchatus Constantinopolitani 1863, 964; 
Древние акты… 1867, 449–455; Кулаковский 1898, 13–15]. Представлений документ 
може свідчити про те, що в XIV ст. сфера впливу Аланської митрополії настільки роз-
ширилася, що до неї була причислена не тільки значна частина Північного Кавказу, а й 
Нижній Дон та Нижнє Поволжя. На підставі цього Ю. Кулаковський зробив висновок: 
“…включення Тани в межі митрополії Аланської мало у своїй основі той факт, що ту-
більне християнське населення цього міста належало до Аланської національності” 
[Кулаковский 1898, 16]. Щодо місця Азака-Тани в економіці Золотої Орди В.Л. Єгоров 
висловив цікаве спостереження: “У 30-ті роки XIV ст. зросло значення Азака як вели-
кого торгового центру у зв’язку з виникненням тут генуезької та венеціанської коло-
ній, що в італійських джерелах мало назву Тана... Зручне географічне положення і 
наявність безпосереднього виходу до моря зробили Азак у XIV ст. одним з основних 
експортних центрів Золотої Орди” [Егоров 1985, 92]. Отже, немає сумніву в тому, що 
місцеві алани займалися торгівлею, як і в інших містах Золотої Орди.
Говорячи про етнічну ситуацію на Північному Кавказі наприкінці XIII ст., Абу-л-

Фіда (XIV ст.) відзначив: “Ибн Саид сказал: на восток от Аркашии (Азкашийа) у моря 
[находится] город ал-Анджаз (ал-Абхаз). Он одна из гаваней [народа] ал-к-р-х (ал-
курдж), они христиане. Его долгота – 68° 30’, широта – 46°” [Aboulfida 1840, 203–204; 
Aboulfida 1848, 286–288]. На особливу увагу заслуговує інформація Абу-л-Фіди про об-
ласть Аркашійа–Азкашійа. Необхідно відзначити, що подібний топонім – Аскасійа, – 
що служить для позначення гори і прибережного міста аланів на Кавказі, уже був 
відзначений у XII ст. в географічному трактаті ал-Ідрісі. Отже, немає сумнівів у тому, що 
Абу-л-Фіда міг запозичити інформацію про місто і гору Азкашійа у своїх попередни-
ків. Він сам називає своїм інформатором Ібн Саїда, який жив у другій половині XIII ст.
Наприкінці XIII ст. золотоординські володіння Криму увійшли до улусу Ногая. Рукн 

ад-Дін Бейбарс (1245–1325 рр.) повідомляє, що у 698 р.г. (1298 р.) Ногай вирішив 
помститися жителям Кафи за смерть свого родича. Про наслідки цього арабомовний 
автор повідомляє: “Известие об умерщвлении его дошло до Ногая, деда его, который 
отправил в Крым огромное войско. Оно ограбило его (Кафу. – О. Б.), убило множество 
Крымцев, взяло в плен находившихся в нем купцов мусульманских, алланских и франк-
ских, захватило имущество их...” [Тизенгаузен 1884, 111–112]. Отже, бачимо і в Криму 
аланських купців, які могли мати й немісцеве походження. 
Проте при монголах аланських купців бачимо навіть на підступах до Центральної Європи. 

Так, у середній течії Пруту, на його правому березі, ще й дотепер існують місто і місцевість, 
які мають назву Яси. Цілком можливо, що цей центр існував уже до початку XV ст., 
тому що в грамоті молдавського господаря Олександра, що була написана в 1407 р., йдеть-
ся про мито, що брали в Ясах, тобто мито брали з купців. Немає сумнівів у тому, що це посе-
лення в XV–XVI ст. у письмових джерелах було відоме також за назвою Яський Торг. Одна з 
перших відомих нам згадок про Яський Торг належить до 1412 р. і міститься у валаській 
грамоті, де, зокрема, говориться: “Et quod Forum Jasky-Terg in sinistra fluvii Pruth situm maneat 
pro nobis” [Брун 1880, 356]. У польського історика Длугоша (XV ст.) це місто також фігурує 
як “Jasky-Torg in Pruth” [Брун 1880, 356]. Отже, є підстави локалізувати згадане місто на 
землях Молдови (суч. територія Румунії) і вважати його колишнім торговим центром 
аланів-ясів.
Серед деяких дослідників затвердилася впевненість, що зазначене місто відоме в 

давньоруських літописах, насамперед у Воскресенському літописі, як “Аскый Торг” 
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[Брун 1880, 356]. Однак при цьому варто визнати помилковим твердження тих істориків, 
які вважають, що “Аскый Торг” фігурує в давньоруських літописах саме з XIV ст. [Ку-
лаковский 1899, 68]. “Аскый Торг” згадується у Воскресенському літописі, що був на-
писаний у XVI ст. [Воскресенская... 1856, 240], а також Новгородському Першому 
(завершений у XV ст.), Новгородському Четвертому (XV ст.) та Єрмолинському літопи-
сах (XV ст.) [Новгородская Первая... 1950, 475; Новгородская Четвертая... 1929, 623; 
Ермолинская... 1910, 163]. Проте там не сказано, до якого часу слід віднести згадки про 
це поселення. У Воскресенському літописі “Аскый Торг” названий серед “руських” міст, 
розташованих у нижній течії Дністра: “…на устье Днестра над морем Белгород, Черн, 
Аскый Торг...” [Воскресенская... 1856, 240]. Не може бути сумнівів, що згаданий Бєлго-
род – це Білгород-Дністровський. Цікаво, що в Нижньому Подністров’ї дотепер збе-
реглися на лівому і правому берегах, одне проти одного, поселення з назвами Яська 
(Яськи) та Оленешти [Брун 1880, 356]. Тому цілком можна погодитися з думкою В. Гри-
горовича, що була висловлена більш ста років тому: “Яський Торг і є нинішнє село Яськи, 
чи Яська. Стверджую також, що спочатку село було заселене Аланами, які складали голо-
вну опору могутності Ногая. Аланами ж було заселене і село Аланешти (не Олонешти) на 
правому березі Дністра” [Григорович 1874, 37]. Отже, маємо ще один колишній торговий 
центр аланів-ясів.
Окрім того, дані археології та антропології засвідчують перебування аланів пів-

нічнокавказького походження в золотоординський період також у Нижній Наддні-
прянщині. У зв’язку з цим особливий інтерес становить ґрунтовий могильник, 
виявлений біля с. Каїри на лівобережжі Дніпра. У 1954 р. дослідження на території мо-
гильника проводила Є.В. Махно. Їй удалося розкопати площу розміром 832 кв.м, де 
було виявлено 89 християнських поховань, 68 з яких розміщувалися під кам’яними за-
кладками [Махно 1954, 457]. За даними Г.П. Зіневич, жіночі черепи могильника нале-
жали до брахікранних серій і мали подібність до черепів Зливкинського могильника 
салтівської культури, а чоловіча ж серія була представлена доліхокранами і виявляла 
подібність із черепами Верхньосалтівського катакомбного могильника салтівської куль-
тури [Зiневич 1960, 98–99; Зиневич 1967, 153–159]. А.О. Козловський на підставі рід-
кісного інвентарю продатував Каїрський могильник XIII–XIV ст. [Козловський 1992, 
159–162]. При цьому дослідник відзначив, що похоронні споруди, подібні каїрським, у 
передмонгольський період набули поширення в Криму і на Північному Кавказі [Коз-
ловський 1992, 30]. Але все ж таки більш слушною видається гіпотеза про північнокав-
казьке походження частини населення, яке залишило Каїрський могильник. Про це 
свідчать не лише особливості конструкції поховальних споруд та антропологічний тип 
похованих тут чоловіків, а й деякі речі північнокавказького походження, виявлені в 
окремих похованнях. Каїрський могильник не єдиний у степовому Подніпров’ї. Подібні 
до нього могильники були виявлені в Солонянському районі Дніпропетровської області 
на о. Кизлевому та у Вільнянському районі Запорізької області біля села Ясинуватого 
[Козловський 1992, 27, 29].
У Нижній Наддніпрянщині також було виявлено великий християнський могильник 

золотоординського часу – Мамай-Сурка (більше 1000 християнських поховань), – що 
має безпосередній стосунок до розташованого поруч Знам’янського городища [Ельни-
ков 2000, 45–50, 52; Ельников 2001]. За попередніми даними антрополога Л.В. Литвино-
вої, палеоантропологічна серія з могильника Мамай-Сурка має морфологічну подібність 
до аборигенного населення Нижнього Подніпров’я (могильники Кам’янка, Каїри), із се-
ріями салтівської культури, аланськими серіями Північного Кавказу, відзначено також 
певний зв’язок із серіями Південної Русі [Литвинова 1997, 33; Литвинова 2001, 197–200]. 
Усі ці особливості, на думку дослідника пам’ятника М.В. Єльникова, “свідчать про не-
однорідний склад населення, яке залишило могильник, що, у свою чергу, відображає іс-
торичну ситуацію цього регіону в золотоординський період” [Ельников 2000, 51]. Особ-
ливий інтерес становлять також деякі речі з могил, що мали північнокавказьке 
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походження: “туалетний набір”, що включав предмети для чищення вух і нігтів; заліз-
ний хрест тощо [Ельников 2000, 45, 50]. Таким чином, є підстави вважати, що на мо-
гильнику Мамай-Сурка могли бути поховані алани, які мали північнокавказьке похо-
дження. Що ж стосується інших речей, знайдених на цьому могильнику, то важливе 
значення мають висновки М.В. Єльникова про їхнє походження: “Комплекс знахідок з 
могильника Мамай-Сурка відзначається розмаїтістю. Тут представлені предмети побу-
ту, культові речі і прикраси, вивчення яких дозволяє визначити торгові зв’язки і заняття, 
особливості деяких сторін життя населення, яке залишило один з найбільших у Схід-
ній Європі ґрунтових могильників золотоординського часу” [Ельников 2001, 166]. За 
спостереженнями М.В. Єльникова, “до населення, яке залишило Мамай-Сурку, надхо-
дили предмети не тільки зі степу, а є речі із Середнього Подніпров’я, Криму, золотоор-
динських міст, Волзької Булгарії, Північного Кавказу і, можливо, Ірану” [Ельников 2000, 
50]. Виходить, що в Нижньому Подніпров’ї в золотоординський час існувало кілька 
торгово-ремісничих центрів, значний відсоток у яких складали вихідці з північнокав-
казької Аланії.
Проте дані археології та антропології дозволяють говорити також про аланське на-

селення на північно-західному кордоні Улуса Джучі, тобто на землях Правобережної 
України, які після Синьоводської битви в 1362 р. увійшли до складу Великого Литов-
ського князівства. З огляду на це великий інтерес становить поселення золотоордин-
ського періоду біля с. Торговиці на Кіровоградщині на берегах р. Синюхи, дослідження 
якого проводили Н. Бокій та І. Козир. Дослідники відзначили Торговицю як комплексну 
археологічну пам’ятку XIV ст., що складається з поселення з виразними рисами золо-
тоординської культури та могильника. Значення цієї пам’ятки дослідники охарактери-
зували як найбільш північне золотоординське поселення, що розташовувалось у “так 
званій буферній зоні між Руссю і Ордою” [Бокій, Козир 2003, 42]. У цьому випадку ці-
кава вже сама назва Торговиця, що має свідчити про проходження тут у минулому важ-
ливих торгових комунікацій. Це знаходить підтвердження і в археологічному матеріалі.
Досить цікаво, що саме поселення не можна назвати фортецею. Унаслідок проведе-

них розкопок Н. Бокій та І. Козир вдалося встановити таке: “...археологічні розкопки 
засвідчили існування комплексної пам’ятки золотоординського часу на березі р. Синю-
хи (поселення з характерними рисами міської золотоординської культури та могиль-
ник). Якщо додати численні знахідки джучидських монет з могильника, відомих з 
друкованих джерел, з музейних та приватних колекцій, а також з усних повідомлень 
місцевих жителів, складається враження про Торговицю як один з економічно і полі-
тично важливих центрів на Правобережжі Дніпра в золотоординський період” [Бокій, 
Козир 2003, 78]. Що стосується походження жителів Торговиці, то інформацію про це 
можуть дати результати досліджень могильника, що має стосунок до поселення.
Могильник був розташований на околиці с. Торговиці, на схилі правого берега р. Си-

нюхи. Вдалося розкопати більше 140 поховань. Поховання були здійснені за християн-
ським обрядом. У деяких могилах (№ 20) зустрічалися джучидські монети, датовані 
серединою XIV ст. На могильнику між похованнями було знайдено два хрести. Один із 
них являв собою бронзовий натільний хрестик, що, за визначенням дослідників 
пам’ятки, знаходить аналоги на синхронному християнському могильнику Мамай-
Сурка в Подніпров’ї. Щодо другої знахідки дослідники зазначили: “...залізний втульча-
тий хрест, очевидно, слід розглядати як атрибут богослужіння, можливо верхівку 
корогви. Аналоги знахідки невідомі” [Бокій, Козир 2003, 72–73]. Проте виявляється, що 
аналоги все ж таки є. Саме такий предмет християнського культу, як вже зазначалося, 
знайшов М.В. Єльников на синхронному могильнику Мамай-Сурка. Він являв собою 
залізний хрест розміром 24,5х11,7 см, аналоги якого, за визначенням М.В. Єльникова, 
“відомі на Кубані та в Північній Осетії і належать до кавказько-візантійського типу” 
[Ельников 2001, 19–20]. Про північнокавказький слід можуть свідчити й результати ан-
тропологічного вивчення місцевого населення, похованого на цьому кладовищі.
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За визначенням антрополога Л. Литвинової, дістаємо таку картину: “Аналіз чолові-
чої та жіночої серій з ґрунтового могильника Торговиця свідчить про неоднорідний 
антропологічний склад та наявність кількох морфологічних типів серед населення, 
що залишило цей могильник. Чоловіча серія, з одного боку, має риси, притаманні се-
редньовічному населенню Південного Подніпров’я: Кам’янка ХІІ–XIV ст., Каїри XIII–
XIV ст., Благовіщенка XII–XIV ст. та Мамай-Сурка кінця XIII – поч. XV ст., а також 
населенню Середнього Подоння, яке репрезентує серія з Новохарківського могильника, 
датованого XIV ст. На думку Т.І. Алєксєєвої та М.В. Козловської, населення, що зали-
шило Новохарківський могильник, було нащадками алан. З іншого боку, простежується 
деяка схожість зі слов’янськими серіями Середнього Подніпров’я... Відзначена також 
деяка схожість з аланським населенням басейну Сіверського Дінця: Дмитрівське (VIII–
IX ст.), Маяцьке (VIII–IX ст.), Салтів (VIII–IX ст.), та Північного Кавказу: Гамівське 
(VI–VII ст.), Адіюх (VII–XІІІ ст.), Казазово-ІІ (VIII–XІІІ ст.). Жіноча серія має такий же 
комплекс морфологічних ознак, що й жіноча частина населення Південного Подніпро-
в’я...” [Литвинова 2003, 89]. 
Все це дозволило Л. Литвиновій зазначити: “Матеріали ґрунтового могильника Тор-

говиця не суперечать тому загальному висновку, що антропологічний тип населення 
Центральної України за доби середньовіччя формувався під впливом нащадків алан, 
болгар та слов’ян і морфологічно подібний до синхронного за часом середньовічного 
населення Південного Подніпров’я” [Литвинова 2003, 90]. Отже, у Торговиці в XIV ст. 
питому вагу серед чоловічого населення мали становити алани. Є підстави вважати, 
що це були вихідці саме з Північного Кавказу, бо золотоординські правителі проводи-
ли активну політику по переселенню населення з північнокавказької Аланії до При-
чорномор’я.
Таким чином, бачимо, що в X – на початку XIII ст. і в монгольський час, у другій 

половині XIII – XIV ст., алани розташувалися на найважливіших водних комунікаціях, 
що проходили по Волзі, Дону і Дніпру (рис. 1), завдяки чому здійснювалася торгівля 
між Східною Європою і мусульманськими державами Передньої Азії та християн-
ською Візантією.
Але північнокавказька Аланія мала ще одну, найважливішу перевагу – вона розта-

шовувалася в районі Дар’яльського проходу, що мало величезне значення не тільки 
для політичного, а й економічного розвитку Аланії. Як вже згадувалось, візантійський 
автор початку IX ст. Феофан у своїй “Хронографії” зазначив, що алани є сусідами 
абазгів і тому відправляють до них купців [Чичуров 1980, 43, 66; Алемань 2003, 274]. 
Очевидно, що в Аланії виробляли ті товари, на які існував попит у сусідів, але в раннє 
Середньовіччя аланські купці були задіяні в локальній торгівлі, тому що хозарсько-
єврейські купці чинили перешкоди своїм конкурентам і не пускали їх далі за межі Цен-
трального Кавказу. Проте в цей час в аланських торговців, як ми побачимо далі, були й 
інші купці-суперники. Варто зазначити, що в VIII – на початку X ст. Аланія підкоряла-
ся хозарам і сплачувала данину. Отже, в той час в Аланії не було свого надлишкового 
продукту, який аланські торгівці могли вивезти за межі Центрального Передкавказзя. 
Однак ситуація значно змінилася в середині Х ст., коли Аланія здобула свою політич-
ну незалежність. 
У своїй монографії “Аланія в Х–ХІІІ ст.”, що побачила світ у 1971 р., В.О. Кузнєцов 

відзначив високий рівень розвитку виробничих сил в аланському суспільстві у післяхо-
зарський період. З одного боку, дослідник звернув увагу на питому вагу землеробства 
та скотарства в економіці Аланії. З другого боку, він відзначив таку нову рису, як роз-
виток ремесел. За його спостереженнями, в Аланії розвивалися чорна та кольорова 
металургія, гончарство, обробка каміння, шкіри, дерева. Все це було зосереджено в 
майстернях, які розміщувалися в тих центрах, що перетворювалися в міста. Це дозво-
лило В.О. Кузнєцову зробити такий висновок: “Аланські міста виникають на великих 
шляхах загальнокавказького значення і насамперед в зоні передгір’їв, являючи собою 
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ланки ланцюга між рівнинною і гірською зонами, очевидно, ринки регіонального зна-
чення. Найбільші поселення являли собою адміністративно-політичні центри” [Кузне-
цов 1971, 240–241].
Це підтверджують і дані деяких письмових джерел. Так, вірменський автор XI ст. 

Шапух Багратуні у своїй “Історії” повідомляє про Аланію: “Эта страна, полная всяче-
ских богатств, в ней много золота, великолепных одежд, чистокровных коней, металли-
ческого оружия, закаленного кровью пресмыкающихся, кольчуг и драгоценных камней” 
[Алемань 2003, 383]. В.О. Кузнєцов прокоментував це повідомлення таким чином: 
“Свідчення Шапуха Багратуні доносить до нас сприйняття Аланії очима сучасників-
вірменів і, ймовірно, цанарів, які жили в горах південніше Дар’яльської ущелини. Нашу 
увагу привертає не лише опис багатства Аланії, а й та обставина, що близькі сусіди не-
рідко відвідували її. Варто вважати, що торгові інтереси стояли при цьому не на остан-
ньому місці” [Кузнецов 1986, 154].
Цілком зрозуміло, що частину перерахованих багатств складали товари, завезені в 

Аланію з інших країн. Але були в Аланії і свої експортні вироби. До їхнього числа на-
лежать зброя і захисне спорядження для воїнів. Згадаймо повідомлення Гільйома Ру-
брука, який відвідав Північний Кавказ у середині XIII ст.: “И когда мы добрались до 
описанного перехода, то из 20 (проводников. – О. Б.) у двоих оказались латы. Я спро-
сил, откуда они к ним попали. Они сказали, что приобрели латы от вышеупомянутых 
Аланов, которые умеют хорошо изготовлять их и являются отличными кузнецами…” 
[Рубрук 1957, 186]. Це підтверджує і грекомовний автор XV ст. Лаонік Халконділ: 
“Аланы, по-видимому, простираются до подножия Кавказа; они славятся как отважные 
воины, искуснейшие в военном деле и делают превосходные латы. Они также чтут го-
сподина нашего Иисуса Христа, говорят на особом своем языке, и из бронзы изготов-
ляют оружие, называющееся аланским” [Алемань 2003, 301–302].
Про те, що алани вивозили зброю та військове спорядження за межі Північного Кав-

казу, можуть свідчити й дані археології. Так, у Білій Вежі на Дону, де ми відзначили 
присутність вихідців з Аланії, на східній ділянці кочівницького могильника, що датуєть-
ся давньоруським періодом, тобто кінцем X – початком XII ст., в курганах №№ 16 та 
32 було знайдено дві шаблі. С.О. Плетньова продатувала їх Х ст. і знайшла їм аналоги 
серед салтівських або північнокавказьких виробів [Плетнева 1963, 241; Плетнева 1990, 
43]. Отже, цілком логічною може бути думка, що ця зброя потрапила до кочівників 
завдяки діяльності купців з Аланії, які відвідували Білу Вежу.
Що ж стосується інших товарів, що проходили в меридіональному напрямку через 

руки аланських купців як на Кавказі, так і в Східній Європі, то дані археології дають 
таку картину. З Візантії ввозили керамічні вироби, в тому числі тарні амфори та скляні 
посудини, шовкові тканини, браслети, персні, намиста з напівкоштовних каменів, при-
краси з металу і кістки, предмети християнського культу, монети. З Криму привозили 
амфори з вином, скляні браслети. Із Закавказзя – деякі види скляних браслетів і скляні 
посудини. З Русі і Волзької Булгарії купці доставляли мед, віск, дорогі хутра та інші то-
вари; через Русь надходив янтар з берегів Балтійського моря. Археологічні розкопки 
свідчать про торгові зв’язки аланів з кочівниками Передкавказзя та Причорномор’я. 
Простежуються зв’язки з Малою і Передньою Азією. Особливо інтенсивними були 
торгові зв’язки із Сирією та Іраном. Із Сирії надходили скляні посудини, намисто, з 
Ірану – білоглиняна поливна кераміка та намисто з коштовного каміння. Про широкі 
торгові зв’язки Аланії можуть свідчити і нумізматичні матеріали. За даними Ю.А. Про-
копенка, із середини X ст. фіксується надходження візантійських монет. Основні при-
чини цього явища – посилення Візантії, що було пов’язано з припиненням кризи 
іконоборства і стабілізацією внутрішньоекономічної ситуації; зближення Візантії та 
Аланії, послаблення впливу хозарів на Аланію і пов’язане з цим припинення данниць-
ких відносин. У той же час спостерігаються різке скорочення надходжень на Північний 
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Кавказ диргемів у X ст. і повна їхня відсутність у пам’ятниках XI–XII ст. Основні при-
чини цього явища, на думку Ю.А. Прокопенка, – це загострення політичної ситуації в 
другій половині X – XI ст. на Північному Кавказі та утворення сельджуцької держави в 
Закавказзі. Відсутність знахідок срібних монет XI ст. в районах, що прилягають до 
Дар’яльської ущелини, також має стосунок до політичних подій та економічних проце-
сів, що відбувалися в XI ст. в Закавказзі і південноруських степах. За спостереженнями 
Ю.А. Прокопенка, у XII ст. припиняється функціонування транзитного шляху через 
Клухорський перевал. Дослідник пов’язує це з послабленням Аланії у XII–XIII ст., що 
є наслідком експансії половців з Подоння на Північний Кавказ, а також процесу полі-
тичної децентралізації усередині Аланії. Це, на його думку, і призвело до відсутності в 
Центральному Передкавказзі знахідок візантійських монет XII ст. Іншою причиною 
цього явища варто вважати економічні зміни, що відбувалися в досліджуваний період у 
Візантії, – псування візантійської номісми та розширення товарообігу усередині країн 
[Прокопенко 1998]. 
Однак письмові джерела XI–XIII ст. і дані археології відзначають перебування алан-

ських купців за межами північнокавказької Аланії, їхнє просування переважно із Захо-
ду на Схід. У передмонгольський час на Сході аланські купці досягали Орнаса 
(Ургенча) в Хорезмі, а на Заході проживали на Нижньому Дону та в Нижньому 
Подніпров’ї. За часів Золотої Орди крайньою східною межею проживання аланських 
купців були міські центри Поволжя, а крайньою західною – поселення Дністровсько-
Прутського межиріччя. Чим можна пояснити цей факт?
За даними А.А. Ієрусалимської і В.О. Кузнєцова, у раннє і розвинуте Середньовіччя 

по Північному Кавказу проходило північне відгалуження Великого Шовкового шляху 
[Иерусалимская 1967; Иерусалимская 1972; Иерусалимская 1992; Кузнецов 1993, 6–79]. 
Цим шляхом Візантія забезпечувалася шовком, попит на який був великим не тільки на 
ринках Константинополя, а й усієї Європи. 
За дослідженнями А.А. Ієрусалимської, шовкові тканини були знайдені на Північно-

му Кавказі на території Аланії на двох могильниках (Мощева Балка та в с. Хасаці), що 
датуються VIII–IX ст. Більшість цих виробів мали согдійське походження, хоча там 
були знайдені і тканини китайського та візантійського виробництва. А.А. Ієрусалимська 
пояснює таку велику кількість шовкових тканин на Північному Кавказі лише тим, що 
“тут проходив постійно діючий торговий шлях із Середньої Азії до Візантії” [Иеруса-
лимская 1967, 55–72]. За спостереженнями дослідниці, Согд, який виробляв власні 
шовкові тканини, освоїв свій власний шлях в обхід Ірану, що був його основним конку-
рентом на шляху до Європи. «Цей шлях, – зазначає А.А. Ієрусалимська, – йшов уздовж 
берега Аральського моря, північного берега Каспію, з переправою через Волгу, далі по 
Північному Кавказу, “до Аланії”, звідти по Даринському шляху переправляли до Закав-
каззя, до Апсилії, і прямував далі до Чорного моря, до Ріона (Фазіс) та Трапезунда, а 
звідси на поштових конях діставалися до Константинополя» [Иерусалимская 1967, 72]. 
Проте А.А. Ієрусалимська вважала, що до Північного Кавказу потрапляли не лише со-
гдійські, а й китайські купці. Як доказ цього вона наводить одне з поховань у Мощевій 
Балці, де було багато китайського шовку, що дало їй підстави вважати, що “на цьому 
могильнику було поховано китайського купця” [Иерусалимская 1967, 71]. 
Що стосується участі алано-кавказького населення в цій трансконтинентальній тор-

гівлі шовком, то А.А. Ієрусалимська висловила припущення, що “місцеві племена, які 
володіли підходами до перевалів, не брали безпосередньої участі в торгівлі цих двох 
країн, задовольняючись лише митом, що його їм виплачували шовком...” [Иерусалим-
ская 1967, 73]. При цьому дослідниця підкреслила, що «в яких би формах не відбувало-
ся “осідання” шовку в певних районах північнокавказьких передгір’їв, об’єктивно воно 
свідчить про накопичення багатств у значного прошарку місцевого населення» [Иеру-
салимская 1967, 73]. Варто зазначити, що це сприяло тому, що після Х ст. согдійські 
купці на Північному Кавказі поступилися аланським купцям. 
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Ідеї А.А. Ієрусалимської знайшли подальшу підтримку в працях В.О. Кузнєцова. 
Так, у великому нарисі “Великий Шовковий шлях і Північний Кавказ” дослідник ви-
словив думку, що північне відгалуження Великого Шовкового шляху діяло не лише в 
раннє Середньовіччя, а й у період розквіту північнокавказької Аланії в Х–ХІІІ ст. та на-
віть пізніше при монголах. За його спостереженнями, ця траса пролягала з Китаю через 
Согдіану, а звідси – через плато Устюрт і Північний Прикаспій – виходила на Північний 
Кавказ. Окрім того, існувало відгалуження, що проходило через столицю Хорезму – 
м. Ургенч на берегах р. Амудар’ї до плато Устюрт, а далі до рік Уралу та Волги, де 
остання мала вихід до Північного Кавказу (рис. 1). На Північному Кавказі найбільш 
надійними союзниками візантійців були алани, які жили у верхів’ях Кубані. Через їхні 
землі пролягав давно відомий і уторований шлях до Клухорського перевалу і далі в Аб-
хазію – до чорноморських портів [Кузнецов 1993, 12–18]. В.О. Кузнєцов не без підстав 
вважав: “Багатовікове (VI–XII ст.) функціонування Великого Шовкового шляху через 
перевали Північно-Західного Кавказу втягнуло Аланію в систему світової торгівлі того 
часу, що поставило її в приблизно рівне становище з Хозарією”. Напевно, невипадково 
уздовж цих доріг виникли міські центри [Кузнецов 1993, 69].
Виходячи з даних письмових та археологічних джерел, В.О. Кузнєцов припускав іс-

нування на кавказькому відрізку Великого Шовкового шляху двох основних переваль-
них доріг у басейні Верхньої Кубані, тобто на території Західної Аланії (рис. 1). За його 
спостереженнями, перша, місіміанська, пролягала через Клухорський перевал (країну 
місіміан) і відповідала сучасній Військово-Сухумській дорозі. Даринський шлях був 
прокладений на захід, по долині р. Підкумок, що робило можливим зв’язок з Передкав-
казьким степом, через гірські перевали, із Себастополісом-Цхумом [Кузнецов 1993, 
18–67]. Характерно, що обидва шляхи мали вихід до східного узбережжя Чорного моря 
(рис. 1), де мусульманськими авторами у XII–XIV ст. були зафіксовані поселення Аска-
сійа, Ашкала, ал-Ланійа та Астабріййа. Виходить, що існування цих центрів мало 
стосунок до торгівлі з Візантією. У Східній Аланії каравани йшли через перевали, го-
ловним чином через так звані “Аланські ворота”, а також через Мамісонський перевал 
і по Дігорській ущелині. Як бачимо, поява поселень аланів уздовж траси Шовкового 
шляху від Хорезму до Чорного моря показує, що цей відрізок важливої торгової кому-
нікації був узятий під контроль саме аланськими купцями (рис. 1), які замінили на 
ньому согдійських та хозарсько-єврейських торгівців. Проте існує уявлення, що пів-
нічна дорога Великого Шовкового шляху закінчувалась на берегах Чорного моря та у 
нижній течії Дону. Хоча припускалося, що донський, волзький та дніпровський річко-
ві шляхи являли собою своєрідні водні відгалуження сухопутного тракту. І якщо на ці 
маршрути накласти дані про розселення вихідців з Аланії в міських центрах Східної 
Європи та Центральної Азії, то вони, як це не дивно, збіжаться (рис. 1). Виходить, що 
алани були розселені вздовж північної дороги Великого Шовкового шляху від берегів 
Амудар’ї до Дону та Дніпра, тобто аланські торгівці контролювали цей значний відрі-
зок цієї великої торгової трансконтинентальної комунікації. Проте за часів Золотої 
Орди бачимо аланські торговельні центри ще далі на Захід – уздовж берегів Пруту та 
Дністра (рис. 1). 
У другій половині XIII ст., всупереч усталеним стереотипам, спостерігаємо еконо-

мічне відродження Улуса Джучі. Поява аланів у торгово-ремісничих центрах Золотої 
Орди в той час уже частково пояснює причину зникнення населення північнокавказької 
Аланії. Слід відзначити прагматизм західних Чингізидів, які не тільки прагнули відро-
дити функціонування Волзького, Донського і Дніпровського водних шляхів, а й зроби-
ли все можливе для того, щоб північне відгалуження Великого Шовкового шляху не 
закінчувалося на берегах Чорного моря, а йшло далі на Захід – до країн Центральної 
Європи, що були сусідами Золотої Орди. Для цього існували певні умови. Так, прохо-
дження доріг із Заходу на Схід відбувалося по території однієї великої держави – Золо-
тої Орди. У XIII–XIV ст. вихід до Середземного моря був заблокований постійними 
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війнами між Хулагуїдами і єгипетськими мамлюками. До того ж відносини між Джу-
чидами і Хулагуїдами в цей період відзначалися конфронтацією. У монгольському 
суспільстві зберігалася притаманна для багатьох створених кочівниками держав риса, 
відповідно до якої заняття торгівлею не вважалося престижним для кочівників (виня-
ток можуть становити, наприклад, хозари), але дуже прибутковим через мита на това-
ри. Тому монголи самі торгівлею не займалися, але заохочували до цього заняття своїх 
підданих, серед яких були алани, котрі до цього вже здобули успіх у цій справі. 
З регіонів Східної Європи, що ввійшли пізніше до складу Золотої Орди, у домон-

гольський час експортувалися в країни Сходу хутро і шкіряні вироби, мед і віск, раби 
та інші товари, що складали основний асортимент товарів і в епоху Джучидів. Основні 
торгові магістралі: Балтійсько-Волзька, Дніпровська, Камська водні комунікації, що 
вважалися північними відгалуженнями Великого Шовкового шляху, продовжували 
функціонувати і пізніше, у другій половині XIII – в XIV ст. В епоху Джучидів були 
створені максимально сприятливі умови для зовнішньої торгівлі: проводилися реформи 
щодо уніфікації монетної системи, упорядковувалися дороги, забезпечувалася їхня без-
пека, будувалися караван-сараї, удосконалилася система послуг, уводилися мінімальні 
мита для іноземних купців тощо. Статті імпорту зі східних країн містили в собі шов-
кові тканини, художню кераміку, скляний посуд, прикраси, пряності, ліки та парфуме-
рію – здебільшого вироби ремісничого виробництва. Експортувалися хутро, худоба 
(в основному коні), хлібне зерно, раби та деякі інші товари. Основними партнерами 
Улуса Джучі в торгівлі були Китай, Індія, Іран, Мала Азія, арабські країни, насамперед 
Єгипет. Купецтво в Золотій Орді розглядалось як особливий соціальний прошарок, 
об’єднаний в уртацтва, пов’язаний з верховною владою, що виконував не тільки торго-
ві, а й дипломатичні функції. Купці одночасно були носіями інформації про різні куль-
тури, народи, передові досягнення в галузі науки і мистецтва [Калан 2011]. Як бачимо, 
за часів Золотої Орди серед цих купців алани продовжували займати вагомі позиції. 
Таким чином, в економічному і політичному житті Євразії X–XIV ст. можемо від-

значити такий феномен, як існування аланського купецтва. Це явище можна пояснити 
декількома факторами. По-перше, територія Аланії займала вигідне географічне поло-
ження в центрі Північного Кавказу, де проходили важливі комунікації з Півдня на Пів-
ніч і зі Сходу на Захід. По-друге, початок активізації аланських купців став наслідком 
падіння Хозарського каганату й появи на Північному Кавказі незалежного державного 
утворення, відомого як Аланія. У цей час уже не потрібно було виплачувати данину хо-
зарам, тож в об’єднаній Аланії не було перешкод для територіальних зв’язків, і тому 
почали розвиватися сільське господарство та ремесла, що привело до утворення місь-
ких центрів. Наслідком цього стали зростання економіки і нагромадження надлишково-
го продукту, контроль над яким опинився в руках аланської еліти. Зі свого боку, аланські 
аристократи в прагненні підкреслити свій високий соціальний статус намагалися отри-
мати дорогі іноземні товари. Тому вихід аланських купців за межі Північного Кавказу 
став цілком закономірним. По-третє, утворення Монгольської імперії в XIII ст. не за-
гальмувало розвиток торгівлі Сходу із Заходом, а навпаки, створило нові передумови 
для безпечного функціонування торгових комунікацій на території одного державного 
утворення. Керуючись прагматичними міркуваннями і підкоряючись традиціям кочово-
го суспільства, монголи не переслідували купців, а навпаки, прагнули використовувати 
їхній потенціал. Цим можна пояснити те, чому аланські купці в монгольський час не 
тільки збереглися в містах Східної Європи, а й склали значний відсоток у нових 
торгово-ремісничих центрах, заснованих монголами. Картографічний аналіз дозволив 
виявити одну суттєву закономірність: колонії аланів в XI–XIV ст. поза межами північ-
нокавказької Аланії були розташовані вздовж північного відгалуження Великого Шов-
кового шляху – від Хорезму до Причорномор’я. Отже, у післяхозарський період 
аланські купці на цій важливій торговій комунікації зайняли місце єврейсько-хозарських 
та согдійських купців.
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Рис. 1. Дані письмових джерел та археології про розселення аланів
уздовж Великого Шовкового шляху в XI–XIV ст.:

1 – міста з аланським населенням; 2 – археологічні об’єкти
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Відомості писемних джерел про слов’янські народи і племена VIII–IX століть вкрай 
стислі і фрагментарні. Чи не єдиним винятком може бути названа група взаємо-

пов’язаних і близьких за змістом повідомлень арабською та перською мовою, що, за 
визнанням більшості фахівців, сягають спільного прототипу. Найбільш детально цей 
текст викладають арабський географ Ібн Русте в “Книзі коштовних цінностей”, написа-
ній у першій чверті Х ст., та перський історик Гардізі в “Красі оповідок” – близько 
1050 р. Фрагменти того ж тексту включені до іраномовного географічного опису 
980-х рр. “Худуд ал-‘Алам” (“Межі світу від сходу до заходу”) та творів вчених-енци-
клопедистів пізніших часів: аль-Бакрі, аль-Марвазі, аль-Ауфі, Шукрулли та ін. [Заходер 
1967, 108–126; Lewicki 1968; 1977; Новосельцев 2000, 294–298; Kmietowicz 1976, 175–
177; Мишин 2002, 50–53; ДРВИ 2009, 43–64].
Порівняльний аналіз інформації цих текстів вказує на те, що джерело-прототип яв-

ляло собою послідовний опис теренів помешкання, соціального устрою та звичаїв пів-
нічних сусідів східних ісламських країн – печенігів, хозарів, буртасів, волзьких булгар, 
мадярів, слов’ян, русів, аланів, мешканців Дагестану.
Оскільки автор та назва опису невідомі, в науковій літературі воно дістало назву 

“Анонімна реляція” (термін введений Тадеушем Левицьким), “Каспійське зведення” 
(термін Б. Заходера) або ж “Опис північних народів невідомого автора” [Калинина 
2003; Мишин 2002, 50–53]. Останню назву ми приймаємо в цій роботі, скоротивши її 
як ОПН.
Час створення ОПН може бути визначений лише приблизно. Важливим хронологіч-

ним показником є та обставина, що печеніги (“баджінак”1) зображуються в тексті як 
мешканці теренів між Волгою й Аральським морем (= Західний Казахстан) [Калинина 
2010, 153–159], а угри або мадяри (“маджар”) – як жителі північного узбережжя “Бахр-
ар-Рум” (Чорного моря) [Заходер 1967, 51–52]. Така етногеографічна ситуація відбиває 
реалії ІХ ст. – перед пересуванням угрів у 890-х роках до Карпатської улоговини (ни-
нішньої Східної Угорщини), а печенігів – до Надазов’я [Новосельцев 2000, 313; Кали-
нина 2010, 155–156].
Є підстави вважати, що основу “Опису північних народів” склали спостереження 

мусульманських мандрівників, що відвідували зображені ними країни у складі торго-
вельних експедицій. Як повідомляє географ Х ст. Ібн-Хаукаль, до 968 р. (року знищен-
ня русами Хозарії) купці з Хорезму часто відвідували країни волзьких болгар і слов’ян 
[ДРВИ 2009, 92]. За свідченням ОПН, шлях до північних країн починався від міста 
Джурджан (Ургенч), південніше Аральського моря [Мишин 2002, 51–52; Калинина 
2010, 163]. Шлях від Джурджана до Волзької Булгарії як постійно діючий караванний 
маршрут детально описує Ібн-Фадлан (921 р.) [Ковалевский 1956, 123–131]. Існування 
цього маршруту вже у ІХ ст. не викликає сумнівів у сходознавців [Коновалова 2000, 
131–132; Калинина 2010, 163–166], підтверджуючись, зокрема, нумізматичними дани-
ми [Кропоткин 1978, 116]. 
Очевидно, виклад ОПН може вказати нам на те, що тогочасні торговельники з Хо-

резму не обмежувалися Приураллям і Поволжям, а продовжували свій шлях далі на 
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захід, час від часу досягаючи Подніпров’я. Слідами діяльності східних купців цього 
періоду можуть бути виявлені на Лівобережжі Дніпра та у Подонні скарби, що склада-
ються з арабських монет VIII–X ст. [Кропоткин 1978; Фомин 1988].
Згідно з даними ОПН, мешканці чорноморсько-азовських степів угри-мадяри були 

близькими сусідами країни слов’ян (“білад ас-саклабійа”), від якої їх, за Гардізі, відді-
ляла відстань у два дні шляху. Будучи войовничими кінними кочовиками, угри робили 
регулярні набіги на слов’ян, захоплювали їх у полон і вели на продаж у румійське (ві-
зантійське) місто К.р.х (Керч? Херсонес?). Також у варіанті опису Гардізі повідомля-
ється, що, живучи у постійній небезпеці через набіги мадярів, слов’яни змушені 
будувати численні фортеці [Заходер 1967, 55–56; Новосельцев 2000, 296].
У “країні слов’ян” є свій правитель (“цар” – арабською малік, перською падишах), 

який їхньою мовою нібито зветься “Сві(і)т.м.л.к”. Він має заступника (халіфа, вазіра), 
що зветься “сут.дж” (“суб.дж”, “субх”?) [Заходер 1967, 119–121; Kmietowicz 1976, 177; 
Бейлис 1989, 54, 59]. Правитель слов’ян, якого називають також “вождем вождів” ра’іс-
ар-ру’аса [різні тлумачення терміна: Калинина 2004, 46–49], вінчається на царство, усі 
(мешканці країни) підкоряються йому і складають шану. У правителя (або заступника?), 
єдиного в усій країні, є верхові тварини (коні?), а також міцні й коштовні кольчуги, він 
живе у місті Дж.рваб (Х.рдаб?, Х.р.в.т?) [Новосельцев 2000, 300; Мишин 2002, 59–60]. 
Це місто розташоване у середині країни, і в ньому упродовж трьох днів кожного місяця 
відбуваються торжища. Правитель щорічно об’їжджає своїх підлеглих, збираючи дани-
ну одягом (можливо, маються на увазі хутра, що були поширеним об’єктом торгівлі). 
Якщо ж правитель знаходить у своїй країні крадія, то наказує його повісити або від-
правляє під нагляд одного із залежних від нього правителів на окраїні своїх володінь.
В описі наведені також подробиці поховальних звичаїв слов’ян, риси одягу, домобу-

дівництва, господарства, згадані музичні інструменти, основні види зброї, відзначена 
поширеність бджільництва та виробництва меду на продаж. Ці дані, що стали вже хрес-
томатійними, часто наводяться в дослідженнях з історії та культури практично усіх 
слов’янських народів додержавного періоду.
Не зупиняючись на подробицях побуту і господарства, маємо підкреслити, що ОПН 

доволі повно відбиває ознаки державної організації: наявність усталеного інституту 
централізованого управління, що спирається на військову дружину (згадки про верхо-
вих коней і коштовні обладунки, що перебувають у розпорядженні правителя), фіскаль-
ної системи (збір данини), судової системи. Відзначено наявність столичного центру, де 
відбувається регламентована торгівля, а також, імовірно, ступінчастість управлінської 
структури – згадки про залежних “вождів” і правителів.
Отже, перед нами, вочевидь, доволі розвинуте в політичному сенсі суспільство, а не 

аморфне племінне об’єднання, які вважаються характерними для східних і частково за-
хідних слов’ян у часи перед виникненням на зламі ІХ–Х ст. Давньопольської та Дав-
ньоруської держав. 
Контекст географічного викладу ОПН начебто не суперечить імовірності розміщення 

“країни слов’ян” на півдні Східної Європи, у зв’язку з чим, природно, робилися спроби 
ототожнити зазначений опис із ранньою Київською державою часів Олега та Ігоря 
[Вестберг 1908, 11–12; Kmietowicz 1976, 184–189; пор.: Бейлис 1989, 60; Крюков 1993, 
11–13; Мишин 2002, 58–59]. Однак цьому припущенню суперечать такі обставини: 
а) час створення ОПН, що є давнішим за 890-ті роки; хіба що можна було би при-

пустити початковий етап правління Олега, близько 880-х років; 
б) назву столиці і найбільшого міста країни Дж.рваб / Х.рдат за прийняття найсмі-

ливіших кон’єктур [пор.: Kmietowicz 1976, 183] важко витлумачити близько до “Київ” 
або ж “Куяба” [Заходер 1967, 139; Новосельцев 2000, 303], як іменують столицю Русі 
східні автори Х ст. (аль-Істахрі, Ібн-Хаукаль та ін.). 
в) руси, що ними мав правити Олег у Києві (“…і були у нього варяги, словени та 

інші, що прозвалися Русь” [ПВЛ 1999, 14]), описуються в тому ж ОПН як цілком 
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окремий народ, що виразно протиставляється слов’янам [Заходер 1967, 78 і наст.; 
Новосельцев 2000, 303–305]. 
Згідно з даними ОПН, руси плавають човнами по річках та морях, нападаючи на 

слов’ян і торгуючи з волзькими булгарами й хозарами, мешкають вони на болотистому 
острові – очевидно, доволі віддаленому, бо про його розташування відносно інших 
країн і народів нічого не сказано [Заходер 1967, 78–106; Новосельцев 2000, 303–307; 
ДРВИ 2009, 47–64]. Практично нічого не повідомляє джерело і про співвідношення 
місць помешкання русів та країни слов’ян, але є доволі очевидним, що вони не збігають-
ся у просторі. Варто відзначити, що відсутність певних даних про розташування країни 
(острова) русів помітно вирізняє їхній опис від описів інших народів в ОПН. 
Натомість про країну слов’ян зазначено, що вона лежить західніше печенігів, від 

яких її відділяють десять днів шляху [Заходер 1967, 109; Новосельцев 2000, 294]. У 
зв’язку з цим особливого значення набуває питання про положення земель самих пече-
нігів. Уявлення про їхні західні межі створює вказівка про те, що на південний захід від 
них лежить країна хозарів [Заходер 1967, 72–74], основні міста і поселення яких розта-
шовувались між Нижньою Волгою і Кавказом [Новосельцев 1990, 112].
Західними сусідами печенігів названі слов’яни, які нібито нападають на печенігів, 

беруть їх у полон та продають у рабство [Заходер 1967, 72–73]. В іншому місці гово-
риться, що між країною слов’ян і землями печенігів пролягають десять днів шляху і 
весь “шлях у ту країну (слов’ян) іде через пустелі, бездоріжжя, численні ручаї та гус-
ті ліси” [Заходер 1967, 109].
Вочевидь, тут маємо справу з якоюсь плутаниною, тим більше що при описі країни 

слов’ян жодних вказівок на їхні стосунки з печенігами не міститься. Натомість же ска-
зано, що слов’яни (крім правителя) не мають їздових коней, що, звичайно, виключає 
імовірність їхніх далеких набігів на кочовий народ. 
На думку Дмитра Мішина, під “слов’янами” у зазначеному епізоді слід розуміти 

надволзьких буртасів, які справді мешкали західніше печенігів і, будучи їхніми близь-
кими сусідами, теоретично могли воювати з ними. Також Д. Мішин припускає, що 
згадка про десять днів шляху, які віддаляють слов’ян від печенігів, виникла через по-
милкове перенесення на печенігів відстані між слов’янами і мадярами, оскільки саме 
таке число днів, що віддаляють слов’ян і мадярів, наводиться в одному зі списків праці 
Гардізі (замість двох днів в інших списках) [Мишин 2002, 54–55].
З цими правками можна погодитись лише частково – справді під “сакаліба”, що 

здійснюють набіги на печенігів, навряд чи можуть критися якісь слов’янські племена. 
Цілком імовірно тут слід бачити або буртасів, або (може, навіть більш імовірно) волзь-
ких булгар, зважаючи на визначення Ібн-Фадланом правителя Булгарії як “царя слов’ян”, 
а також на згадку про те, що булгари нерідко здійснюють набіги на сусідні країни 
[Ковалевский 1956, 131, 136]. Проте немає підстав переносити вказівку про десять 
днів шляху між слов’янами й печенігами на мадярів, оскільки, доволі надійно зафіксо-
вана різними авторами [Заходер 1967, 108–110], згадка про відстань між печенігами і 
слов’янами не суперечить історико-географічним реаліям доби.
Коли приймати, що західні межі печенігів мали розташовуватись неподалік течії 

Волги (суттєво північніше її пониззя, де сиділи хозари) [Калинина 2010, 155–161], то 
десять днів шляху у західному напрямку вкажуть нам на територію близько верхньої 
течії Дону [пор.: ДРВИ 2009, 44, прим. 4] або ж на район верхів’їв Дінця, Сейму, Вор-
скли. Десь тут, імовірно, мало розташовуватися перше (від сходу) місто слов’ян, що 
його ОПН називає Вантіт або Вабніт (Ва.і.т, Ва.т тощо). Звідси країна слов’ян мала 
простягатися в західному напрямку. 
Іншим орієнтиром щодо положення країни слов’ян є, як вже зазначено, вказівка Гар-

дізі про два дні шляху між нею та угорськими кочів’ями [Новосельцев 2000, 296], що 
розташовувались над Чорним і (або) Азовським морями. 
Питання про більш точне розташування основного масиву угорських племен у се-

редині – другій половини ІХ ст. викликало тривалу дискусію [Заходер 1967, 51–54; 
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Мишин 2002, 56–57; Комар 2011, 21–38]. Недавні археологічні дослідження дозволили 
виокремити серед степових старожитностей ІХ ст. групу пам’яток, яка з достатніми 
підставами може бути пов’язана з племенами кочових угрів [Комар 2011, 56 і далі]. 
Основний масив пам’яток (курганних поховань і знахідок окремих речей) зосереджуєть-
ся на теренах великої дніпровської луки і порогів, в основному обмежуючись на заході 
течією р. Інгулу, на півночі ж сягаючи пониззя річок Росі і Псла [Комар 2011, 61]. Да-
туються ці пам’ятки доволі вузьким проміжком часу, що, на думку їхнього головного 
сучасного дослідника Олексія Комара, відповідає періоду перебування угрів у 
Надчорномор’ї – 835–895 рр. [Комар 2011, 67].
Цей хронологічний проміжок, як бачимо, не суперечить імовірному часу появи пер-

винного тексту ОПН.
Виходячи з цих даних, територія проживання угрів може бути зіставлена з теренами 

відомої за описом Костянтина Багрянородного (близько 950 р.) печенізької феми (племе-
ні) Харавої, що розташовувалась біля Дніпра, маючи відстань від Наддніпрянської Русі 
(“Рóсія”), з центром у Києві, в один день шляху [Константин Багрянородный 1991, 157].
Сукупність цих даних з певністю вкаже нам на те, що “країна слов’ян” (чи, як можемо 

з цілковитою впевненістю сказати, держава слов’ян), про яку йдеться в ОПН, мала роз-
ташовуватись у Середньому Подніпров’ї або ж у лісостеповому просторі між Дніпром 
і Доном [пор.: ДРВИ 2009, 44, прим. 3, 4]. Судячи з того, що джерело чітко відрізняє 
наддніпрянських слов’ян від русів – і не лише в етнографічному, а й у просторово-
географічному сенсі, – йдеться про об’єднання, яке передувало утворенню (близько 
880-х рр.?) Наддніпрянської Русі і до того ж мало близьке до майбутньої “Руської зем-
лі” (“Рóсії” К. Багрянородного) географічне положення.
Ці, здавалося б, доволі очевидні висновки вже висловлювались у літературі 

[Kmietowicz 1976, 188], проте без вичерпної аргументації та, вочевидь, необхідної кри-
тики альтернативних побудов, через що помітного поширення та скільки-небудь уста-
леного визнання вони не дістали.
Натомість поширення набули такі дві інтерпретації даних ОПН про слов’ян:
1) під “сакаліба” Ібн-Русте, Гардізі, “Худуд ал-‘Алам” та ін. слід розуміти усю су-

купність тогочасних слов’янських племен; опис звичаїв та соціального ладу є узагаль-
ненням свідчень про різні слов’янські (або навіть ширше – європейські) народи 
[Новосельцев 2000, 299–302; Григорьев 2000, 109; Калинина 2003, 216; 2004, 49];

2) за описом доволі розвинутих соціальних відносин “країни слов’ян” слід бачити 
реалії найвідомішої слов’янської держави того періоду – Великої Моравії [Lewicki 
1968; Калинина 2003, 213–216; Мишин 2002, 59–60; ДРВИ 2009, 46, прим. 7].
На користь першої точки зору начебто може свідчити низка повідомлень арабських 

авторів VIII–X століть, де для “сакаліба” (“країни сакаліба”, “землі сакаліба” тощо) від-
водиться простір між “Румом” та морями заходу й півночі, або ж між франками й хоза-
рами та іншими тюркськими народами [Гаркави 1870, 7–31, 125; ДРВИ 2009, 20, 25–26, 
32, 34 і далі], тобто справді йдеться про усіх слов’ян сукупно. Цей погляд на обсяг зе-
мель “сакаліба” мав, вочевидь, тяглу традицію в арабському світі. Проте порівняння 
цих даних та даних ОПН виявляє між ними чітку різницю. Якщо перша група джерел 
ніколи не характеризує слов’ян як скільки-небудь цілісне політичне об’єднання, нато-
мість часом зазначаючи про численні різноманітні племена й народи, що на них поді-
ляються “сакаліба” [Гаркави 1870, 125, 135–141; Крюков 1983, 200], то тексти, що 
сягають ОПН, виразно свідчать про наявність єдиної державної організації: інституту 
верховної влади, що спирається на дружину вершників, систему збору данини, підле-
глих правителів тощо. Про поділ “слов’ян” на низку племен чи тим більше на “окремі 
народи” натомість не йдеться.
Повідомлення про величезний простір “сакаліба” між Візантією, франками й тюрка-

ми є здебільшого “кабінетними” узагальненнями компіляторів, що синтезували у своїх 
працях інформацію різних джерел, супроводжуючи її науковими (у тогочасному сенсі 
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поняття) коментарями, розподіляючи народи та країни за кліматами тощо. Натомість 
ОПН не містить явних запозичень з давніших джерел або умоглядно-теоретичних уза-
гальнень2 [Заходер 1967, 108–110]. Весь характер викладу інформації в ОПН, із зазна-
ченням розмірів земель і володінь окремих народів, деталями їхньої політичної 
організації, реалістичними подробицями повсякденного життя, є цілком конкретним і 
вказує на близьке знайомство авторів (або їхніх безпосередніх інформаторів) з об’єктами 
свого опису [пор.: Мишин 2002, 52].
Отже, виглядає очевидним, що під “слов’янами” ОПН слід бачити не сукупність 

слов’янських народів у цілому, а одну з окремих племінних областей, визначальною 
характеристикою якої була наявність рис ранньої державної організації.
Прибічники ототожнення “країни слов’ян” з Великою Моравією відштовхуються від 

інтерпретації титулу (імені?) царя слов’ян “Світ-малік” як “Святополк”, ототожнюючи 
його носія з великим моравським князем Святополком (870–894 рр.) [Lewicki 1968; 
Мишин 2002, 59; Калинина 2003, 213–216; пор.: Заходер 1967, 119]. На думку ряду ав-
торів, опис розвинутих соціальних відносин у “країні слов’ян” навряд чи може бути 
віднесений до якоїсь іншої частини тогочасних (північних) слов’янських земель, крім 
теренів Чехії та Моравії, де наявність державної організації в ІХ ст. надійно відображе-
на західними джерелами.
Проте таке трактування вступає насамперед в очевидну суперечність зі згаданими 

вище географічними даними щодо співвідношення між “країною слов’ян”, землями 
мадярів та печенігів.
Намагаючись узгодити координати “сакаліба” за ОПН з моравською гіпотезою, 

Д. Мішин “пересуває” сусідів слов’ян мадярів у райони Молдови і Прикарпаття [Ми-
шин 2002, 55–58]. На думку дослідника, поява “Опису північних народів” припала на 
той короткий час, коли мадяри в ході свого переселення на захід тимчасово зупинилися 
неподалік річки Серету та нижньої течії Дунаю, де, за даними візантійських джерел, 
вступили у війну (895 р.) з болгарським царем Симеоном. Згадку про 10 днів шляху 
між печенігами та слов’янами автор переносить на відстань між слов’янами та мадяра-
ми [Мишин 2002, 55]. Ці міркування дозволяють Д. Мішину, не відриваючи мадярів від 
узбережжя “Румійського” (Чорного) моря, максимально наблизити їх до Моравії. Але в 
такому разі між двома народами опиняються Карпатські гори, при тому що джерело не 
повідомляє про гори або якісь інші суттєві перепони між мадярами і “країною слов’ян”. 
Цю недоладність автор намагається зняти, ототожнивши слов’ян ОПН з племенем бі-
лих хорватів у Верхньому Подністров’ї, адже воно, на думку автора, в числі інших пле-
мен мало коритися у ті часи моравському князю Святополку [Мишин 2002, 60].
Єдиною підставою вважати, що угри-мадяри в час їхнього відображення в ОПН 

основною масою мешкали біля річок Дунаю і Серету (що їх нібито мали за одну річку 
під назвою Дуна, або Рута), є згадка Гардізі про народ н.н.д.р (пор. нандор – угорська 
назва болгар дунайських), що мешкає по той бік річки Дуни. Тут-таки повідомляється, 
що “нендери” численніші, але слабші за мадярів. Слушно вважаючи, що це повідомлен-
ня могло надійти до інформаторів ОПН тільки від угрів (мадярів), Д. Мішин робить ви-
сновок, що їхні військові дії з нендерами (болгарами) на той момент вже мали початися 
(адже угри вже довідалися про силу супротивника), а отже, вони вже мали пересуну-
тись до кордонів Болгарії [Мишин 2002, 57].
Для далекосяжних реконструкцій підстава є, вочевидь, дуже слабкою. Ніщо не свід-

чить про те, що угри не могли робити набігів на нендерів-болгар раніше за 890-ті роки, 
коли вони ще мали основні свої становища на Дніпрі та Інгулі, адже задля того, щоб 
дістати (приблизне) уявлення про силу ворога, не обов’язково вести великомасштабні 
військові дії. Якщо взяти до уваги те, що мадяри регулярно [пор.: Заходер 1967, 55–56] 
нападали на слов’ян (= білих хорватів у розумінні Д. Мішина), які мешкали від них на 
відстані 10 днів, тим більше важко зрозуміти, чому для випробування військової міці 
болгар їм неодмінно треба було просунутись у безпосередню близькість до них.
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Якби кочовища мадярів зосередились наприкінці ІХ ст. близько Нижнього Дунаю та 
Серету, то, з огляду на відомі на сьогодні археологічні дані, терени слов’ян опинилися 
б від них не на відстані десяти і, можливо, навіть не двох днів, а у найбезпосереднішій 
близькості, частково накладаючись на терени мадярів [пор.: СЮВЕ 1990, 260–261] 
(пор. також повідомлення “Повісті минулих літ” про тиверців та уличів [ПВЛ 1999, 
10]). Навряд чи, пересунувшись на терени Нижнього Подністров’я і Попруття, мадяри 
могли не помітити тут численного осілого слов’янського населення, незалежно від 
того, мало воно якийсь стосунок до Святополка Моравського чи ні. Виглядало б див-
ним, що, доволі детально розповівши про віддалені (десятиденні) походи угрів-мадярів 
заради військової здобичі до Великої Моравії (або Білої Хорватії як її частини), джере-
ло не залишило жодних відомостей про стосунки мадярів з мешканцями південних до-
річ Дністра, Пруту і Серету.
Щодо білих хорватів (якщо називати так мешканців Верхнього Подністров’я)3, то 

немає даних про їхню залежність від правителів Великої Моравії, не кажучи вже про 
перетворення їх на частину цієї держави, як воно фактично випливало б із тексту ОПН.
Про “країну слов’ян” в ОПН сказано, що вона “рівна”, себто рівнинна [Новосельцев 

2000, 294, 296], жодних височин у її найближчій окрузі інформаторами не відзначено, 
тоді як Моравія становить собою відносно невелику річкову долину, звідусіль оточену 
доволі потужними гірськими хребтами. Не є рівнинними й області Західної Волині-
Галичини, з якими, по суті, пропонує ототожнити “країну слов’ян” Д. Мішин.
Правителі Великої Моравії, як і їхні підлеглі, були охрещені вже у 830-х роках, упро-

довж наступних десятиріч у країні побудовано багато храмів [Флоря 1988, 124–126], 
проте в описі “країни слов’ян” не зустрічаємо жодного натяку на належність бодай 
якоїсь частини її мешканців до християнського віросповідання.
Отже, навіть при великому бажанні побачити в описі “країни слов’ян” ОПН Велику 

Моравію зробити це неможливо. Єдиний, по суті, аргумент – Світ-малік = Святополк – 
є не більше ніж дуже приблизною кон’єктурою, зробленою ще на початку дослідження 
тексту Ібн-Русте і з того часу не підтвердженою жодною з версій ОПН і жодним її про-
читанням [пор.: Kmietowicz 1976, 185; Бейлис 1989, 54–55]. 
Натомість розміщення “країни слов’ян” у Подніпров’ї (між Дніпром і Доном) відпо-

відає усім необхідним критеріям. Згідно з даними джерелами, шлях між печенігами і 
слов’янами десять днів іде пустелями й лісовими гущавинами, вочевидь незаселеними, 
адже, лише досягши “країни слов’ян”, подорожні зустрічають людей, що “живуть се-
ред дерев” [Новосельцев 2000, 294–297]. Ці дані відповідають стану незаселених (судя-
чи з незначної кількості археологічних знахідок) степових просторів між Волгою і 
верхньою течією Дону, якими, очевидно, рухалися купецькі каравани, що мали на меті 
досягнення “країни слов’ян”.
Приймаючи, слідом за О. Комаром, те, що основна область тогочасного розселення 

угрів розташовувалась у Надпоріжжі (північний кордон їхньої основної території мав, 
очевидно, відповідати північному кордону степової зони [пор.: Комар 2011, 61]), від-
стань до найближчих скупчень слов’янських пам’яток райковецької культури в районі 
р. Росі або ж волинцевської і (або) роменської культур у середніх течіях Псла і Ворскли 
[Сухобоков 1975; СЮВЕ 1990, 260, 262; Григорьев 2000, 13–17 і далі] якраз і може від-
повідати двом дням шляху, що про них говорить варіант Гардізі.
Отже, є цілком очевидним, що під “країною слов’ян” ОПН маємо розуміти область 

Середнього Подніпров’я північніше теренів угрів у Надпоріжжі.
Співіснування упродовж ІХ ст. у Середньому Подніпров’ї двох згаданих слов’янських 

етнокультурних масивів, кордон між якими проходив Дніпром, підводить до необхід-
ності вибору: який саме з них міг відобразитись в ОПН як “країна слов’ян”?
Свого часу польський сходознавець Франтішек Кметович припустив, що під “краї-

ною слов’ян” ОПН слід розуміти раннє державне об’єднання племені полян, що стало 
зародком Давньоруської держави. На думку дослідника, “Опис північних народів” за-
фіксував той стан, який мало це об’єднання до його підкорення правителями норман-
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ського (шведського – за визначенням Ф. Кметовича) походження [Kmietowicz 1976, 
188]. Прийняття цієї думки підвело би нас до вибору на користь райковецької культури, 
носіями якої, скоріш за все, були поляни, як плем’я правобережних слов’ян. Проте на-
ведені в ОПН подробиці не дозволяють з цим погодитись.
Неодноразово вже зверталася увага, що зображений в ОПН слов’янський поховаль-

ний обряд, при якому попіл спаленого небіжчика поміщали на невисокий пагорб [Но-
восельцев 2000, 294, 296], нагадує літописний опис поховального звичаю лівобережних 
племен – сіверян, в’ятичів і радимичів [ПВЛ 1999, 11]. Цей самий звичай простежуєть-
ся за археологічними матеріалами роменської культури – залишки тілоспалень містять-
ся у верхній частині поховального насипу. Ймовірно, прах небіжчика в урні деякий час 
лишався на вершині насипу (пор. “поставяху на столбе” в ПВЛ), згодом його досипа-
ли. Ця поховальна традиція не відзначена на Правобережжі [СЮВЕ 1990, 275–278; 
Сухобоков 1975, 72–73; Григорьев 2000, 111–114]. Як правило, вважається, що, ознайо-
мившись із цим специфічним звичаєм на східних окраїнах слов’янських земель, автори 
ОПН атрибутували його до усіх слов’ян [Григорьев 2000, 109]. Однак, як ми бачили, 
сукупність фактів не дозволяє погодитися з думкою про ОПН як компіляцію широкого 
спектра джерел про різні племена, а відтак опис поховального обряду має розгляда-
тися як виразний аргумент на користь тотожності “країни слов’ян” з волинцевсько-
роменським колом пам’яток.
Як повідомляє далі ОПН, мешканці “країни слов’ян” роблять у своїх житлах гостро-

верхий дах: “…кожен з них викопує щось на зразок підземної ями, потім робить над 
нею дерев’яний дах із гострим верхом на кшталт християнських церков і вкриває цей 
дах землею” [цит. за: Новосельцев 2000, 295]. Напівземлянкові житла, що про них по-
відомляє опис, поширені на значних теренах розселення слов’янських племен. Але 
саме на волинцевсько-роменських пам’ятках простежуються сліди конструкції двосхи-
лого даху “з гострим верхом” [СЮВЕ 1990, 270], очевидно досить високого, про який 
дають уявлення реконструкції [Сухобоков 1975, 68–69; Григорьев 2000, 87].
У версії ОПН, що подає Гардізі, говориться про те, що для захисту від мадярських на-

бігів слов’яни зводять багато фортець: “У них є звичай будувати фортеці. Декілька лю-
дей об’єднується для зведення укріплень, оскільки мадяри постійно здійснюють напади 
і грабують їх. Мадяри приходять, а слов’яни загороджуються в цих укріпленнях...” [цит. 
за: Новосельцев 2000, 296]. Укріплені поселення (городища), розташовані на високих, 
зручних для оборони місцях (по суті, невеликі дерев’яно-земляні фортеці), є характер-
ною особливістю роменської культури [Сухобоков 1975, 7–22, 59–66; СЮВЕ 1990, 263–
266]. У дослідників немає сумніву, що причиною зведення цих укріплень була степова 
загроза. Щоправда, більшість роменських укріплених поселень датується Х ст., але не 
виключено, що початок “звичаю будувати фортеці” припав саме на другу половину ІХ ст.
Як бачимо, маємо виразні паралелі між цілою низкою подробиць опису “країни 

слов’ян” та археологічними матеріалами волинцевсько-роменського кола пам’яток, що, 
вкупі зі згаданими географічними критеріями, не лишає сумніву у тотожності “країни 
слов’ян” ОПН з ареалом волинцевської та роменської культур між Середнім Дніпром 
та Верхнім Доном. 
Але чи маємо підстави вважати, що слов’янське населення зазначеного регіону вже 

на середину ІХ ст. могло настільки далеко просунутись у своєму соціальному розвитку, 
як це зображує ОПН?
Доволі усталеним є погляд, згідно з яким у культурно-економічному відношенні 

слов’янські пам’ятки Дніпровського Лівобережжя не виділяються чимось особливим на 
тлі синхронних східнослов’янських пам’яток. Проте це не зовсім так. Для періоду VIII – 
IX ст. характерною є кружальна (гончарна) кераміка місцевого виробництва – т.зв. во-
линцевського типу, – яка виникла під східними впливами, але є досить своєрідною 
[СЮВЕ 1990, 281–290]. Початок гончарного виробництва свідчить про появу в суспіль-
стві спеціалізованих майстрів-ремісників і вважається однією з ознак переходу від родо-
племінного рівня суспільної організації до “цивілізаційного” [пор.: ДІУ 2000, 129–132]. 
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Як вже згадано, в ареалі поширення волинцевських та роменських пам’яток виявлені 
скарби арабських монет VIII–ІХ ст., вони з очевидністю свідчать про торгівлю зовніш-
ню, а можливо, і про внутрішні товарно-грошові відносини (пор. згадку про щомісячні 
торги у м. Дж.рваб). Маємо вважати показовим той факт, що на Правобережжі Дніпра 
монетні скарби відповідного часу практично відсутні [Кропоткин 1978, 112–115].
Для волинцевської та раннього періоду роменської культури (до середини ІХ ст.) ві-

домо небагато укріплених поселень, серед яких виділяється розмірами городище біля 
с. Битиця на р. Пслі (неподалік м. Сум). У ході його досліджень були виявлені численні 
вироби із заліза – знаряддя праці й зброя, сліди ремісничих майстерень, велика кіль-
кість жител [Сухобоков 1998, 61; Григорьев 2000, 175]. На думку ряду дослідників, 
Битицьке городище може відповідати статусу протоміста. Усе це не може не нагадати 
повідомлення ОПН про Дж.рваб – головне місто “країни слов’ян”.
Відзначимо, що, за свідченням ОПН, в усій “країні слов’ян” є лише два міста: Ван-

тит / Вабніт неподалік (східного?) кордону і Дж.рваб / Х.рдаб у середині країни. Син-
хронно Битицькому городищу (упродовж другої пол. VIII ст. – першої пол. IX ст.) могло 
існувати (датування уточнюється) ще одне-два відносно значних за розмірами укріпле-
них поселення [Григорьев 2000, 21–25, 175–178]. Незначна кількість укріплених посе-
лень волинцевської та раннього періоду роменської культури цілком узгоджується, як 
бачимо, з повідомленнями про мінімально невелику кількість міст у “країні слов’ян”.
Таким чином, порівняння свідчень “Опису північних народів” (“Анонімної реля-

ції”) з археологічними даними дозволяє прийти до доволі однозначних висновків. До 
того, як Середнє Подніпров’я почало називатися Руссю, а Київ став її столицею, оче-
видно, також до того, як у Подніпров’ї з’явилися “варяго-руси”, що 860 року здійсни-
ли напад на Константинополь, – десь на зламі VIII–IX ст. або й дещо раніше, – у 
Середньому Подніпров’ї (переважно на лівобережній його частині) виникає ранньодер-
жавне об’єднання, що стало відоме східним авторам як “країна слов’ян” або “держава 
слов’ян”.
Очевидно, маємо підстави говорити про те, що традиції соціальної організації, які 

склалися у цей період, надалі продовжили своє існування в умовах ранньої Давньо-
руської держави.

1 Транскрипція оригінальних назв із текстів, що сягають ОПН, тут і далі дається приблизна; 
з оригінальною графікою назв, їхніми варіантами та різночитаннями можна ознайомитися за 
працею Б. Заходера [Заходер 1967]. 

2 Сказане стосується насамперед текстів, які наводять Ібн-Русте і Гардізі, тоді як решта авто-
рів, що використовували дані ОПН, нерідко “розбавляють” їх пізнішими вставками [Заходер 
1967]. Укладачі “Худуд ал-‘Алам”, зокрема, явно намагаються узгодити дані ОПН з інформаці-
єю близьких їм у часі джерел Х ст. [Новосельцев 1986].

3 До того ж упевненість дослідників у тому, що т.зв. “білі хорвати” були мешканцями Верх-
нього Подністров’я, базується, на думку автора, на слабких засадах [Конча 2011].
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Сьогодні жителі України мало що знають про караїмів, хоча цей нечисленний на-
род – корінний народ нашої країни, рідною землею якого є Крим, де відбувся його 

етногенез і пройшли століття історичного буття. У наших виступах, усно і в публіка-
ціях, ми неодноразово наголошували, що саме українські вчені-сходознавці повинні 
вести перед у вивченні історії, релігії, культурної спадщини та мови цього народу і 
нести світові об’єктивну інформацію про його минуле і сьогодення. Саме караїмів 
(і кримчаків) стосуються положення Європейської хартії регіональних або мінори-
тарних мов, насамперед зникаючих мов, що їх без всяких додаткових законів має ви-
конувати наша держава, а не мови багатомільйонних народів, меншинні острівці яких 
розташовані на нашій території, або ж ці мови в нашій країні фактично дисперсні.
Зацікавлення караїмами як релігійною спільнотою в Європі почалося давно, що не 

дивно, бо вони, як і іудеї, з’явилися з Близького Сходу і користувалися в богослужінні 
гебрайською (давньоєврейською) мовою, хоча й не у всьому погоджувалися з ними, 
визнаючи своїм Святим Письмом тільки П’ятикнижжя Мойсея та відкидаючи пізніші 
пояснення і тлумачення Закону Мойсея, що мають загальну назву Талмуд, вченими ра-
бинами. Слід сказати, що мусульманські вчені знали про визнавців караїмської релігії 
дещо раніше (аль-Мас’уді, аль-Макдісі, аль-Макрізі). Розділ про караїмізм включив до 
своєї відомої праці “Книга релігій і сект” (ХІІ ст.) імам Абу-ль-Фатх Мухаммед Ібн Абд 
аль- Керім Шахрастані (1085–1153) [Shahrastānī 1986, 602–603]. До нього про караїмів 
писав також знаменитий Абу Рейхан аль-Біруні (ХІ ст.).
Мало значення й те, що в 1528/9 р. у Венеції було надруковано першу караїмську лі-

тургію. Правда, зробили це євреї-рабиністи [The Universal Jewish Encyclopedia 1948, 
318]. Потім у різних містах Європи теж з’являлися окремі караїмські книги, звичайно, 
давньоєврейською мовою. Найбільший інтерес до караїмської релігії і караїмів виявили 
європейські вчені теологи-протестанти у зв’язку з гострими протиріччями між протес-
тантами і католиками, що охопили Західну Європу в ХVІ–ХVІІ ст. Як зазначають су-
часні дослідники, протестанти у своїй боротьбі з Папою шукали собі союзників серед 
тих, хто кинув виклик вищому релігійному авторитету. Такими були караїми, котрі не 
побоялися виступити проти конгрегації єрусалимських рабинів.
У 1641 р. професор східних мов Кенігсберзького університету Йоганн Стефан Ріт-

тангеліус відвідав місто Тракай, де познайомився з рукописами, що належали місцевій 
громаді караїмів. Все ж вважається, що справжній прорив було здійснено у 90-ті роки 
ХVІІ століття. За дорученням короля Швеції Карла ХІ професор семітських мов в Уні-
верситеті Уппсала Густав Перінгер фон Лілліеблад (1651–1710) відвідав кілька посе-
лень караїмів у Литві, мав бесіди з караїмськими вченими, знайомився з рукописами. 
Але найважливіше те, що він приніс ученим Європи звістку, що розмовна мова караї-
мів не гебрайська, а тюркська [Dubinski 1994, 43]. Крім того, як вказував проф. Анані-
аш Зайончковський, “вже на початку XVII століття німецький пастор Буксторф, відомий 
гебраїст і сходознавець (помер у Базелі 1629 року), заявив, можливо першим з усіх єв-
ропейських вчених, що кримські караїми користувалися Старим Завітом тюркською 
мовою” [Zajączkowski 1961, 43].
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А в 1699 р. професор Лейденського університету Якоб Трігланд звернувся до поль-
ських караїмів з рядом питань щодо їхньої історії, вірувань і релігійних практик. Від-
повідь було надіслано, автором її був учений караїм Мордехай бен Нісан Кукізов (він 
був гахамом у містечку Кукізові, тепер Красний Острів біля Львова). Її у вигляді книги 
було надруковано в 1715 р. в Уппсалі, а 1721 року разом з латинським перекладом 
Й. Вольфа в Гамбургу; за нею закріпилася назва “Дод Мордехай”. Вона була хоча й об-
меженим, але затребуваним джерелом знань європейців про караїмів та їхню релігію 
[Dubinski 1994, 42].
Поступово контакти між європейськими вченими і караїмською спільнотою в Литві 

розширювалися. У ХІХ ст. караїмознавчі дослідження велися, і то спорадично, в таких 
країнах, як Австро-Угорщина, Німеччина, Польща. Російський орієнталіст В. Радлов 
теж включив до своєї відомої публікації “Опыт словаря тюркських наречий” матеріал 
про литовсько-караїмську мову. Після Першої світової війни вивчення караїмів та їх-
ньої мови сконцентрувалося в Польщі, Угорщині та Туреччині. 
Звернувшись до сучасного періоду караїмських студій, автор свідомо полишає осто-

ронь такі країни, як Польща, Литва, Туреччина та Ізраїль, де ці студії з різних причин 
найбільш розвинені, тож караїмознавство в цих країнах заслуговує на окремий деталь-
ний розгляд.
Розвиток караїмознавства не є нормально лінійним, він здійснюється, особливо це 

видно у ХХ ст., ніби під впливом якихось імпульсів, пов’язаних не тільки з академіч-
ним інтересом. Це не може не викликати зацікавлення вчених нашої країни, яка є пра-
матір’ю східноєвропейських караїмів: кримських, західноукраїнських і литовських, – а 
крім того, у нас вони й сьогодні становлять частину населення Криму.
У ряді наукових центрів Європи продовжували й у ХХ ст. студіювати історію і тео-

логію караїмської релігії, мовознавці-тюркологи, звичайно, досліджували мову караї-
мів, в основному литовських. Вчені-іудеї продовжували полеміку з караїмами щодо 
походження вчення Анана бен Дауда, його догматики і літургійної практики, а також 
критикували діяльність Абрахама Фірковича (1781–1874), який наполягав на окреміш-
ності караїмів від євреїв-рабиністів. У середині століття новий поштовх такій полеміці 
дала публікація в 1928 р. у Стамбулі праці відомого лідера караїмського народу, 
вченого-орієнталіста гахана С.М. Шапшала (1873–1961) “Kırım Karay Türkleri” (Крим-
ські караї тюрки) [Sapsal 1928], яка нібито, як пишуть автори-рабиністи, “поклала по-
чаток деіудеїзації і тюркізації караїмів”. Караїмський вчений доводив, що караїми є 
нащадками хозарів, які колись володіли Кримським півостровом, його підтримували 
польські науковці, в тому числі й караїмського походження. Але насправді першим ви-
словив таку думку (і про це вказував і сам С.М. Шапшал) російський вчений 
В.В. Григор’єв (1816–1881) [Шапшал 2004, 14]. Це – так звана “хозарська теорія” похо-
дження караїв. Деякі вчені вважають, що до етногенезу цього народу причетні й полов-
ці (кумани). Рабиністи ж намагаються довести, що кримські караїми не є тюрками і 
походять не від хозар, а є просто іудейською сектою, котра забула своє походження. У 
цьому зв’язку важливе значення мала антропологічна розвідка італійського вченого 
Коррадо Джіні “Караїми Польщі і Литви”, що побачила світ 1936 року в Римі [Gini 
1936]: в роки Другої світової війни її використав С.М. Шапшал, коли рятував свій на-
род від винищення нацистами.
Інтерес до караїмів і до історії Криму взагалі особливо виявляється в історичні мо-

менти, коли виникає можливість геополітичних зрушень, що матимуть безпосередній 
стосунок до долі Кримського півострова. Так було в 30-ті рр. ХХ ст., в роки відразу піс-
ля Другої світової війни й у зв’язку з розвалом СРСР, продовжується і тепер. Головни-
ми темами досліджень, принаймні в Західній Європі, були історичні та лінгвістичні, що 
ж до становища караїмського народу в Криму, то воно в поле зору західних науковців 
потрапляло зовсім мало. Що й не дивно: в СРСР правда про життя-буття національних 
меншин була недоступною для західних медіа і дослідників. Політологи та журналісти 
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досліджували і висвітлювали життя в основному радянських євреїв, які в завершальні 
роки сталінського режиму і в роки правління його наступників стали жертвами жор-
сткої дискримінації. Становище змінилося тільки після проголошення України неза-
лежною: національні меншини згідно з Конституцією дістали можливості для нормаль-
ного розвитку своєї освіти, мови і культури, в тому числі і євреї-рабиністи та народи, 
батьківщиною яких був Крим.
Після Другої світової війни караїмські студії продовжувалися у відомих універси-

тетських центрах Лондона, Парижа, Уппсали, у Швейцарії та ін., де ними займалися як 
тюркологи, так і семітологи. Створення Держави Ізраїль відкрило нові можливості для 
розвитку досліджень у галузі караїмознавства в університетах і спеціальних центрах 
цієї країни. Звичайно, вони співробітничають із відповідними американськими і євро-
пейськими центрами. Слід відзначити, що вже у 1959–1965 рр. науковці Заходу ство-
рили спільними зусиллями свого роду енциклопедичний довідник з тюркології “Philo-
logiae Turcicae Fundamenta”, в якому були солідні статті про караїмську мову (автор 
Омелян Пріцак) [Pritsak 1959] і літературу (автор Ананіаш Зайончковський) [Zającz-
kowski 1964]. З’явилися серйозні статті в різних енциклопедіях, а в 1952 р. Леон Немой 
уклав “Караїмську антологію” [Nemoy 1952], якою користуються й досі. Знову виявляв-
ся інтерес до історії хозарів – була перевидана книга Д. Данлопа “Історія хозарів-
євреїв” [Dunlop 1952] та вийшло кілька статей. У 1961 р. в міжнародному видавництві 
(Warszawa-Le Haye-Paris) було видруковано англійською мовою працю польського вче-
ного А. Зайончковського “Караїми в Польщі” [Zaja ̨czkowski 1961], у якій висвітлювали-
ся походження та історія литовських караїмів, їхні етнографічні особливості, мова і лі-
тература. В угорському академічному журналі “Acta Orientalia” він у цьому ж році 
вмістив статтю “Хозарська культура і її спадкоємці” [Zajączkowski 1961а, 1–3], що не 
пройшла непоміченою, чого не скажеш про її публікацію польською мовою в журналі 
“Myśl karaimska”.
На ці роки припадає активна наукова і популяризаторська діяльність Шимона Шиш-

мана (1908–1993), польського науковця-караїма, який, опинившись на Заході, опублі-
кував чимало наукових статей, у тому числі й на “хозарську” тему. Багато зробив він у 
1974 р., коли відзначалося 200-річчя від дня народження Абрахама Фірковича. Спробу-
вав видавати франкомовний “Бюлетень караїмських студій”, вдалося випустити кілька 
номерів. Але чи не найбільшою його заслугою було видання у 1980 році французькою 
мовою в Лозанні монографії “Караїмізм. Його доктрини та історія” [Szyszman 1980]. 
Тут вперше в новітній час об’єктивно викладено в систематизованому вигляді всі на 
той час відомі дані про історію караїмів та їхню релігію. Дещо пізніше, у 1989 році, 
Університет Уппсала опублікував його працю “Караїми Європи. Історія. Мова. Фоль-
клор. Наука” (1989) [Szyszman 1989]. 
У згаданих працях С. Шишмана і А. Зайончковського підтримувалася “хозарська”, 

чи “хозарсько-куманська”, теорія походження караїмів-караїв. З’явилися публікації, які 
відстоювали тези рабиністів, зав’язалася полеміка, що продовжується й понині. Насам-
перед слід згадати академічного плану працю Цві Анкорі, що побачила світ у Нью-
Йорку (1959), “Караїми у Візантії: роки формування, 970–1100” [Ankori 1968] і книгу 
Дана Росса “Акт віри. Подорож до єврейського пограниччя” [Ross 1982; 1984], що 
вийшла там само, у Нью-Йорку, в 1982 і 1984 роках. Ці автори рішуче відкидали 
зв’язок між хозарами і караїмами.
Рабиністичні центри з небаченою енергією намагалися доводити свої погляди на по-

ходження караїмів, зокрема гостро виступили проти “хозарської теорії”, піддавали кри-
тиці аргументи щодо тюркських (алтайських) коренів і самостійності їхньої мови (нази-
вали її “татарською”), не бачили впливу традиційної релігії тюрків-номадів на караїмізм.
Було реалізовано кілька, на мій погляд, вдалих проектів. Крім відповідних статей в 

різних енциклопедіях, було опубліковано англійською мовою у Франкфурті-на-Майні 
дві важливі книги авторства Натана Шура: “Історія караїмів” (207 с.; 1992) [Schur 1992] 
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і “Караїмська енциклопедія” (295 с.; 1995) [Schur 1995], у яких з позірним академізмом 
подавалася рабиністська версія історії караїмів, пропонувалися відверто неперевірені і 
необ’єктивні дані, особливо щодо східноєвропейських караїв – кримських, литовських 
і луцько-галицьких. Ці терени для багатьох західних вчених і досі terra incognita. Не 
менш важливою була публікація у США книги за редакцією Ф.Е. Міллера “Караїм-
ський сепаратизм у Росії ХІХ століття” (Цинциннаті, Ог., 1993) [Miller 1993], у якій в 
негативному світлі було показано рух караїмських інтелектуалів того часу за виокрем-
лення своєї ідентичності від опіки рабиністів. Як найбільшого “лиходія” було змальо-
вано Абрахама бен Самуїла Фірковича, який зумів досягти певних полегшень для свого 
народу від царської влади і став беззаперечним лідером. Багато зробив він також для 
збереження історичної і культурної спадщини караїв та інших народів, зокрема зібрав 
три великі колекції рукописів гебрайським письмом, які тепер зберігаються в Санкт-
Петербурзі. 
У працях заангажованих вчених Заходу наполегливо проводилася думка, що караї-

мізм – це секта в іудаїзмі і всі караїми, по суті, – євреї. А тому наполягання кримських і 
взагалі східноєвропейських караїмів на своїй окремішності є не чим іншим, як сепа-
ратизмом. А в європейських країнах сепаратизм є “непростимим гріхом” і різко засу-
джується, тим більше коли додається, що кримські караїми до того ж є “неоязичниками”, 
бо, бачте, підтримують віковічні традиції при сімейних і громадських заходах, шанують 
“священні дуби” та ін. Головним “деіудизатором і тюркізатором” караїмів оголошено 
гахана С.М. Шапшала, який до останнього боровся за права караїмів і робив усе мож-
ливе, щоб зберегти їхню мову, релігію та культурно-історичну спадщину: свого часу 
він організував бібліотеку і музей у Євпаторії та музей у Тракаї, який після відновлен-
ня незалежності Литви знову функціонує [Хаджи Серайя Хан Шапшал... 2010].
Особливо посилилася антикараїмська пропаганда за останні півтора десятиліття, 

коли мало-помалу караїмська громада Криму, а також польсько-литовські караїми та 
караїми деяких російських міст зібралися з силами і взялися активно відроджувати 
громадське життя, традиції та культуру, незважаючи на різного роду труднощі. Прого-
лошення Україною незалежності сприяло такому відродженню. Це, звичайно, було по-
мічено. І ми є свідками нової інформаційної атаки на караїмство.
Було створено осередки караїмознавства в ряді ізраїльських університетів, у США, 

в м. Олбані, шт. Нью-Йорк, зареєстровано Центр розвитку караїмських студій, якому 
присвоїли ім’я Якуба аль-Кіркісані – видатного караїмського теолога Середньовіччя 
[The al-Qirqisani Center for the Promotion of Karaite Studies]. З 2005 р. Центр перебуває 
під опікою рабиністського духовенства. Мета його, якщо сказати коротко, – боротися 
проти “караїмського сепаратизму”, готуючи відповідних фахівців, заохочуючи потрібні 
їм дослідження, організовуючи конференції і семінари. Центр опублікував книгу харак-
терного для західних країн жанру “Вступ. An Introduction”, яка має знайомити читача з 
усім основним, що стосується того чи іншого предмета. Вона називається “Вступ до 
караїмського іудаїзму: історія, теологія, практика і культура”, автори І. Ярон, Дж. Пес-
сах, А. Канаї, Й. Ельгамі (обсягом 288 с.) [Yaron, Pessaah, Qanai, El Gami 2003]. У цьому 
ж році і в Європі з’явилася книга подібного жанру – “Караїмський іудаїзм. Путівник до 
його історії і літературних джерел”, упорядник Мейра Полляк [Polliak 2003]. Опубліку-
вало її, мабуть, найсолідніше видавництво орієнтальної літератури у світі “Брілль”, що 
працює в голландському місті Лейдені. Як показує статистика (бібліографічні дані), 
значні зусилля робляться для того, щоб наповнювати академічні (насамперед!) журна-
ли різними мовами в різних країнах світу матеріалами, які у викривленому світлі по-
дають інформацію про караїмів, знову ж таки паплюжачи імена Абрахама Фірковича, 
Серайї Шапшала та сучасних караїмознавців, котрі не хочуть миритися з нав’язуваними 
їм поглядами рабиністів. 
Дослідницька робота в галузі караїмістики провадиться в Уппсалі, Лондоні, Торон-

то, Будапешті і Гельсінкі. Активністю вирізняється угорська дослідниця, що працює у 
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Швеції, проф. Ева Чато – серйозний спеціаліст із караїмської філології, а у Фінляндії на 
перше місце вийшов Тапані Харвіайнен, рішучий захисник теорії єврейського похо-
дження караїмів. Він з давніх часів знайшов шляхи співробітництва з російськими нау-
ковими закладами Санкт-Петербурга, де, як відомо, мають перебувати рукописи, зібрані 
Фірковичем. Ним опубліковано велику кількість статей у різного роду наукових збірни-
ках і науковій періодиці багатьох європейських країн і США, присвячених гебрайській 
мові караїмів, караїмсько-арабським мовним зв’язкам, питанням перекладу Біблії. Ряд 
публікацій стосуються сучасного життя караїмської громади Литви [див.: Csato 2010, 
275–277].
Останнім часом активність антикараїмських центрів навіть посилилася. Найперше 

слід назвати відомого вже з початку нинішнього століття ізраїльського професора, уро-
дженця Москви Дана Шапіра, до якого підключився навчений у Європі виходець з Кри-
му Михаїл Кизилов. У 2003 р. Д. Шапіра видав у Туреччині англійською мовою працю 
“Авраам Фіркович у Стамбулі (1830–1832): прокладання шляху для тюркського націо-
налізму” (Анкара, 2003) [Shapira 2003]. А двома роками пізніше вмістив в угорському 
науковому журналі “Acta Orientalia…” велику статтю під назвою «Єврейський пантюр-
кіст: Серайя Шапшал і його праця “Кримські караїми – тюрки. 1928”» [Shapira 2005, 
349–380]. Багато його праць виходить на івриті.
У 2003 році М.А. Кизилов публікує книгу (Центр аль-Кіркісані, м. Трой, шт. Нью-

Йорк) “Караїми очима мандрівників: етнічна історія, традиційна культура і повсякден-
не життя кримських караїмів за описами мандрівників” [Kizilov 2003], де знову-таки 
виступає проти “хозарської теорії”. Останнім часом з’явилися ще ряд важливих публі-
кацій, що підтримують точку зору рабиністів. Це – “Bibliographia Karaitika” у двох то-
мах (810 с.), укладачі Баррі Дов Уоллфіш і М. Кизилов (2010) [Wallfish 2010], і велика 
монографія М. Кизилова “Караїми Галичини: етнорелігійна меншина серед ашкеназів, 
тюрків і слов’ян. 1772–1945” (2009) [Kizilov 2009]. Обидві книги видані в Лейдені, у 
видавництві “Брілль”, що має засвідчувати їхній нібито високий академічний, об’єк-
тивний рівень. Але, знаючи погляди авторів на проблему, в цьому можна сумніватися. 
Серйозні матеріали друкуються в періодиці Угорщини, Польщі, Росії, країн Скандина-
вії. У 2005 р. у США відкрився Караїмський єврейський університет, по суті, центр 
прозелітизму [Karaite Jewish University]. Проводяться наукові конференції і семінари в 
Ізраїлі та на Заході.
Що ж можуть протиставити такому натиску караїми і ті, хто їх підтримує? Все те, 

що робиться в Литві, Польщі і трохи в Росії та Україні, не до порівняння. Але все ж 
таки відбувається публікація книг, проводяться різні культурні заходи. Спромоглися, 
завдяки щедрому спонсорові із Франції М.С. Сарачу, видати шість томів Караїмської 
енциклопедії. У США проф. В. Кефелі створив Міжнародний інститут кримських ка-
раїмів, який разом з кримчанами видає російською мовою квартальник “Караимика” 
[Caraimica]. Але цього явно мало. Потрібні серйозні публікації європейськими мовами. 
Знаменним проривом було проведення в Туреччині в Університеті м. Білечіка великого 
симпозіуму караїмознавців зі всього світу (5–8 квітня 2010 р.), в якому взяла участь 
представницька делегація вчених і караїмських активістів з України. Він переконливо 
засвідчив, що кримські караїми відроджуються і продовжують жити на своїй рідній 
землі [International Symposium on the Karaite Studies 2011]. 
Тепер слово за українськими ученими: нам належить захистити права корінного на-

роду Криму – караїв-караїмів на їхню землю, святині, духовну і культурну спадщину.
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Авестійська мова зафіксувала кілька термінів, які з різним ступенем вірогідності 
співвідносяться з клинковою зброєю: aMhU-, akauu- (aku-?), aStrA- та karvta-. Пропо-

нується аналіз цих слів та ставиться питання про можливість співвіднесення цих термі-
нів зі зброєю іраномовних народів.
Вживане в Яшті 13, 46 hapax legomenon aMhU-, імовірно, має індоєвропейське корін-

ня [Гамкрелидзе, Иванов 1984, 739]. За класичним словником Хр. Бартоломе воно пере-
кладається як “меч” [AirWb, 110] (можливо, від *ahU- “бойовий ніж; меч”? [Расторгуева, 
Эдельман 2000, 95]). Контекст у Яшті 13, 46 все більш схиляє дослідників перекладати 
це слово як інший вид зброї, зокрема О.C. Ніколаєв подає переклад “тятива” [Nikolaev 
2009, 462, fn. 4]. Однак більш вірогідним значенням слова aMhU- є “лук”, тому що, вихо-
дячи з тексту, при використанні цієї зброї задіяні дві руки. За У.У. Меландрою, етимо-
логія цього слова бере початок від і.-є. основи *os- – “кістка”, а відтак пропонується 
переклад aMhU- як “композитний лук з рогу та сухожилля” [Malandra 1973, 268–269].
За Е. Джексоном, слово akauu- (aku- ?) (гіпотетично) позначає “knife, dagger, coulter” 

[Jackson 1894, 110], можливо, походить від і.-є. основи *2aka- – “гострий предмет, ві-
стря, меч (?)” [Расторгуева, Эдельман 2000, 150–151]. Зазначене hapax вживане в Яшті 
1, 18 у переліку зброї. За Хр. Бартоломе має переклад: “Ножиці, ножицеподібна зброя” 
(“Scheere, scheerenartige Waffe”) [AirWb, 46], що сумнівно співвідноситься з клинковою 
зброєю. В авестійській 2aka- – “гак, шип” [AirWb, 45–46], відповідно, akauu- може по-
значати якусь гакоподібну зброю [Malandra 1973, 267–268]. 
Наступний термін – aStrA-, – використаний у Молодшій Авесті вісім разів: Відевдат 

2, 6, 10; 4, 19; 14, 8, 18, 4; Яшт 10, 112, 113; 5, 130. Перекладається за Е. Джексоном як 
“dagger, poniard, goad” [Jackson 1894, 110]; однак за Хр. Бартоломе – “Geisel, Peitsche, 
Knute” [AirWb, 263]1, тобто переклад його як “нагайка, батіг” вірогідніший. 
Найуживанішим словом, що, можливо, використане для позначення клинкової зброї, 

в Молодшій Авесті є karvta-. За класичним словником Хр. Бартоломе цей термін пере-
кладається як “ніж”, “ніж-кинджал” або “кинджал” (“Messer, Dolch-messer, Dolch”) 
[AirWb, 454]. Більш широкий діапазон значень подає словник E. Бахрамі: “різак”, “ніж” 
та “меч” (“cutter, knife” та “sword”) [Bahrami 1990, 1, 340]. У Відевдаті karvta- вжите 
чотири рази (4, 50; 7, 44; 14, 9; 17, 9–10), це слово зустрічається в п’яти Яштах (1, 18; 
3, 6; 10, 40, 42, 131; 13, 72; 14, 27), а також один раз як складова епітета застосоване в 
есхатологічному творі Хадохт-наск (Hadhokht Nask, Fragm. Westergaard, 41):

Відевдат

1 Vd. 4, 50 aiiaMhaEnAiS karvtAiS2 “залізними ножами”

2 Vd. 7, 44 karvtO-baECazVsca “ніж, що лікує”3

3 Vd. 14, 9 bitiiO karvtO “друге – ніж/кинджал”

4 Vd. 17, 9 karvtaiiasca “…ножами”
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Яшти

5 Yt. 1, 18 nOiT karvta “…ані ножем”

6 Yt. 3, 6 karvtO-baECazVsca “ніж, що лікує”

7 Yt. 10, 40 karvtaciT aEC&m hufrAiiuxta “ножі їхні добре-разючі”4

8 Yt. 10, 42 karvta “ножем/кинджалом”

9 Yt. 10, 131 hazaMrvm karvtan&m 
WaiiO dAran&m

“тисячу ножів дволезових”5

10 Yt. 13, 72 karvtO hufraMharStO “ніж/кинджал добре-сікучий”6

11 Yt. 14, 27 karvtvm zaraniiO-saorvm “ніж/кинджал золото-оздоблений”

Хадохт-наск

12 Fr.W., 41
(“Yt. 22”) karvtO-dLsauu “Той, хто гостроножий”7

Дане слово зафіксоване в давньоперській (karta-), пехлеві (kārt-), согдійській 
(*kart(krt-), тохарській (kerte-), осетинській (kard-), перській (kard-) та інших [ИЭСОЯ, 
І, 571]. Ймовірно, під іранським впливом воно потрапило до слов’янських (дав.-рус. 
кордъ) та угро-фінських (угор. kard, ханти karta) мов [ИЭСОЯ, І, 571]. Існування цього 
слова в скіфській мові підтверджується даними ономастики: Carthasis (ім’я брата скіф--
ського царя за Квінтом Курцієм Руфом (Hist. Alex. Magni., VII, 1))8. На можливість при--
сутності цього слова в сарматському середовищі вказує ім’я Κάρδιος (Танаїда, 
Фанагорія) [Абаев 1979, 293]. У нартівському епосі меч-kard є зброєю героя Батраза 
[ИЭСОЯ, І, 571]. Ім’я цього персонажа веде походження від іранського військового бо--
жества Веретрагни [Герценберг 1970, 37–38]. 

У Яшті 14 зброю (karvta-) несе чоловік (WIra-), який є десятою (останньою) “інкар--
нацією” Веретрагни9.

Яшт 14, 27
(за рукописом E1 (1601)10, fol. 353v–354v) 

[Kotwal, Hintze 2008, 416–417 = Geldner 1889, 211].
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a(h)mAi das(v)mO AjasaT Йому вдесяте з’явився 
WazvmnO WvrvqraGnO рухомий Веретрагна, 
ahuraDAtO WIrahe kvhrpa Ахурою створений, в подобі Воїна11,
raEuutO srIrahe mazdaDAtahe сяючого12, гарного, Маздою створеного,
baraT karvtvm zaraniiO-saorvm несучи кинджал золото-оздоблений,
frapixStvm WIspO-paEsaMhem вбраний усіма прикрасами13.
auuaqa AjasaT... Так з’явився…

Відомо, що Веретрагна був одним з найбільш популярних божеств та йому було 
присвячено найбільшу кількість зороастрійських храмів [Гиршман 1978, 71–72; Крю-
кова 2005, 83–84]. В елліністичні та римські часи античні джерела ототожнювали його з 
Аресом та Гераклом [Gnoli, Jamzadeh 1988, 4–5; Boyce, Grenet 1991, 62–65; Lipiński 
1993, 127–134; Кузьмина 2002, 34, прим. 39], а в іранській астрології Сасанідського пе-
ріоду Веретрагна втілював планету Марс [Gnoli, Jamzadeh 1988, 4; Чунакова 2004, 61]. 
Імовірно, що культ цього чи аналогічного божества мав значне поширення і серед ін-
ших іранських народів14, зокрема кочових. Звертає на себе увагу повідомлення Геродо-
та про існування святилищ “Ареса” (скіфського аналога Веретрагни15?) в усіх областях 
Скіфії (Herod., Hist., IV, 62). На особливе шанування Веретрагни в сакському середови-
щі можуть указувати кушанські монети, на яких він позначений іменем Ορλαγνο (пор.: 
д.-гр. Ουραράνης) [Stein 1887, 159]16. Низка скіфологів та іраністів вказують на можли-
вість відображення на витворах скіфо-сакського звіриного стилю певних зооморфних 
втілень Веретрагни17, відомих з 14 Яшту, а саме бика, вепра, птаха, коня, верблюда, 
фантастичного грифобарана тощо [Ghirshman 1977, 27–38; Кузьмина 2002, 17–18, 22–
24, 28–29; Болтрик 1998, 80–82; Королькова 2006, 85, 117–118; Прохорова 2007, 51–58; 
Медведев 2008, 124; Дарчиев 2008, 143–161, 203–215; Гуляев 2010, 225; Кантарович, 
Грибкова 2011, 144]. Питання про можливість відображення антропоморфних інкарнацій 
Веретрагни в культовому мистецтві іраномовних номадів Євразії залишається диску-
сійним18, хоча припустимим його еквівалентом може виступати т.зв. “скіфський Арес”, 
який, однак, вшановується в його атрибуті – “старому залізному акінаці” (ἀκινάκης 
σιδήρεος ἀρχαῖος) (Herod., Hist., IV, 62, 2)19. 

Щодо вищенаведеного фрагмента Яшту 14, 27 хотілось би зупинитись на описі 
зброї в рядках 5–7 (за рукописом Е1; 5–6 за К.Ф. Гельднером), що має розбіжності у пе-
рекладах. 

baraT karvtvm zaraniiO-saorvm
frapixStvm WIspO-paEsaMhem

Фр. Шпігель
[Spiegel 1864, 106]

bearing a sword with a golden hilt20,
adorned in every manner.

Ш. Д’Арле 
[Harlez 1881, 512] 

portant un glaive à poignée d’or, ornamenté,
possédant yout genre d’ornement.

Дж. Дармстетер
[Darmsteter 1883, 238] 

he held a sword with a golden blade, 
inlaid with all sorts of ornaments.

Е. Джексон 
[Jackson 1894, 109]

held a sword chased with gold, embossed,
and inlaid with all sorts of ornaments.

Фр. Вольф
[Wolf 1910, 261]

er führt ein mit Gold eingelegtes Messer, ein verziertes, mit 
allerlei Zierat versehenes.

В.С. Соколова (1950-е/2005)
[Соколова 2005, 379]

Он носил нож, выложенный золотом,
украшенный разными украшениями. 

У.В. Меландра 
[Malandra 1983, 84]

He carried a gold-inlayed, adorned, fully decorated dagger.
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І.М. Стеблін-Каменський 
[Авеста 1997, 346]

Златой клинок держащим, 
Что разукрашен весь.

Наш переклад: Несучи кинджал, золото-оздоблений, 
вбраний усіма прикрасами21.

Отже, у своїх виданнях Фр. Шпігель, Ш. Д’Арле, Дж. Дармстетер і Е. Джексон 
віддають перевагу перекладу karvta- як “меч” (“glaive”, “sword”), а в перекладі 
І.М. Стеблін-Каменського вид клинкової зброї не уточнюється. У.В. Меландра розуміє 
слово як “кинджал” (“dagger”). Як “ніж” перекладає Фр. Вольф, до якого приєднується 
В.С. Соколова. Аналогічно перекладає karvta- і В.Ю. Крюкова в тексті Відевдат 14, 9, 
де подано перелік військового знаряддя [Крюкова 2005, 265], до речі, ця зброя тут на-
звана другою після списа22.
Якщо іменник karəta- є сталим словом і не має різночитань у рукописах, то його 

якісна характеристика – двоскладовий прикметник zaraniiō-saora (в тексті у Зн. відм.) 
вживаний в Авесті лише в цьому випадку і друга частина слова saora- має два різночи-
тання: staora (K16 (?) і К36 (1704) – Копенгагенська бібліотека університету), sura (J10 
(1832) – Бомбейський рукопис). 
Точне значення цього терміна від і.-є. основи *saora- не встановлене. Фр. Шпігель 

вважав [Spiegel 1868, 626], що воно може бути з’ясоване через новоперські слова سور 
або سول. Е. Джексон виводить його із санскр. çabára-, cabala-, çavala- – “кольоровий”, 
“барвистий” [AirWb, 1680] і співвідносить з авест. zaraniiō-paEsa- [Jackson 1894, 109, 
fn. 2] (за Хр. Бартоломе – “прикрашений золотом” (“goldgeschmückt”) [AirWb, 1679]). 
Переклад першої частини цього прикметника як “золотий” не викликав розбіжностей, 
однак у поєднанні з saora- дістав такі тлумачення: “mit Gold eingelegt, damaszirt” 

(Хр. Бартоломе) [AirWb, 1680], “a golden blade” (Дж. Дармстетер), “Gold eingelegtes 
Messer” / “нож, выложенный золотом” (Фр. Вольф, В.С. Соколова), “a gold-inlayed” 
(У.В. Меландра), “златой клинок” (І.М. Стеблін-Каменський). За E. Бахрамі, однак, тер-
мін saora- має лише значення “the hilt (of a sword)” [Bahrami 1990, 3, 1399]. Втім, вже 
Фр. Шпігель сумнівався, чи йдеться тут про “лезо” (“Kligge”), чи про “руків’я” (“Griff”), 
віддаючи перевагу останньому [Spiegel 1868, 626 (27)]. Ш. Д’Арле також пропонує 
“ефес” (“poignée”) [Harlez 1881, 512]. 
У спеціальному дослідженні Е. Джексона доводиться, що karvta- – це короткий 

меч або кинджал, якому, на його думку, відповідає грецький термін έγχειρίδιον / “кин-
джал” [Liddell, Scott 1996, 475] стосовно перської зброї (Herod., Hist., VII, 61) [Jackson 
1894, 109–110]. Те ж саме слово έγχειρίδιον вживане щодо зброї ближнього бою персів 
і массагетів (Herod., Hist., І, 214). Згідно з Геродотом (Herod., Hist., VII, 61, 1) та об-
разотворчою традицією, в персів “кинджал” розміщувався на правому стегні (δεξιόν 
μηρόν). Отже, виникає питання про можливість співвіднесення karəta- з акінаком23, 
який традиційно перекладають як “короткий меч”, але також і “кинджал” [Malandra 
1973, 266, 267]. 
Назва зброї акінак (ἀκινάκης [Liddell, Scott 1996, 50]) не зафіксована в мові Авести 

[Malandra 1973, 267]. Це може пояснюватись тим, що корпус її текстів, зокрема Яштів, 
сформувався між X та VII ст. до н.е., тобто тоді, коли домінуючою зброєю в іранців за-
лишався кинджал. Термін акінак (*akīnaka)24 може походити від і.-є. основи *2aka- – 
“гострий предмет, вістря, меч (?)” [Расторгуева, Эдельман 2000, 150–151]25 або від 
*kai- – “різати” [Malandra 1973, 267]. На думку Б.О. Литвинського, він має західноіран-
ське походження [Литвинский 1968, 84; 2001, 222–243 Алексеев 1991, 271], про те, що 
акінак – перське слово, повідомляє словник Ліддела – Скотта [Liddell, Scott 1996, 50], 
втім, згідно з “Етимологічним словником іранських мов” Расторгуєвої – Едельман, “не 
исключено раннее заимствование культурного (военного) термина ‘меч’ в древние скиф-
ские диалекты из греческого и затем распространение его в другие языки по цепочке за-
имствований” [Расторгуева, Эдельман 2000, 150]. Отже, саме питання про розповсюдже-
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ність у скіфському середовищі слова акінак є дискусійним і базується винятково на 
повідомленнях античних авторів (Herod., Hist., IV, 62, 70; Luc., Tox, 38). Цей же тер-
мін застосовується в класичних джерелах для визначення перських мечів (напр.: Herod., 
Hist., III, 118, 128; VII, 54; VIII, 120; Xen., An., I, 2, 27; Hor., Od., I, 27,5 (acinaces)). 
Є.В. Черненко довів, що між скіфськими та перськими акінаками були істотні розбіж-
ності26, що, на його думку, не дозволяє застосовувати термін акінак щодо скіфських ме-
чів [Черненко 1979, 90–91; 1980, 30]. Натомість іншими дослідниками, зокрема 
А.Ю. Алексєєвим, стосовно скіфських мечів використовується термін акінак як рівно-
значний [Алексеев 1991, 271]27. Окрім дволезових прямих мечів поширення в іраномов-
них номадів Євразії28 мали і серповидні однолезові мечі – грецькі махайри [Алексеев 
2006, 43–65] (μάχαιρα [Liddell, Scott 1996, 1085]). 
Отже, у зв’язку з характеристикою “священної зброї” іранського військового бо-

жества виникає питання: чи поширюється поняття zaraniiō-saorvm на лезо karvta-? Іс-
нують приклади іранських кинджалів, повністю виготовлених із золота. Це, зокрема, 
кинджал з Келардашта (Kalârdasht) (близько Х ст. до н.е.) [Singh, Khorasani 2012, 9]29 
або кинджал з Хамадана (Ахеменідський період) [Forgotten Empire… 2005, 233 (no. 
430)]. Втім, на наш погляд, прикметник zaraniiō-saorəm може передавати характеристи-
ку не стільки самого леза karəta-, скільки його зовнішнього золотого оздоблення30 – 
руків’я та піхов, точне давньоіранське визначення яких, натомість, невідоме [Jackson 
1894, 109, fn. 2].
Якщо говорити про можливість співвідношення авестійського karəta- з тим чи ін-

шим видом клинкової зброї іраномовних народів Євразії, то найбільш вірогідним буде 
його зіставлення з церемоніальними кинджалами31, оскільки особливості цієї зброї й 
деталі декору їхніх лез, руків’я та піхов на семантичному рівні мали концептуальний 
характер і були регламентовані міфологічними уявленнями. 

1 Пор.: [Стеблин-Каменский 2009, 12].
2 Транслітерація за системою П.О. Шерво [Skjærvø 2003].
3 “(Arzt) der mit dem Messer kurit” [AirWb, 454].
4 Див.: [AirWb, 1831]. За І. Гершевичем – “well-discharged are their knives” [Gershevitch, 

1959, 93].
5 Див.: [Gershevitch, 1959, 139; Malandra 1973, 271–272].
6 (Adj.) “gut losgelassen sva. Gut in Gang gebracht, geschwungen” [AirWb, 1829]. За У.У. Мелан-

дрою – “the well-thrown knife” [Malandra 1973, 272]. 
7 Найменування міфічного півня, ножі є метафорою його шпор [AirWb, 454]. Цей образ ви-

кликає асоціацію із зображенням орнітоморфних ніг божества на золотій пластині горита із Со-
болевої Могили (IV ст. до н.е.). Персонаж має ноги півня (зі “шпорами”) з гіпертрофованими 
кігтями.

8 За етимологією В.І. Абаєва, kart-as – “меч асів” [Абаев 1979, 293, 281].
9 Ім’я vvrvqraGna перекладається як “Обороноздатний”, “Той, що долає опір”, “Переможний” 

(“Wehrhaftigkeit”, “Sieg”, “smiting of resistance”, “victorious” [AirWb, 1421; Gnoli., Jamzadeh 1988, 
3]. Можливо, воно бере початок від загальноіндоіранського *Vŗtraghán – “Знищувач ворожнечі” 
[Duchesne-Guillemin 1973, 125–126; Gnoli, Jamzadeh 1988, 4; Брагинский 1992, 233. Див. також: 
Benveniste, Renou 1934; Дрезден 1977, 352–353; Дюмезиль 2003, 125; Крюкова 2005, 82–83]).

10 Khorda Avesta / Yasht Codex E1 – First Dastur Meherji Rana Library, Navsari (Gujarat, India).
11 vira- – “insbes. der wehrhafte, waffentragende, ‘Kriegsmann’” [AirWb, 1453]. На відміну від 

слова nar- – “чоловік”, “людина”, – яке подається, зокрема, в Яшті 14, 17, що застосовувалося 
до жінок і дітей [AirWb, 1047], слово vira- використовувалось тільки для позначення дорослих 
чоловіків (тобто здатних носити зброю). У.В. Меландра дає переклад “hero” [Malandra 1983, 84].

12 (Adj.) “reich”, “prächtig”, “prunkvoll” [AirWb, 1484]. 
13 Див.: [AirWb, 817].
14 Щодо можливості існування культу Веретрагни в храмі Анахіти в городищі Еркурган 

(Узбекистан) епохи хіонітів див.: [Сулейманов 2010, 202].
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15 На персоніфікацію “скіфського Ареса” як Веретрагни прямо вказують О.Є. Кузьміна та 
Л.А. Лелеков [Кузьмина 2002, 17–18, 22–24, 28–29; Лелеков 1979, 185]. На рівні припущення ця 
персоніфікація була також прийнята Л.А. Кемпбеллом та А.К. Акішевим [Campbell 1968, 73–74, 
236; Акишев 1984, 92; див. також: Вертиенко 2012, 41–52].

16 Крім того, М. Штейн припускає, що на монетах з крилатою богинею на ім’я Οανινδα / 
Οανινδο в іконографії Ніки зображене особливе іранське жіноче божество переможності vanaiñti 
uparatāt (“victorious superiority”), що згадується в одному контексті з Веретрагною (Ясна 1, 6; Ві-
сперед 1, 6; Яшт 14, 0) [Stein 1887, 159–160].

17 У 14 Яшті подано перелік десяти зооморфних і антропоморфних втілень (kəhrpa) Вере-
трагни, з притаманними їм якісними характеристиками, в яких він з’являється Заратуштрі 
[Darmsteter 1883, 231]. В образі потужного Вітру (14, 2, 3), (мужнього) Бика (14, 7, 3), білого 
Коня (14, 9, 3), в’ючного (?) Верблюда (14, 11, 3), Кабана (14, 15, 3), П’ятнадцятирічного (14, 17, 
3), Птаха Варегна (14, 19, 3), дикого Барана (14, 23, 3), войовничого Цапа (14, 25, 3) та сяючого 
Воїна (букв. дорослого чоловіка) (14, 27, 3). Вважається, що викладені в цьому тексті уявлення 
відбивають значно більш ранні, аніж зороастрійська стадія, релігійні уявлення щодо військово-
го божества давніх іранців [Benveniste, Renou 1934].

18 Свого часу ми висловили припущення, що зображенням “скіфського Веретрагни” може 
бути орнітоморфне божество на вищезгаданій пластині горита із Соболевої Могили [Вертиенко 
2010, 93]. Хотілось би відзначити, що це божество має всі ознаки, що може отримати людина 
від Веретрагни (міць рук, гострий зір та ін. (див.: Яшт 14, 29)).

19 Пор.: [Мищенко 1882, 514; Дарчиев 2008, 15]. 
20 Тут і далі підкреслення наші.
21 До значення frapixStvm див.: [AirWb, 817]; до WIspO-paEsaMhem – [AirWb, 1468].
22 Як відзначалося, і Геродот згадує списи та кинджали як зброю персів і массагетів (Herod., 

Hist., І, 214, 2). Зазначимо, що подібне озброєння воїнів є характерним для близькосхідного ре-
гіону доби раннього залізного віку. Наприклад, згідно з повідомленням TCL XII 114 від 541 р. 
до н.е. з архіву храму Еанна в Уруці (Нововавилонський період), на озброєнні воїнів-лучників, 
що несли караульну службу, були списи, залізні кинджали, щити та луки з “аккадськими” та 
“кіммерійськими” стрілами [Дандамаев 2009, 322–323].

23 Припустімо, прототипами для скіфських коротких “мечів-акінаків” були біметалічні та за-
лізні кинджали кіммерійської доби [Мелюкова 1964, 12–13]. 

24 Пор.: согд. будд. kyn’k [kīne] – “меч”; хор. Δh’kynk – “меч дахів” [Расторгуева, Эдельман 
2000, 151].

25 Пор.: *3ad- – “гострий” [Расторгуева, Эдельман 2000, 151], *2aś- – “гострий” [Расторгуева, 
Эдельман 2000, 237].

26 У перських акінаків перехрестя входить у піхви, чого не буває у скіфських мечів, бутероль 
перських акінаків більш широка та чітко відокремлена від піхов, бокові лопаті мають різну фор-
му, скіфські мечі довші за перські акінаки [Черненко 1980, 29–30]. 

27 Зазначимо, що згідно з підрахунками А.Ю. Алексєєва на 1991 р. кількість скіфських кин-
джалів та мечів-акінаків, винайдених у поховальних комплексах Північного Причорномор’я, є 
майже рівною (230 кинджалів та 239 залізних акінаків) [Алексеев 1991, 279, табл. 1].

28 Щодо озброєння номадів Центральної Азії раннього залізного віку див.: [Литвинский, 
Пьянков 1966, 36–52; История… 2004, 762, 764]. Зазначимо, що за Геродотом клинковою зброєю 
массагетів названі кинджали (έγχειρ́διον) (Herod., Hist., І, 214), тоді як Страбон вказує, що вони 
використовували махайри (Strabo., XI, 86).

29 Наприкінці бронзового – на початку раннього залізного віку виробництво кинджалів з до-
рогоцінних металів, зокрема із золота, локалізувалось у Північному Ірані, тоді як у Луристані їх 
виготовляли переважно з бронзи та заліза, а знайдені тут вироби із золота та срібла були при-
возними [Талаи 2011, 115]. Згідно з класифікацією іранських кинджалів II – початку I тис. до н.е. 
за Х. Талаї (виділено 9 груп [Талаи 2011, 121–130]) золота зброя з Келардашта належить до 
4-ї групи (довжина леза від 31 см до 46,5 см), яка відома переважно в Північному Ірані (Марлик, 
Келардашт, Емлеш), Талиші (Азербайджан) та Луристані [Талаи 2011, 125, рис. 15, 20–23]. До 
неї примикає 5-та група (леза до 54 см) – “мечі” [Талаи 2011, 125–126]. 

30 Близьку за ідеологічним забарвленням ситуацію ми бачимо і в скандинавській середньо-
вічній традиції, де при описах руків’їв “ідеальних мечів” використовуються такі характеристи-
ки, як “вбраний золотом”, “в різьбі золотій” (Сага про людей з Лаксдаля, 21; Пісня про Хельгі, 
сина Х’єрвара, 8, 9) [Лебедев 1991, 292–293].

31 Докладніше див.: [Вертієнко 2013, у друці].
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СУРА LXXXIV. ТРІЩИНИ
В ім’я Аллаха, Всемилостивого, Всемилосердного!

1. Коли небо розверзнеться,
2. слухаючись Господа свого, і покориться,
3. коли земля розстелиться,
4. і, викинувши свій вміст, спорожніє,
5. і, слухаючись Господа свого, покориться,
6. отоді ти, людино, палко прагнучи до Господа свого, зустрі-

неш Його!
7. А з тим, кому буде дано книгу його [вчинків] у правицю,
8. розрахунок буде легким.
9. І він повернеться до своєї родини радісним.
10. А той, кому буде дано його книгу поза спиною2,
11. благатиме погибелі
12. і смажитиметься в Полум’ї.
13. Бо радісно було йому в родині,
14. бо він гадав, що ніколи не повернеться [до Аллаха].
15. Однак Господь завжди добре бачив його!
16. Тож клянуся вечірньою зорею,
17. і ніччю, й усім, що вона таїть,
18. і місяцем уповні.
19. Ви неодмінно переходитимете з однієї смуги в іншу3.
20. Тож чому вони не вірують?!
21. Чому ж, коли їм читають Коран, вони не падають 

долілиць?!4
22. Навпаки, ті, хто не вірує, вважають його брехнею.
23. Однак Аллах краще знає, що вони приховують.
24. Тож “порадуй” їх болісною карою!
25. Опріч тих, хто увірував і чинив добрі справи, – тим без-

мірна винагорода!
СУРА C. ПРУДКІ [КОНІ]

В ім’я Аллаха, Всемилостивого, Всемилосердного!
1. Клянуся прудкими конями5, що несуться захекано
2. і висікають копитами іскри,
3. клянуся тими, що нападають спозаранку6,
4. здіймаючи там куряву
5. і вдираючись у ворожу гущу7,
6. що людина зовсім невдячна Господу своєму,
7. та ще й сама ж тому свідок.
8. Вона палко любить блага цього світу.

КОРАН: ДАВНІ СУРИ1

(мекканський період)
Переклад з арабської та коментарі В.С. Рибалкіна
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9. Хіба ж вона не знає, що, коли буде перевернуто вміст мо-
гил,

10. коли дістануться до сховів їхніх душ,
11. у той день Господь їхній знатиме про них усе!

СУРА LXXIX. ТІ, ХТО ВИРИВАЄ
В ім’я Аллаха, Всемилостивого, Всемилосердного!

1. Присягаюся тими, хто8 силоміць вириває9.
2. Клянуся й тими, хто стиха виймає10.
3. Клянуся тими, хто рине плинно.
4. Клянуся тими, хто витає наввипередки11.
5. Клянуся тими, хто порядкує справами,
6. що настане день, коли все задрижить від струсу12,
7. а далі пролунає гук Сурми,
8. в той день затремтять серця
9. і поникнуть погляди.
10. Вони13 запитують: “Невже ми справді повернемося до колиш-

нього стану?
11. по тому як будемо зотлілими кістками?”
12. Вони кажуть: “Тоді таке повернення збиткове!”
13. Та пролунає лише один гук,
14. як вони опиняться на земній поверхні.
15. А чи дійшла до тебе, [Мухаммаде], розповідь про Мусу,
16. коли закликав його Господь у священній долині Тува?14
17. «Іди до фараона, бо він вийшов за межі,
18. і запитай його: “Чи не слід тобі очиститися?
19. Я поведу тебе до Господа твого, аби звідав ти страх [Бо-

жий]”».
20. І Муса явив йому найвище знамення15.
21. Але фараон звинуватив його в обмані й ослухався.
22. Та поспішно повернувся до нього спиною.
23. Потому, зібравши людей, проголосив:
24. “Я – ваш найвищий Господь!”
25. І покарав його Аллах як слід у майбутньому і в цьому 

житті.
26. Достоту, у цьому повчальний приклад для тих, хто боїться 

[Аллаха]!
27. Що важче сотворити: вас чи небо? А Він сотворив його,
28. звів його склепіння, й надав йому досконалості,
29. і затьмарив його ніч, і породив його ранок.
30. А після того розпростер землю.
31. Вивів із неї воду та пасовисько.
32. І гори — Він зробив їх непорушними
33. на користь вам і вашій худобі.
34. А коли трапиться найгірше лихо –
35. день, коли людина згадає, до чого вона прагнула.
36. І пекельний вогонь явиться тому, хто зрячий.
37. А тому, хто вийшов за межі,
38. віддавши перевагу земному життю,
39. геєна вогненна буде притулком.
40. Тому ж, хто боявся постати перед своїм Господом і стри-

мував душу від згубної пристрасті,
41. рай буде притулком.
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42. Вони питають тебе про ту Годину: “Коли настане вона?”
43. Навіщо тобі згадувати про неї?
44. Тільки Господь твій відає про те.
45. Ти ж тільки перестерігаєш тих, хто боїться її.
46. Того дня, як побачать вони її, їм здасться, нібито вони 

жили тільки вечір або ранок.
СУРА LXXVII. ПОСЛАНІ16

В ім’я Аллаха, Всемилостивого, Всемилосердного!
1. Клянуся посланими один за одним!17

2. Клянуся лютуючими буревіями,
3. клянуся вітрами, які женуть хмари,
4. клянуся тими, хто добре розрізняє18,
5. клянуся тими, хто посилає Напучування –
6. задля прощення чи застороги.
7. Бо те, що обіцяно, здійсниться.
8. І коли зорі загаснуть,
9. а небо розламається,
10. і коли гори розвіються,
11. і коли посланцям буде призначено час...
12. До якого дня [його] буде відкладено?
13. До Дня Суду!19
14. А що дасть тобі знати, що таке День Суду?
15. У той день — горе тим, хто звинувачував у брехні!
16. Хіба Ми не погубили пращурів?!20
17. А потім пошлемо слідом за ними нащадків.
18. Отак Ми робимо з грішниками!
19. У той день — горе тим, хто звинувачував у брехні!
20. Хіба не сотворили Ми вас із мізерної рідини
21. і не помістили її в надійному місці
22. до певного часу?
23. Отак Ми розрахували. Які ж чудові упорядники!
24. У той день — горе тим, хто звинувачував у брехні!
25. Хіба не зробили Ми землю вмістилищем
26. живих і мертвих?
27. Ми влаштували на ній високі гори та напоїли вас питною 

водою.
28. У той день — горе тим, хто звинувачував у брехні!
29. Ідіть до того, що ви вважали за оману!
30. Ідіть до потрійної тіні,
31. не тіниста вона й не порятує від полум’я!
32. Воно жбурлятиме великі, немов палаци, іскри,
33. немов руді верблюди.
34. У той день — горе тим, хто звинувачував у брехні!
35. Це — той день, коли вони не говоритимуть
36. і не буде дозволено їм виправдовуватися.
37. У той день — горе тим, хто звинувачував у брехні!
38. Це День Суду, коли Ми зберемо вас і пращурів.
39. А якщо ви маєте якийсь підступ, то підведіть його під 

Мене!
40. У той день — горе тим, хто звинувачував у брехні!
41. Богобоязливі будуть у затінку біля джерел
42. і плодів, яких тільки зажадають.
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43. Їжте і пийте, смачного вам за те, що ви чинили.
44. Отак Ми воздаємо добродіям!
45. У той день — горе тим, хто звинувачував у брехні!
46. Їжте й утішайтесь недовго, бо ви грішники!21
47. У той день — горе тим, хто звинувачував у брехні!
48. А коли їм кажуть: “Поклоніться!” – вони не поклоняться!
49. У той день — горе тим, хто звинувачував у брехні!
50. Тож у яку ще розповідь після цього вони увірують?!

СУРА LXXVIII. ВІСТКА
В ім’я Аллаха, Всемилостивого, Всемилосердного!

1. Про що вони питають один одного?
2. Про велику вістку,
3. щодо якої у них розбіжності.
4. Ну так вони довідаються.
5. Атож! Вони таки довідаються!
6. Хіба не Ми зробили землю одром,
7. а гори – опорами?
8. І вас Ми сотворили парами.
9. А сон ваш зробили спочинком.
10. І ніч влаштували покровом,
11. а день зробили засобом прожитку.
12. І Ми спорудили над вами сім твердинь.
13. І сотворили палаюче світило.
14. І спустили з дощових хмар щедру воду,
15. щоби виростити нею злаки та рослини
16. і буйні сади.
17. День Суду визначено!
18. Того дня засурмлять у сурму, і ви прийдете юрбами,
19. і небеса відкриються і будуть воротами,
20. а гори зрушаться і стануть маревом.
21. Геєна буде пасткою
22. для непокірних, їхнім притулком,
23. де вони залишаться навіки.
24. Не скуштують вони там ані прохолоди, ані питва,
25. окрім окропу та гною!
26. як належну винагороду! 
27. Позаяк вони не чекали розплати
28. і вперто вважали обманом Наші віщі знаки.
29. А Ми все порахували, записавши!
30. Тож скуштуйте, а Ми тільки додамо вам мук.
31. Для богобоязних будуть захистком
32. сади і виноградники,
33. повногруді дівчата-однолітки
34. і повний келих.
35. Не почують вони там ні теревенів, ні брехні.
36. У віддяку від Господа твого, як дар, як відплату
37. Всемилостивого Господа небес, землі та того, що між ними. 

Вони не будуть спроможними звернутися до Нього.
38. Того дня, коли Дух та ангели стануть рядами, говоритиме 

тільки той, кому дозволить Всемилостивий, і він скаже чисту 
правду.
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39. Це – істинний День; хто захоче, обере собі шлях до Гос-
пода свого!

40. Ми попередили вас про близьку кару. У той день людина 
побачить, що натворили її руки, і скаже невірний: “О, якби-то 
я був прахом!”

СУРА LXXXVIII. ВСЕОСЯЖНЕ ЛИХО
В ім’я Аллаха, Всемилостивого, Всемилосердного!

1. Чи дійшла до тебе розповідь про всеосяжне лихо?22
2. Одні обличчя того дня будуть смиренними,
3. виснаженими, пригніченими.
4. Горітимуть вони в пекучому вогні,
5. поїтимуть їх із киплячого джерела,
6. а їжею їм будуть тільки сухі колючки23,
7. якими не наситишся і не втамуєш голоду!
8. Інші обличчя того дня будуть радісними,
9. задоволеними своїм устремлінням
10. у садах превисоких.
11. Там не почуєш марнослів’я.
12. Є там джерело з проточною водою,
13. є там вознесені ложа
14. і розставлені келихи,
15. розкладені рядами подушечки
16. і розстелені килими.
17. Хіба вони не дивляться на верблюдів, як вони створені,
18. і на небо, як воно підняте,
19. і на гори, як їх возведено,
20. і на землю, як її розстелено?
21. Тож перестерігай, бо ти повчальник!
22. Ти не наглядач над ними!
23. А якщо хтось відвернеться і буде невірним,
24. то скарає Аллах його найбільшою карою!
25. Адже до Нас повернуться вони,
26. і тоді саме Нам доведеться розквитатися з ними.

СУРА LXXXIX. ДОСВІТНЯ ЗОРЯ
В ім’я Аллаха, Всемилостивого, Всемилосердного!

1. Клянуся досвітньою зорею.
2. Клянуся десятьма ночами24,
3. клянуся парним і непарним25
4. і ніччю, коли вона настає!
5. Чи не в цьому клятва розумного?
6. Хіба ти не бачив, як вчинив Господь твій з адитами?26 –
7. жителями Ірама, міста з колонадами,
8. подібних яким не було створено в цьому краю?
9. І як вчинив із самудянами, котрі висікали свої житла в 

скелях?
10. Та з фараоном, який [катував] на палі? –
11. з усіма, хто чинив поглум у своїх краях,
12. примножуючи там наругу?
13. Тож шмагонув їх Господь твій батогом покари.
14. Адже Господь твій усе спозирає.
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15. І коли Він випробовує людину почестями та милістю, каже 
вона: “Господь мій облагодіяв мене!”

16. Коли ж Він випробовує її, урізуючи частку дарів своїх, 
каже вона: “Господь мій зневажив мене!”

17. Але ж ви самі не шануєте сироту!
18. І не заохочуєте один одного нагодувати злидаря.
19. Ви ж бо проїдаєте всю спадщину
20. і палко любите тільки багатство.
21. Та ба! Коли землю буде вщент роздроблено
22. і прийде Господь твій та ангели ряд у ряд,
23. коли постане геєна, отоді згадає людина... Та навіщо їй 

тоді той спомин?!
24. Людина скаже: “Якби ж то я знала наперед, як слід жити 

на цім світі...”
25. І тоді ніхто не покарає його так, як Він,
26. ніхто не зв’яже його такими міцними путами...
27. О ти, заспокоєна душе!
28. Повернися до Господа свого вдоволеною, заспокоєною.
29. Увійди в коло рабів Моїх!
30. Увійди до Мого раю!

СУРА LXXV. ВОСКРЕСІННЯ
В ім’я Аллаха, Всемилостивого, Всемилосердного!

1. Ні! Клянуся Днем Воскресіння!
2. Ні! Клянуся душею, яка докоряє!
3. Невже людина вважає, що Ми не зберемо її костей?
4. Атож! Ми здатні відтворити навіть кінчики її пальців!
5. Проте людина й надалі прагне до гріха!
6. Вона питається: “Коли ж настане День Воскресіння”?
7. Та коли засліпиться погляд
8. і затьмариться місяць,
9. а сонце з місяцем з’єднаються,
10. спитає людина тоді: “Де ж порятунок?”
11. Та ба! Не буде жодного притулку.
12. Того дня прихисток – тільки в Господа твого!
13. Тоді оголосять людині, що вона приготувала собі на май-

бутнє і що відклала на потім.
14. Більше того, людина виступить свідком проти себе самої!
15. Хай би навіть вибачалася.
16. Не верти язиком, аби пришвидшити те, [що Ми тобі 

посилаємо]27.
17. Наш обов’язок – збирання його та читання!
18. І коли Ми читаємо його тобі, [Мухаммаде], то стеж за тим 

читанням.
19. Потім Ми пояснимо його.
20. Та де там! Ви любите життя тутешнє
21. і нехтуєте життям майбутнім.
22. Одні обличчя того дня сяятимуть,
23. дивлячись на їхнього Господа.
24. Інші обличчя в той день будуть понурими,
25. у роздумах про велику біду, що їх настигне.
26. Та ба! Коли дійде вона до горла
27. і сказано буде: “Хто ж той знахар?”,
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28. отоді людина й подумає, що пора прощатися з життям.
29. Гомілки зачепляться одна за другу.
30. І того дня її приведуть до Господа твого.
31. Людина ж не вірила, не молилася,
32. та ще й звинувачувала у брехні й відверталася,
33. потому, задерши носа, йшла до своєї родини...
34. Горе тобі, горе!
35. І ще раз горе тобі й горе!
36. Невже людина вважає, що її буде залишено без нагляду?
37. Хіба не була вона краплею виверженого сімені?
38. Потім стала згустком крові, а Він сотворив її, надавши 

досконалої подоби.
39. І сотворив Він із неї пару — чоловіка та жінку.
40. Тож хіба не зможе Він оживити мертвих?!

СУРА LXXXIII. ТІ, ХТО ОБВАЖУЄ
В ім’я Аллаха, Всемилостивого, Всемилосердного!

1. Горе тим, хто обважує!
2. Тим, хто для себе відміряє сповна,
3. а відміряючи й зважуючи іншим, завдає збитку.
4. Невже вони не думали, що їх воскресять
5. для Великого дня,
6. того дня, коли люди постануть перед Господом усього сущо-

го?!
7. Але ж ні! Книга нечестивців вже в Сіджджіні!
8. А чи знаєш ти, [Мухаммаде], що таке Сіджджін?
9. Це написана книга!
10. У той день горе тим, хто мав істину за брехню! –
11. хто вважав за ошуканство день Страшного Суду.
12. Бо мати його за оману міг тільки грішний зловмисник.
13. Коли йому читають наші аяти, він каже: “Це ж байки пра-

щурів”.
14. Та де там! Їхні серця сповило те, що вони надбали.
15. Але ж ні! У той день їх точно буде закрито завісою від 

Господа їхнього.
16. Потім вони, достеменно, горітимуть у пекельному вогні.
17. І буде їм сказано: “Це те, що ви мали за ошуканство!”
18. Але ж ні! Книга благочестивих, достовірно, в Іллійуні.
19. А чи знаєш ти, [Мухаммаде], що таке Іллійун?
20. Це написана книга!
21. про яку свідчать наближені [до Аллаха].
22. Благочестиві, достеменно, будуть у благодаті,
23. споглядаючи на ложах.
24. На їхніх обличчях ти пізнаєш полиск блаженства.
25. Їх поїтимуть закоркованим вином.
26. Запечатаним мускусом. Тож нехай за це змагаються спраглі.
27. Змішаним з водою Тасніму –
28. джерела, звідки п’ють наближені [до Аллаха].
29. Ті, хто грішив і сміявся з тих, хто увірував,
30. і, проходячи повз них, глузував, підморгуючи одні одним,
31. а коли поверталися до своїх родин, насміхалися над ними.
32. І щоразу, побачивши їх, казали: “Оце ті, хто заблукав!”
33. Але ж їх не було послано охоронцями над ними.
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34. Тож у той день ті, хто увірував, посміються над невірни-
ми,

35. споглядаючи з лож.
36. Хіба не буде віддячено невірним за те, що вони чинили?

СУРА LXIX. НЕМИНУЧІСТЬ
В ім’я Аллаха, Всемилостивого, Всемилосердного!

1. Неминучість.
2. Що це таке — неминучість?
3. Чи знаєш ти, [Мухаммаде], що це таке — неминучість?
4. Самудяни й адити28 вважали смертельну кару ошуканством.
5. Самудян було побито громом,
6. а адитів знищив холодний лютий буревій.
7. Бог наслав його на них безнастанно протягом семи ночей та 

восьми днів. І ти бачиш там той люд розтрощений, неначе звале-
ні пальмові стовбури.

8. Тож хіба ти бачиш, щоб від них що-небудь залишилось?
9. І фараон, і ті, хто жив раніше, і зруйновані міста29 чини-

ли гріхи.
10. Вони ослухалися посланця їхнього Господа, і Він їх жор-

стоко покарав.
11. Коли вода вийшла з берегів, Ми понесли вас у ковчезі,
12. щоб Ми нагадали вам і щоб нагадування те берегли чутливі 

вуха.
13. Коли ж пролунає один гук Сурми
14. і земля й гори злетять у небо й ураз розсиплються на по-

рох,
15. отоді й трапиться Подія,
16. і небо розколеться, і стане того дня розчахнутим,
17. і ангели по краях його нестимуть у той день над собою 

престол Господа твого – восьмеро.
18. У той день вас поставлять [перед Господом] і не прихова-

ється від вас потаємне.
19. Той, кому буде дано книгу у правицю, скаже: “Ось вам, 

читайте мою книгу!
20. Я завжди думав, що отримаю свій розрахунок!”
21. Так що він блаженствуватиме
22. у високому саду
23. з низько висячими гронами.
24. “Їжте і пийте, на здоров’я, за те, що ви чинили в дні 

минулі!”.
25. Той же, кому буде дано його книгу у лівицю, скаже: “Кра-

ще б мені не давали моєї книги!
26. і не знав би я свого розрахунку!
27. О, якби ж то на цьому все скінчилося!
28. Не врятували мене мої статки!
29. Пропала моя могутність!”
30. “Схопіть його і закуйте!
31. Потім спаліть його в пекельному вогні!
32. Далі – в ланцюг довжиною в сімдесят ліктів зав’яжіть.
33. Бо він не вірив у великого Аллаха
34. і не спонукав нагодувати злидаря.
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35. Тому немає в нього сьогодні тут друга,
36. немає ніякої їжі, окрім гною,
37. який їдять тільки грішники!”
38. Тож клянуся тим, що ви бачите,
39. і тим, чого не бачите!
40. це – справді слова шляхетного посланця!
41. а не слова поета. Мало ви віруєте!
42. І не слова віщуна. Мало ви пам’ятаєте Пересторогу!
43. Вона – одкровення від Господа всього сущого.
44. А якби він30 наговорив на Нас якісь небилиці,
45. Ми би схопили його за десницю,
46. а далі точно перерізали б йому сердечну артерію.
47. І жоден із вас не перешкодив би Йому в покарі!
48. Коран є нагадування для богобоязливих.
49. Нам точно відомо, що серед вас є такі, хто вважає його 

за оману.
50. Певно, він – погибель для невірних.
51. Достеменно, він – незаперечна Істина!
52. Тож восхвали ім’я великого Господа твого!

СУРА LI. ТІ, ЩО ВІЮТЬ
В ім’я Аллаха, Всемилостивого, Всемилосердного!

1. Клянуся тими, що могутньо віють!
2. Клянуся тими, що несуть ношу!31
3. Клянуся тими, що легко пливуть!32
4. Клянуся тими, хто розподіляє Боже повеління,
5. що те, що вам обіцяно, неодмінно справдиться.
6. І справді настане Суд!
7. Клянуся небом із зоряними шляхами,
8. що ваші слова справді суперечливі33.
9. Хто відвернувся, від того й відвернуться.
10. Нехай буде вбито брехунів,
11. загрузлих у багнюці легковажності!
12. Вони питають: “Коли настане Судний день?”
13. Тоді, коли їх буде випробувано на пекельному вогні.
14. [І буде сказано]: “Скуштуйте муки! Це – те, з чим ви так 

поспішали!”
15. Богобоязливі будуть у садах біля джерел,
16. прийнявши те, що дарував їм їхній Господь, бо ж були 

вони раніше благочестивими –
17. недосипали ночей,
18. а на досвітку благали в Аллаха прощення.
19. І в їхніх статках завжди знаходилася частка для жебрака 

та злидаря.
20. На землі є віщі знаки для тих, хто стійкий у вірі.
21. Є вони і в душах ваших, невже ви не бачите?
22. На небі на вас чекає доля ваша і те, що було обіцяно.
23. Отож клянуся Господом неба й землі, що це – справжня іс-

тина, як і те, що ви справді говорите.
24. Чи дійшла до тебе, [Мухаммаде], історія про поштивих 

гостей Ібрагіма?
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25. Зайшли вони34 якось до нього і мовили: “Мир тобі!” Той 
одрік: “Мир вам, незнайомці!”

26. Потому він вийшов до родини і приніс вгодоване теля.
27. Подавши його гостям, він запитав: “Може, поїсте?”
28. Він відчув деякий страх35 перед ними, а вони сказали: “Не 

бійся!” і втішили його благою вісткою про народження мудрого 
сина.

29. Тут з лементом вийшла його жона, ударила себе по облич-
чю36 і сказала: “Я ж — стара і безплідна!”

30. А вони на те: “Так прорік Господь твій, а він Премудрий 
Розумний!”

31. Ібрагім запитав: “Що треба вам, посланці?”
32. Ті одрекли: “Нас послано до грішного люду,
33. аби наслати на нього глиняне каміння,
34. помічене37 в Господа твого для злочинців!”
35. Але ми усунули тих, хто був там із віруючих,
36. знайшовши всього єдиний будинок з тими, хто ввірив себе 

Богові38.
37. У ньому ми залишили віщий знак для тих, хто боїться бо-

лісних мук.
38. І в Мусі – віщий знак, коли ми послали його до фараона з 

явною владою.
39. Але фараон відвернувся зі своїм військом і сказав: “Він 

чаклун або божевільний!”
40. Тож схопили ми його з воїнством і пожбурили в море, бо 

він заслужив осуду.
41. І в адитах був той знак, коли ми наслали на них пекучий 

буревій,
42. що спустошує все на своєму шляху, залишаючи тільки зо-

тлілі кості,
43. і в самудянах був, коли сказано було їм: “Втішайтеся до 

певного часу!”
44. Але вони пихато ослухалися веління Господа свого, тож 

уразила їх блискавиця прямісінько в очі.
45. Отож не могли вони звестися на ноги і нікому було допо-

могти їм.
46. А ще раніше [Ми знищили] людей Нуха, бо були вони нечес-

тивцями.
47. Ми воздвигнули небо силою нашою, адже Ми всемогутні.
48. Ми розпростерли землю. Як же гарно ми розстелили її!
49. Ми усе суще сотворили попарно, аби ви замислилися.
50. Тож звертайтеся до Аллаха! Я вам від Нього провозвісник!
51. І не сотворяйте собі жодного іншого божества, опріч Ал-

лаха! Я вам ясний перестерігач від Нього.
52. Отак і про кожного посланця, хто приходив до людей і ра-

ніше, вони казали: “Це – чаклун або божевільний!”
53. Невже вони заповідали таке один одному? О ні! Люд той 

норовистий.
54. Тож облиш їх і не заслужиш жодної докори.
55. Перестерігай, адже пересторога принесе користь віруючим.
56. Я сотворив джинів і людей тільки для того, щоб вони по-

клонялися Мені.
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57. Я не жадаю від них ніяких щедрот і не хочу, щоб вони 
Мене годували.

58. Тільки Аллах – податель щедрот, Всесильний, Усемогутній.
59. А тих, хто чинив кривду, спіткає така ж доля, як і їхніх 

спільників, тож хоч би не покваплювали Мене!
60. Отож горе тим, хто не увірував39, від покари обіцяного їм 

Дня!40

СУРА LII. ГОРА
В ім’я Аллаха, Всемилостивого, Всемилосердного!

1. Клянуся горою!41

2. Клянуся Книгою, написаною
3. на розгорненому сувої.
4. Клянуся заселеним храмом42

5. і піднятим склепінням!
6. Клянуся повноводим морем,
7. Покара Господа твого неодмінно настане.
8. Ніхто не зможе відвернути її.
9. Того дня небо грізно розбушується
10. і гори жахливо здригнуться,
11. того дня лихо тим, хто звинувачує [пророків] у брехні, –
12. тим, хто зав’яз у марнослів’ї,
13. у той день їх щосили пожбурять у вогонь геєни [зі слова-

ми]:
14. “Ось той Вогонь, який ви мали за обман!
15. Тож невже він чаклунство? Чи хіба ж ви нічого не бачите?
16. Горіть у ньому! Терпітимете чи ні — то все одно для вас, 

бо вам тільки воздасться за те, що ви вчинили!”
17. Богобоязливі будуть у садах та благодаті,
18. насолоджуючись, що дав їм Господь їхній та вберіг їх від 

пекельних мук.
19. За те, що ви робили, їжте і пийте на здоров’я, 
20. спочиваючи на ложах, розставлених рядами! І дамо Ми їм у 

жони чорнооких красунь.
21. До тих, хто вірив і чиє потомство успадкувало їхню віру, 

Ми приєднаємо їхніх нащадків, не применшивши ані на йоту їхніх 
діянь. Кожна людина – заручниця власних надбань.

22. Ми доправимо їм удосталь плодів та м’яса, скільки вони 
зажадають.

23. Вони пустять там навкруг келих, від якого не буде ні 
марнослів’я, ні принуки до гріха.

24. І прислужуватимуть їм вродливі юнаки, немов приховані 
перлини.

25. І запитуватимуть вони один одного,
26. І казатимуть: “Ми раніше боялися за нашу родину,
27. та Аллах змилосердився над нами й захистив нас від пока-

ри самумом43”.
28. Ми й раніше благали Його про поміч, бо він Усеправедний, 

Всемилосердний».
29. Тож перестерігай! Бо, по милості Господа свого, ти – не 

чаклун і не божевільний.
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30. А як казатимуть вони: “Він – віршомаз! Почекаймо поворо-
ту його долі!” –

31. відкажи: “Чекайте, і я ж бо зачекаю з вами!”
32. Чи то їх марення підбурюють до такого, чи вони зроду 

такі норовисті?
33. Або як говорять: “Він вигадав його!44” Авжеж, не вірують 

вони! 
34. То нехай розкажуть щось подібне, якщо кажуть правду.
35. Чи, може, вони сотворені з нічого? Або самі що-небудь 

сотворили?
36. Чи, може, сотворили небеса і землю? Та де там! Вони зо-

всім не впевнені.
37. Чи, може, вони володіють скарбами Господа їхнього? Чи, 

може, порядкують справами?
38. Чи, може, у них є сходи [до небес], звідки вони можуть 

підслуховувати? Тож нехай той із них, хто підслуховує, ясно 
доведе це!

39. Чи, може, в Нього є лише дочки, а у вас – сини?
40. Чи, може, ти просиш у них винагороди, коли вони обтяжені 

боргами?
41. Чи, може, у них є Потаємне45 і вони записують [його]?
42. Чи, може, вони замислюють якийсь підступ? Але ж невірні 

самі потраплять до нього.
43. Чи, може, у них є якесь інше божество, опріч Аллаха? 

Хвала Аллахові, вищому від того, чому вони поклоняються поруч 
із Ним!

44. Якби побачили вони, що падає шматок неба, то сказали б: 
“Це – скупчення хмар!”

45. Тож облиш їх, допоки не настане той день, коли їх буде 
вражено блискавицею!

46. Того дня нічим не врятують їх хитрощі, нічого не допомо-
же їм.

47. На нечестивців, крім цього, чекатиме й інша покара, про-
те більшість із них не відають того.

48. Тож терпляче чекай вироку Господа свого, бо ти в Нас на 
очах. Воздай же хвалу Господу своєму, коли прокидаєшся зі сну!

49. Прослав Його вночі й при заході зірок!

СУРА LVI. ЖАХЛИВА ПОДІЯ
В ім’я Аллаха, Всемилостивого, Всемилосердного!

1. Коли трапиться жахлива Подія,
2. ніщо не заперечить її настання, –
3. вона скидає [одних], піднімає [інших]!
4. Коли земля шалено затрясеться,
5. а гори вщент розкришаться
6. і стануть розпорошеним пилом,
7. вас буде три гурти:
8. одні стоятимуть праворуч — хто ж вони ті, хто стоятиме 

праворуч?
9. Інші стоятимуть ліворуч — хто ж вони ті, хто стоятиме лі-

воруч?
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10. А ті, хто випередив [інших], стоятимуть попереду.
11. Вони наближені [до Аллаха],
12. будуть у садах блаженства.
13. Юрба пращурів
14. і купка теперішніх.
15. На ложах, гаптованих золотом і коштовним камінням,
16. спираючись на лікті, лежатимуть вони один напроти одно-

го.
17. Прислужуватимуть їм вічно молоді юнаки
18. з кубками, дзбанами та келихами з джерельним вином,
19. од якого не болить голова і не п’яніють.
20. з найкращими, що їм до смаку, плодами 
21. і таким пташиним м’ясом, яке їм до вподоби.
22. А чорноокі красуні,
23. неначе приховані в мушлях перлини, 
24. будуть їм нагородою за їхні вчинки.
25. Не почують вони там ні марнослів’я, ні осуду в гріхах,
26. а тільки казатимуть їм: “Мир вам! Мир вам!”
27. Ті, що стоятимуть праворуч, — хто ж вони ті, хто стояти-

ме праворуч?
28. Серед лотосів без шипів,
29. бананів під тягарем плодів,
30. у розлогому затінку,
31. біля проточних струмків,
32. де пребагато фруктів.
33. Їх не знімають, їх не заборонено.
34. Вони спочиватимуть на високих ложах.
35. Ми досконало сотворили чорнооких красунь,
36. зробивши їх невинними дівчатами,
37. палко закоханими ровесницями
38. для тих, хто стоятиме праворуч, –
39. юрби пращурів
40. і гурту людей, що жили недавно.
41. А ті, що стоятимуть ліворуч, — хто ж вони ті, хто стоя-

тиме ліворуч?
42. У самумі й окропі,
43. у клубищі чорного диму,
44. що не дає ні прохолоди, ні передиху.
45. Раніше вони впивалися життєвими благами,
46. вперто чіпляючись за тяжкі гріхи.
47. І, бувало, питали один одного: “Невже, коли ми помремо й 

обернемося на прах і кістки, невже ми справді будемо воскреше-
ні?

48. І праотці наші?!”
49. Відкажи їм: “І праотців, і нащадків 
50. буде справді зібрано всіх у певний час відомого дня.
51. І тоді, о ви, заблукані, хто справжню віру мав за оману,
52. їстимете плоди з дерева заккум46,
53. набиваючи ними свої черева
54. і запиваючи їх окропом.
55. І питимете жадібно, немов спраглі верблюди”.
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56. Отаким буде їхнє пригощання в день Страшного Суду.
57. Ми сотворили вас, тож чому б вам не увірувати?!
58. Невже ви не бачили ваше дітородне сім’я?
59. Чи ви творите його, чи Ми – творці?
60. Ми визначили для вас час смерті, і нікому не випередити 

Нас,
61. аби замінити вас подібними вам і відтворити вас такими, 

що ви й не уявляєте.
62. Ви вже дізналися про перше сотворення. Тож чому б вам не 

задуматись!
63. Чи думали ви над тим, що обробляєте?
64. Чи ви засіюєте, чи Ми – сіячі?
65. Якби захотіли, Ми обернули б те на стерню, аби ви не пе-

реставали бідкатися:
66. “Ми ж бо обтяжені боргами,
67. та ще й злидарі!”
68. А чи звернули ви увагу на воду, яку п’єте?
69. Чи ви посилаєте її з дощової хмари, чи Ми її проливає-

мо?
70. Якби Ми захотіли, то зробили б її солоною. Чому ж би вам 

не подякувати!
71. А чи думали ви про вогонь, який викрешуєте?
72. Невже ви сотворили дерево, з якого він займається, чи 

Ми – його творці?
73. Ми сотворили його як нагадування та задля користі ман-

дрівникам...
74. Тож вознеси хвалу імені Господа твого Великого!
75. Тож палко клянуся місцем, де заходять зорі!
76. А це, щоби ви знали, превелика клятва!
77. Це насправді – преславний Коран
78. у потайній Книзі.
79. Його торкаються тільки очищені.
80. Він – послання від Господа усього сущого.
81. Невже ви нехтуватимете цим Словом,
82. шукаючи блага свої в тому, що тримаєте за оману?
83. Та коли душа підступає до горла,
84. а ви тільки будете дивитися на вмирущого,
85. отоді – Ми ближчі до нього від вас, проте ви не бачите 

того!
86. Тож, якби ви були непідсудними [Йому],
87. ви б повернули душу, якщо ваші слова правдиві.
88. А як буде він з-поміж наближених до Аллаха,
89. чекатимуть на нього супокій, благодать і преславні 

сади.
90. А якщо буде він серед тих, хто стоятиме праворуч,
91. то почує “Мир тобі!” від людей, що справа.
92. Ті ж з-поміж заблуканих, які вважали віру за оману,
93. питимуть окріп
94. і горітимуть у Вогні.
95. Отака вона – достеменна істина!
96. Тож воздай хвалу імені великого Господа свого!
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СУРА LXX. ЩАБЛІ
В ім’я Аллаха, Всемилостивого, Всемилосердного!

1. Запитав хтось47 про кару, що спостигне
2. невірних, від якої немає порятунку, –
3. покару від Аллаха, Владики щаблів,
4. по яких до Нього підносяться ангели і Дух у день трива-

лістю в п’ятдесят тисяч років...
5. Тож стійко терпи!
6. Вони вважають ту кару далекою,
7. а ми бачимо її близькою.
8. У той день небо буде немов розплавлена мідь,
9. а гори — неначе клоччя вовни.
10. І друг не спитає про друга
11. перед очима один одного. Грішник хотів би відкупитися 

від мук того Дня своїми синами,
12. вірною подругою, своїм братом,
13. своєю ріднею, яка боронить його, –
14. ціною всіх на землі, аби тільки врятуватися.
15. Дарма! Бо ось він – Вогонь,
16. щоби спалити скальпи тих,
17. хто відвертався й нехтував вірою,
18. хто понагрібав добра і заховав його...
19. Людину створено нетерплячою.
20. Коли її спіткає лихо, вона горює.
21. Коли ж торкнеться добро – стає зарозумілою,
22. опріч тих, хто молиться,
23. хто в молитвах своїх неухильний,
24. хто виділяє певну частку зі свого багатства 
25. для жебрака і злидаря,
26. і тих, хто вірує в День Страшного Суду,
27. та тих, хто боїться покари Господа свого,
28. бо кара Господа їхнього справді неминуча!
29. І тих, хто береже цноту свою,
30. обмежуючись жонами або наперсницями; затим що такі не 

заслужили докору!
31. Ті ж, хто жадає більшого, ось вони і порушують припи-

си.
32. А такі, хто оберігає заставлене, хто не цурається обі-

цянок,
33. хто вірний даній клятві,
34. хто береже свою молитву,
35. будуть вшановані в [райських] садах.
36. А як же з такими, хто не увірував і поквапно проходить 

повз тебе
37. справа і зліва юрбами?
38. Хіба не прагне кожен із них увійти до саду блаженства?
39. Авжеж ні! Бо знають вони, із чого Ми їх сотворили.
40. Отож палко клянуся Господом сходу й заходу, Ми можемо
41. замінити їх кращими за них, і ніхто не випередить Нас!
42. Тож облиш їх: нехай базікають і бавляться марнослів’ям, 

допоки не зустрінуть вони той день, який їм обіцяно, –
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43. той день, коли вони так швидко повискакують із могил, як 
колись поспішали до своїх ідолів,

44. з потупленими очима. Спіткає їх презирство! Отакий він, 
той день, який їм було обіцяно!

СУРА LV. ВСЕМИЛОСЕРДНИЙ
В ім’я Аллаха, Всемилостивого, Всемилосердного!

1. Всемилосердний
2. навчив Корану,
3. сотворив людину,
4. навчив її красномовства.
5. Сонце і місяць [пливуть] відповідно до розрахунку,
6. трави й дерева поклоняються.
7. Він возніс небо і поставив терези,
8. щоби ви не скривдили при зважуванні.
9. Тож відміряйте справедливо, не викривляючи терезів.
10. Він влаштував землю для істот.
11. На ній – плоди та пальми з кетягами
12. і злаки зі стеблом та духмяні трави…
13. Тож яку з милостей Господніх ви обоє48 заперечуєте?
14. Він сотворив людину, немов із гончарної глини, 
15. а джинів сотворив із жеврива вогню.
16. Тож яку з милостей Господніх ви заперечуєте?
17. [Він] – Господь обох Сходів і Господь обох Заходів49.
18. Тож яку з милостей Господніх ви заперечуєте?
19. Він злив разом моря і ріки,
20. воздвигши між ними перепону, щоб не змішалися вони.
21. Тож яку з милостей Господніх ви заперечуєте?
22. Із них обох дістають перли та корали.
23. Тож яку з милостей Господніх ви заперечуєте?
24. Йому належать кораблі, що пливуть морем, ніби гори.
25. Тож яку з милостей Господніх ви заперечуєте?
26. Всяк сущий на землі – зотліє.
27. Вічний лише лик Господа твого, Преславного і Достохваль-

ного.
28. Тож яку з милостей Господніх ви заперечуєте?
29. Його благають ті, хто на небесах і на землі, а Він щодня 

при справі.
30. Тож яку з милостей Господніх ви заперечуєте?
31. Ми ще візьмемося за вас, о ви, обтяжені [гріхами люди й 

джини]!
32. Тож яку з милостей Господніх ви заперечуєте?
33. Громадо джинів та людей! Якщо ви здатні дістатися за 

межі небес і землі, то виходьте. Але ви зможете потрапити 
[туди], тільки маючи на те силу.

34. Тож яку з милостей Господніх ви заперечуєте?
35. На вас нашлють іскри вогню та розплавлену мідь, проте 

ніхто не порятує вас.
36. Тож яку з милостей Господніх ви заперечуєте?
37. Коли розчахнеться небо й забагряніє, як обпечена шкіра.
38. Тож яку з милостей Господніх ви заперечуєте?
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39. У той день не запитають про гріхи ні людей, ні джинів.
40. Тож яку з милостей Господніх ви заперечуєте?
41. Грішників упізнають за їхніми прикметами і схоплять за 

чуби й ноги.
42. Тож яку з милостей Господніх ви заперечуєте?
43. Отаке воно – пекло, яке грішники вважали оманою.
44. Ходитимуть вони поміж геєною та окропом.
45. Тож яку з милостей Господніх ви заперечуєте?
46. На тих, хто боїться постати перед Господом своїм, [чека-

тимуть] два сади, –
47. тож яку з милостей Господніх ви заперечуєте? –
48. з розлогими гілками.
49. Тож яку з милостей Господніх ви заперечуєте?
50. Там б’ють два джерела50.
51. Тож яку з милостей Господніх ви заперечуєте?
52. Там – кожного плоду по парі.
53. Тож яку з милостей Господніх ви заперечуєте?
54. Вони лежатимуть, обпершися ліктями на ложах, гаптованих 

парчею, поруч із свіжими плодами тих садів.
55. Тож яку з милостей Господніх ви заперечуєте?
56. Будуть там діви з опущеними очима, яких ніколи не торка-

лися ні людина, ні джин, –
57. тож яку з милостей Господніх ви заперечуєте? –
58. неначе сапфіри й корали.
59. Тож яку з милостей Господніх ви заперечуєте?
60. Хіба існує яка-небудь інша винагорода за добро, опріч 

добра?
61. Тож яку з милостей Господніх ви заперечуєте?
62. Крім тих двох, є там ще два інших сади –
63. тож яку з милостей Господніх ви заперечуєте? –
64. темно-зелені.
65. Тож яку з милостей Господніх ви заперечуєте?
66. Там б’ють два джерела.
67. Тож яку з милостей Господніх ви заперечуєте?
68. Там – плоди, фінікові пальми, гранати.
69. Тож яку з милостей Господніх ви заперечуєте?
70. Там – діви, доброчесні, прекрасні, –
71. тож яку з милостей Господніх ви заперечуєте? –
72. гурії, заточені в шатрах.
73. Тож яку з милостей Господніх ви заперечуєте?
74. Їх ніколи не торкалися ні людина, ні джин.
75. Тож яку з милостей Господніх ви заперечуєте?
76. Вони лежатимуть, обпершися ліктями, на зелених подушках 

і розкішних килимах.
77. Тож яку з милостей Господніх ви заперечуєте?
78. Тож нехай буде благословенне ім’я Господа твого, Пре-

славного, Преблагородного!

СУРА CXII. ЩИРІСТЬ ВІРИ
В ім’я Аллаха, Всемилостивого, Всемилосердного!

1. Скажи: “Він – Аллах – єдиний,
2. Аллах вічний.
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3. Нікого не народив і ніким не народжений.
4. І ніхто не був рівним Йому!”

СУРА CIX. НЕВІРНІ
В ім’я Аллаха, Всемилостивого, Всемилосердного!

1. Скажи: “О ви, невірні!
2. Я не поклонятимуся тому, чому поклоняєтеся ви,
3. І ви не поклонятиметесь тому, чому поклоняюсь я,
4. Я не поклоняюся тому, чому поклоняєтеся ви.
5. І ви не поклоняєтеся тому, чому поклоняюся я!
6. У вас — ваша віра, а в мене — своя віра!”

СУРА CXIII. СВІТАНОК51
В ім’я Аллаха, Всемилостивого, Всемилосердного!

1. Скажи: “Я прошу захисту в Господа світанку
2. від лиха того, що Він сотворив,
3. та від зла пітьми, коли вона огортає.
4. Від лиха ворожок, що плюють на вузли,
5. і від зла завидющого, коли той заздрить”.

СУРА CXIV. ЛЮДИ
В ім’я Аллаха, Всемилостивого, Всемилосердного!

1. Скажи: “Я прошу захисту в Господа людей,
2. Владики людей,
3. Бога людей,
4. від зла підлотного спокусника52,
5. який нашіптує лихі помисли в душі людей,
6. від джинів та людей!”

СУРА І: “ТА, ЩО ВІДКРИВАЄ КНИГУ”
1. В ім’я Аллаха Всемилостивого, Всемилосердного!53
2. Хвала Аллахові – Господові всього сущого,
3. Всемилостивому, Всемилосердному,
4. Володареві Судного Дня!
5. Тобі поклоняємося і Тебе благаємо про поміч!
6. Веди нас шляхом прямим –
7. шляхом тих, кого Ти облагодіяв, а не тих, хто прогнівив 

Тебе, і не тих, хто блукає.

1 Черговий фрагмент перекладу тексту Корану (публікується з 2002 р.) з коментарями. Див. 
також: Найдавніші сури // Східний світ. – № 4. – 2011. Як і там, тут порядок сур хронологічний. 
Переклад свідомо концентрується на авторській інтерпретації частини Корану, перекладеної 
Я.Є. Полотнюком (перша публікація 1990 р.).

2 У день Страшного Суду права рука кожного грішника буде прив’язана ланцюгами до по-
тилиці, тому книгу подаватимуть до лівої руки, яка буде за спиною [Богуславский 2001, 786, 
прим. 1119; Крачковский 1986, 629, прим. 9].

3 Тобто від хвороб – до смерті, від смерті – до воскресіння, або людина від народження пере-
ходить поступово до різного віку, поки не дійде до раю чи пекла [Богуславский 2001, 786, прим. 
1119]. Ібн Кясір пояснює, що вислів “з однієї смуги в іншу” може також означати перехід від ба-
гатства до бідності і навпаки, від здоров’я – до хвороб, від нежитю – до одужання.
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4 Услід за виголошенням цього аяту приписується колінопреклоніння [Садецкий 1997, 1188, 
прим. 2703а]. Причиною провіщення аяту стало те, що, коли Пророк промовляв слова “впади 
долілиць і наблизься [до Нього]” [XCVI: 19], курейшити плескали в долоні [Богуславский 2001, 
786, прим. 1119].

5 Більшість екзегетів, особливо сучасних (наприклад, ас-Сабуні), вважають, що вжита тут 
лексема ‘адійат означає саме коней (дехто – що верблюдів), оскільки наступне слово дабх (ір-
жання, хропіння) вживається саме стосовно них. Буквальне ж значення слова ‘адійат – “ті, що 
швидко мчать”.

6 Наскоки на Аравійському півострові найчастіше робилися вранці, зненацька, коли їх най-
менше сподівалися.

7 Деякі дослідники вбачали в аятах 1–5 цієї сури аналогію з чотирма новозавітними апока-
ліптичними вершниками [Об’явлення: розділ 6, 1–8].

8 Ангели.
9 Душі грішників з тіл.
10 Душі праведників; в аятах 1 та 2 протиставляються два види ангелів –  одні вириватимуть 

душі з тіл грішників силоміць, спричиняючи їм біль та страждання, інші легко й безболісно за-
биратимуть душі праведників.

11 Стрімко несучи душі праведників до раю [Сабуні 2006, 1520].
12 Тобто від трубного звуку Сурми.
13 Мекканці, які перебували в опозиції до Мухаммада.
14 Долина біля підніжжя Синайської гори [Сабуні 2006, 1522].
15 То був віщий знак у вигляді патериці, яку Муса обернув на змія [Сабуні 2006, 1522]; пор.: 

VII:106–107.
16 Назву сури одні російські перекладачі подають як “Посылаемые” [Саблуков, Крачков-

ський, Османов, Кулієв], інші – як “Посланные” [Богуславський, Шідфар, Гафуров], англійські – 
переважно як “Emissaries” (емісари, посланці) [Піктхол, М.Ю. Алі, Арбері, Асад, М.Т. Усмані, 
І. Вок та ін.], однак ні з самої назви, ні з першого аяту сури не ясно, про що точно йдеться. Ав-
тохтонна екзегеза тлумачить вжиту тут лексему мурсалат і як ‘ангели’, і як ‘вітри’, і як ‘душі’, і 
навіть як ‘аяти Корану’. У Гіргаса: “посланные (ветры, ангелы, лошади)” [с. 300].

17 “Один за одним” тут перекладено лексему ‘урфан, яка також має значення ‘з благом’, ‘з до-
бром’ [Гиргас 2006, 520], що виявилося й у різнобої в іншомовних перекладах.

18 “Тобто ангелами, яких послано з аятами мудрої Перестороги і які розрізняють істину та 
оману, пряму стезю та манівці” [Сабуні 2006, 1508].

19 День Суду: тут, як і в багатьох інших місцях коранічного тексту, вжито метафору – йавм 
ал-фасл. Хронологічно вираз цей тут трапляється вперше (далі див. XXVII:21, XLIV:40, 
LXXVIII:17, а також LXXVII: 38). Більшість коментаторів і перекладачів подають його букваль-
но: День розрізнення (істини й омани), День розмежування (поміж творіннями Аллаха), День ви-
значення, День розподілу тощо. Разом із тим спеціалізований словник дає точне пояснення: 
“день решения, т.е. день суда” [Гиргас 2006, 619].

20 Йдеться про народи та племена, які Аллах винищив за гріхи, – Ноєвих нащадків, ад, самуд 
[Сабуні 2006, 1509].

21 Звернення до мекканців, які не вірили в Аллаха та пророчу місію Мухаммада.
22 Тут, як і в назві сури, вжито метафору: “те, що зненацька накриває”, тобто воскресіння з 

мертвих, Страшний Суд.
23 Вжите тут слово дари‘ означає чагарник – цупкий, гострий, як котячі пазурі, гіркий на 

смак, коли зелений. До сухого ж не підходять близько навіть звірі. Після провіщення цього аяту 
Абу Джагл сказав: наші верблюди їдять його свіжим і добре відгодовуються. Тоді йому у відпо-
відь було провіщено наступний – сьомий аят.

24 Одні коментатори вважають, що йдеться про перші десять ночей місяця зу-ль-хидж, дру-
гі – що про перші десять ночей місяця рамадану, треті – що про його останні десять ночей [Бо-
гуславский 2001, 788, прим. 1129].

25 Йдеться про все сотворене, що має свою протилежність: люди й джини, життя і смерть, 
віра й невір’я, небо й земля, суша й море тощо, – а також про живі істоти, які живуть парами. 
Тільки Аллах єдиний, хто не має пари.

26 Плем’я, знищене Аллахом за беззаконня [Гиргас 2006, 564].
27 Екстраполяція за більш повним пасажем в іншому місці: “Не поспішай з Кораном, допоки 

не буде закінчено його спосилання” [ХХ: 114].
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28 Назва племені походить від Ада, правнука сина Ноя – Сема (в новогрецькому читанні 
Сіма).

29 Содом і Гоморра.
30 Мухаммад.
31 Хмари, які несуть дощ.
32 Кораблі.
33 Адже Пророка називали то чаклуном, то поетом, то віщуном, то божевільним, а Коран – то 

чаклунством, то поезією, то ошуканством, то брехнею, то байками пращурів.
34 За одними джерелами, гостями Ібрагіма були 12 ангелів, за іншими – що їх було троє: Джі-

бріл, Мікаїл та Ісрафіл.
35 З тієї причини, що ворог господаря дому за східними звичаями не приймав у нього ніякої 

їжі.
36 Характерний жест східних жінок при висловленні здивування – бити себе руками по об-

личчю.
37 Каміння те було на кшталт цегли з обпаленої глини: на кожній цеглині було написано ім’я 

грішника, для якого вона призначалася; кожна цеглина досягала свого призначення, незалежно 
від місця перебування грішника [Сабуні 2006, 1318].

38 Букв.: “один будинок мусульман”. Оскільки термінологічного значення лексема “мусульма-
ни” набула пізніше, ми її свідомо уникаємо, подаючи в перекладі в первинній семантиці – так, 
як її сприймали мекканські сучасники Мухаммада. 

39 У Коран та проповіді Мухаммада.
40 Дня Страшного Суду.
41 Ця гора – Сінай – одне з великих творінь, які нагадують людям про мудрі знання, винаго-

роди праведникам і покарання грішникам. На цій горі пророк Муса розмовляв зі Всевишнім, 
там він отримав послані йому заповіді. Милість, надана Мусі і його народу, є одним із найви-
датніших Божих знамень і благодіянь [Саади 2008, ІІІ, 400].

42 Небесний храм, який нібито є копією храму Кя‘би; щодня його обходять 70 тис. ангелів 
[Гиргас 2006, 556]. 

43 Назва пекучого вітру.
44 Коран.
45 Ар.: ġayb (від дієслова ġāba – “бути прихованим, невидимим, відсутнім, надприродним, 

винятковим, надзвичайним”) – божественна таємниця, сокровенне, потаємне знання, доступне 
тільки Аллаху. У такому значенні вживається в численних місцях Корану [II: 3, 33; III: 44, 149; 
IV: 24; V; 94; VI: 50, 59, 73; VII: 188; IX: 94, 105; X: 20; XI: 49, 123; XII: 52, 81, 102 та ін.] та ха-
дисах. Коментатори часто трактують ġayb як “світ сокровенного”, “сферу божественної таїни”, 
протиставляючи цьому поняттю ‘ālam aš-šahāda – “очевидний світ”. Існує також тлумачення 
терміна ġayb як “невидимий світ ангелів, духів, джинів”, який нібито існує паралельно з реаль-
ним світом людей [Рибалкін 2006].

46 Заккум – пекельне дерево; його гидкі й несмачні плоди будуть їжею грішників у пеклі.
47 Іронічне запитання, яке часто, глузуючи, ставили пророку [ХХХVI: 48; LXVII: 25 та ін.] 

чимало людей. Окремі перекладачі вважають несуттєвим уточняти, про кого саме йдеться в цьо-
му місці [Садецкий 1997, 1123, прим. 2564]. Одні екзегети вважають, що то був Абу Джагл, 
інші – що впливовий мекканець ан-Надр ібн аль-Харіс [Сабуні 2006, 1464]. 

48 Вживання тут форми другої особи двоїни екзегети тлумачать як звертання до людей та 
джинів [Сабуні 2006, 1351]. У наступних аятах, що містять повторюваний текст, форму двоїни 
при перекладі замінено на множину. 

49 Сходу сонця й місяця та їхнього заходу [Сабуні 2006, 1351], або зимового та літнього схо-
ду сонця та його зимового та літнього заходу [Богуславский 2001, 772, прим. 985].

50 За екзегезою, то – Таснім та Сальсабіль.
51 Останні дві сури Корану мусульмани називають “Му‘аввізатан” (“Дві охоронниці”). Текст 

цих двох сур, записаний на аркушику паперу, зашивається в шкіряний або бавовняний мішечок 
і носиться на шиї як оберіг. Деякі дослідники вважають, що текст цих двох сур – пізніша пере-
робка доісламських шаманських заклинань.

52 Натяк на диявола, який спокушає людей і зникає при згадці імені Аллаха або одного з його 
99 епітетів.

53 Єдина сура, де басмаля складає перший аят. У решті сур вона є окремою інвокацією. Про 
басмалю, хамдалю та інші елементи першої сури Корану див. мої коментарі в: [Рибалкін 2002, 
96–98].
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Одним из центральных мотивов Корана как сакрального текста является призыв ко 
всему человечеству обратиться на праведный путь единобожия. С одной стороны, 

этот призыв основывается на обещании вечного блаженства для тех, кто уверовал (они 
получат в награду многочисленные преимущества райского сада); с другой же стороны, 
коранический текст содержит множество указаний на мучительные кары, которые ожи-
дают грешников и многобожников, не последовавших пророку Мухаммаду. Таковой яв-
ляется наиболее общая парадигма коранического дискурса о наказании и поощрении. 
Характерным примером этого могут служить аяты 28–31 суры ал-Ахзаб, в которых Ал-
лах обращается к женам пророка Мухаммада. 
Однако наряду с обещаниями вечных мучений для грешников в потустороннем мире 

Коран также содержит указания вполне конкретного характера на то, как следует нака-
зывать за определенные проступки и преступления еще в этой жизни. Иначе говоря, он 
предписывает некоторые социальные нормы, которые должны практиковаться мусуль-
манской общиной. Одним из наиболее четких и конкретных установлений такого рода 
является наказание за кражу, которое сформулировано в последней (по хронологии 
Т. Нолдеке) суре ал-Ма’ида, 38:

اِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْیِدَیُھَما َجَزاًء ِبَما َكَسَبا َنَكاًال ِمَن اهللاَِّ  اِرُق َوالسَّ َوالسَّ
َواهللاَُّ َعِزیٌز َحِكیٌم 

Вору и воровке отсекайте их руки в воздаяние 
за то, что они приобрели, как наказание от 
Аллаха. Поистине, Аллах – великий, мудрый!

Необходимо отметить, что этот стих несколько выделяется из контекста – начало 
суры посвящено полемике с ахл ал-китаб, а также рассмотрению отдельных эпизодов, 
связанных с жизнью пророка Мусы (Моисея). Разумеется, учитывая общие закономер-
ности построения коранического текста, это не является чем-то из ряда вон выходя-
щим – вполне возможно, что этот аят попал в суру ал-Ма’ида из другого периода по 
воле редакторов коранического текста. Вместе с тем предшествующий стих ал-Маида, 
33 говорит о наказании для тех, кто воюет с Аллахом и его посланником, а также сеет 
беззаконие, что воспринималось мусульманскими правоведами как установление, регу-
лирующее наказание для грабителей, т.е. конкретную социальную норму, подобную ал-
Ма’ида, 381. 
Однако уже следующий аят ал-Ма’ида, 39 говорит о возможности покаяния и про-

щения для совершивших кражу, при этом из контекста остается неясным, отменяет ли 
это саму кару в форме отсечения руки или же дополняет ее.

َفَمْن َتاَب ِمْن َبْعِد ُظْلِمِھ َوَأْصَلَح َفِإنَّ اهللاََّ َیُتوُب َعَلْیِھ ِإنَّ اهللاََّ 
َغُفوٌر َرِحیٌم

А кто раскается после своей несправедли-
вости и исправится, то Аллах простит ему. 
Поистине, Аллах – прощающий, милосерд-
ный!

Вполне возможно, что именно для разрешения этого и подобных вопросов и был со-
ставлен хадис о женщине-воровке из племени ал-Махзум:

Д.В. Шестопалец
 

К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНЫХ НОРМАХ В КОРАНЕ: 
АЯТ АЛ-МА’ИДА, 38 И ЕГО ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

В МУСУЛЬМАНСКОЙ ТРАДИЦИИ



К вопросу о социальных нормах в Коране: аят ал-Ма’ида, 38 и его интерпретация...
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От Аиши, жены Пророка, да благословит его Аллах и поприветствует. Как-то курай-
шиты были заняты делом женщины, которая совершила кражу. И они сказали: “Кто за-
молвит за нее слово перед посланником Аллаха?” И сказали они: “Кто же осмелится на 
это, кроме Усамы, любимца посланника Аллаха, да благословит его Аллах и попривет-
ствует?” И говорил Усама с ним, и сказал посланник Аллаха: “Не проявляешь ли ты 
слабость в [исполнении] одного из предписанных Аллахом наказаний (ал-хадд мин ху-
дуд Аллах)?” А после встал и, проповедуя, сказал: “О люди! Были погублены те, кто 
были до вас, потому что если среди них совершал кражу благородный, то оставляли 
его, а если совершал кражу простой человек, то совершали над ним наказание. Клянусь 
Аллахом, даже если бы Фатима, дочь Мухаммада, совершила кражу, то я бы отсек ее 
руку” [Sahih Muslim 1988, III, 1315]. 

В этом хадисе обращают на себя внимание несколько особенностей. Во-первых, это 
фактически единственный нарратив о воровстве и о наказании за него, в котором дей-
ствует сам пророк Мухаммад2. Если хадисы являются не просто морализаторскими 
притчами, а отражают некоторые осколки исторической действительности, следовало 
бы ожидать, что за годы деятельности Мухаммада в качестве верховного арбитра Ме-
дины таких историй должно было случаться достаточно много. Во-вторых, хадис оче-
видно призван искоренить все сомнения в необходимости применять наказание, 
которое так экспрессивно отстаивается Мухаммадом (готовность отсечь руку дочери 
Фатиме в случае совершения кражи). В-третьих, некоторые версии этого хадиса содер-
жат интересное дополнение, которое могло служить аргументом для непременного ис-
полнения наказания:

“…И приказал [Пророк] в отношении этой женщины, которая свершила кражу, и 
была отсечена ее рука… И сказала Аиша: «И было искренним ее покаяние после этого, 
она вышла замуж и приходила ко мне после этого, а я передавала ее просьбы послан-
нику Аллаха»” [Sahih Muslim 1988, III, 1315].
Из этого следует, что данная женщина через наказания должна была реинтегриро-

ваться в общину в прежнем статусе, искупив свое преступление через очистительный 
ритуал. Очевидно, что эта часть хадиса дает разъяснение ал-Ма’ида, 39 о том, что по-
каяние не отменяет наказание, но является важным дополнением к нему.

Любопытно также отметить, что создатели хадиса вкладывают в уста Пророка вы-
сказывания о чрезвычайной социальной важности исполнения наказания для предста-
вителей всех слоев населения, независимо от их статуса и происхождения, – от этого, 
как следует из текста хадиса, фактически зависит выживание общины. Однако этот мо-
тив отнюдь не оригинален и находит свои параллели в историях о наказании за прелю-
бодеяние среди иудеев Ясриба, уже рассмотренных нами в других статьях на эту тему3:

“И тогда позвал [Пророк] одного из их ученых мужей и сказал: «Заклинаю тебя Ал-
лахом, который послал Тору для Мусы! Такое ли наказание указано для прелюбодея в 
вашей Книге?» И сказал [ученый муж]: «Нет. Если бы ты не заклинал меня Аллахом об 
этом, я бы не сообщил бы тебе, что в нашей Книге мы имеем побиение камнями. Одна-
ко когда умножились [прелюбодейства] среди наших знатных людей, то получалось 
так, что если мы ловили на прелюбодействе знатного человека, то оставляли его, а если 
простого человека (الضعیف) – совершали над ним наказание»” [Sahih Muslim 1988, III, 
1327].
Общность сюжета подтверждается в одной из версий хадиса о краже, в котором фра-

за “те, кто был до вас” заменена на “иудеи” [Sahih al-Bukhari 1987, III, 1366]. 
Важно обратить внимание и на другие подобные параллели с историями из различ-

ных сборников хадисов. В частности, в сборнике Абд ал-Раззака упоминается история 
о мужчине, который совершил кражу и решил добровольно в этом признаться перед 
четвертым праведным халифом Али:

“Сказал Ибн Шихаб, что сообщил нам Абд ал-Раззак от ал-Саури, от Джабира и ал-
Амаша, от ал-Касима б. Абд ал-Рахмана, от его отца, который сказал: «Пришел некий 
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человек к Али и сказал: «Я украл». Но тот [Али] отверг его [признание]. Он сказал сно-
ва: «Я украл». И сказал [Али]: «Ты засвидетельствовал против себя дважды». И отсек 
ему [руку]. И сказал [отец ал-Касима б. Абд ал-Рахмана]: «И видел я его руку, продве-
шенную у него на шее»” [Musannaf Abd al-Razzak 1403, X, 191].

Эта история хоть и не относится к пророку Мухаммаду непосредственно, тем не ме-
нее имеет явные параллели с хадисом о прелюбодеях, добровольно признающихся в 
совершении прелюбодеяния4.
Обращаясь к средневековым толкованиям, необходимо отметить, что рассмотрение 

аята ал-Ма’ида, 38 в них не отличается разнообразием и направлено на разбор аспектов 
преимущественно филологического и юридического характера – грамматических фор-
мулировок и процедур установления вины и свершения наказания. Лишь некоторые 
муфассиры упоминают происхождение наказания, указывая, что отсечение руки за кра-
жу было доисламcкой практикой у арабов. Например, ал-Куртуби и ал-Маварди пишут, 
что первым мужчиной, над которым было исполнено это наказание в исламский пери-
од, был некто ал-Хийар б. ‘Адий б. Науфал Ибн Абд Мунаф, а первой женщиной – Мур-
ра бинт Суфйан б. Абд ал-Асад из племени Бани Махзум [al-Qurtubi 1372, VI, 161]. 
Именно делу этой женщины и был посвящен рассмотренный выше хадис, однако про 
указанного ал-Хийара б. ‘Ади упоминания в сборниках хадисов не сохранились.

Первый характерный аспект, на который стоит обратить внимание в экзегетической 
литературе, состоит в следующем. Несмотря на внешнюю недвусмысленность и чет-
кость содержащейся в нем нормы, муфассиры, тем не менее, задаются вопросом об 
универсальности данного аята или, точнее, необходимости его применения ко всем со-
вершившим кражу. Этот аспект отражает один из достаточно распространенных прие-
мов мусульманских комментаторов, который применялся ими для расширения 
вариативности действий юристов или согласования норм в случае противоречия свя-
щенных текстов5. 

В данном случае муфассиры практически единогласно утверждают, что, несмотря 
на внешнюю универсальность, аят относится именно к специфическим (ал-хасс), а не 
универсальным (ал-амм). Как следствие, комментаторы приводят множественные мне-
ния юристов о том, какой именно объем благ должен быть украден, чтобы применялось 
именно отсечение руки. Наибольшей популярностью среди таковых пользовалось мне-
ние, которое подтверждалось хадисом, переданным Аишей, о том, что это наказание 
полагалось только в случае кражи на сумму четверть динара и более [al-Tabari 1405, VI, 
229]:

«От Аиши: Сказал Пророк, да благословит его Аллах и поприветствует: “Отсекает-
ся рука [вора] за [кражу] четверть динара и более”» [Sahih al-Bukhari 1987, VI, 2492].

Вместе с тем необходимо отметить, что каждая правовая школа имела на этот слу-
чай свой хадис, представлявший иные данные – три дирхема (Малик б. Анас), десять 
дирхемов (Абу Ханифа) и пр. (см., например, мнения, приводимые у Ибн Касира [Ibn 
Kathir 1401, II, 56]). 

В тафсирах, однако, как правило, приводится и мнение тех, кто считал смысл аята 
универсальным, не нуждающимся в ограничении без особой потребности. Как пишет 
ал-Табари, сторонники этого мнения относились очень скептически к многочисленным 
хадисам о различных суммах, которые служили основой для отсечения рук, и в ответ 
приводили свои подобные, в которых, например, фигурировал один дирхем [al-Tabari 
1405, VI, 229]. Однако в целом мнение об универсальности данного аята – его примени-
мости ко всем совершившим кражу – считалось составителями наиболее авторитетных 
тафсиров признаком радикальности, крайних взглядов и приписывалось таким религи-
озным течениям, как хариджиты [al-Qurtubi 1372, VI, 161].

Другим аспектом в комментариях является рассмотрение различных вариантов чте-
ния этого аята (ал-кираат). Так, Ибн Атийя приводит чтение Абдаллаха б. Масуда и 
Ибрахима ал-Нахаи, в котором слово “айдийахума” (их [двоих] руки) заменено на “ай-
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манахум” (их правые руки) [Ibn Atiyya 2007, III, 161]. Несмотря на то что эта вариация 
не получила в традиции поддержки, она представляет собой очевидную попытку “вчи-
тывания” в текст юридических установлений, сформировавшихся в позднейшей тради-
ции, которая предписывает отрезание именно правой руки, что не указано в тексте аята 
ал-Ма’ида, 38. 

Еще одним интересным аспектом интерпретации ал-Ма’ида, 38 является проведе-
ние параллелей между этим аятом и аятом ал-Нур, 2, который говорит о наказании за 
прелюбодеяние. 

Ал-Ма’ида, 38 Ал-Нур, 2
اِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْیِدَیُھَما َجَزاًء ِبَما َكَسَبا َنَكاًال ِمَن اهللاَِّ  اِرُق َوالسَّ َوالسَّ

َواهللاَُّ َعِزیٌز َحِكیٌم 
َتْأُخْذُكْم  َوَال  َجْلَدٍة  ِمَئَة  ِمْنُھَما  َواِحٍد  ُكلَّ  َفاْجِلُدوا  اِني  َوالزَّ اِنَیُة  الزَّ
ِبِھَما َرْأَفٌة ِفي ِدیِن اهللاَِّ ِإْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباهللاَِّ َواْلَیْوِم اْآلَِخِر َوْلَیْشَھْد 

َعَذاَبُھَما َطاِئَفٌة ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن 

Как видно из вышеприведенного, эти аяты схожи по форме и структуре, что опреде-
ленно связано с их законодательной направленностью (фраза предстает как своего рода 
формула). Первая особенность, на которую обратили внимание муфассиры, – это по-
следовательность гендерных упоминаний – в ал-Нур, 2 на первом месте стоит суще-
ствительное женского рода (“прелюбодейка”), в то время как в ал-Ма’ида, 38 аят 
начинается с существительного мужского рода (“вор”). Как пишет ал-Куртуби, это свя-
занно с тем, что женщины более склонны именно к сладострастности, в то время как 
мужчины более падки на обладание имуществом [Al-Qurtubi 1372, VI, 175]. 
Однако ал-Куртуби не останавливается на этом в своем сравнении. Он задается во-

просом: почему если в ал-Ма’ида, 38 предписывается отрезать руку вору, то нет анало-
гичного установления и для прелюбодеев (например, отсечение полового органа)? 
Ответ видится ал-Куртуби в нескольких причинах, которые и раскрывают внутреннюю 
логику исламского представления о наказании за кражу. По ал-Куртуби, отрезание 
руки представляет собой удаление парного органа – это оставляет вору возможность 
обходиться другой рукой, что невозможно в случае аналогичного наказания за прелю-
бодеяние. Во-вторых, отрезание руки имеет важное назидательное значение – преду-
преждение для других, – в этом смысле ампутация полового органа не может играть 
подобную роль, поскольку последний скрыт под одеждой и, следовательно, не виден; в 
то же время отсутствие руки является четким идентификатором наказания за кражу для 
окружающих. 
Современные тафсиры в большинстве своем следуют в фарватере средневековой 

традиции и не предлагают принципиально новых подходов к осмыслению аятов о во-
ровстве. Это, например, характерно для традиционалистских трактатов Рашида Риды в 
“Тафсир ал-Манар”, ал-Тантави в “Тафсир ал-Васит”, Ибн Ашура в “Тафсир ал-тахрир 
ва ал-танвир” и свидетельствует о том, что тафсир в его традиционном понимании но-
сит более умозрительный характер и составляется с целью воспроизводства уже суще-
ствующего знания, а не производства новых смыслов.

Яркое исключение из этого правила составляет многотомный трактат “Фи зилал ал-
Кур’ан” Саййида Кутба, в котором автор, не являвшийся профессиональным богословом-
теологом, предлагает современное осмысления главного сакрального текста ислама. 
Интерпретация аята ал-Ма’ида, 38 в тафсире С. Кутба является очень важным отрыв-
ком, поскольку представляет как анализ наказания за кражу per se, так и видение на-
казания в целом. Основным мотивом толкования Кутба является легитимация корани-
ческого наказания, его защита от нападок гуманистов и борцов за права человека, 
которые видели отрезание рук в крайне негативном свете – как пережиток средневеко-
вья и признак отсталости общества. Именно последнее бросало тень на ислам как ре-
лигию, противоречащую современным стандартам прав человека. 
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В своем обосновании наказания Кутб исходит из нескольких основных принципов. 
Первый – это то, что строгость наказания за кражу обусловлена тем высоким уровнем 
социальной защиты, который предусмотрен шариатом [Qutb 2001, 81–82]. В частности, 
речь идет о неприкосновенности частной собственности и возможности зарабатывать 
богатство всеми средствами, исключая ростовщичество, монополизацию и пр. Кроме 
того, Кутб говорит о масштабной поддержке для неимущих и нуждающихся в форме 
благотворительных сборов и налогов. Все это, по мнению Кутба, полностью исключает 
необходимость воровства или его обоснования какими-либо оправдывающими причи-
нами; в этом аспекте, однако, Кутб абсолютно четко декларирует мысль о том, что от-
резание рук за кражу имеет смысл только в условиях полного воплощения исламского 
социального порядка [Qutb 2001, 82].

Второй аспект оправдания наказания из ал-Ма’ида, 38 С. Кутб находит в исключи-
тельно детализированной ограниченности его применения [Qutb 2001, 82–83]. В част-
ности, он приводит уже рассмотренные мнения мусульманских юристов о том, какой 
объем благ должен быть украден для применения отрезания рук, а также тип собствен-
ности, который считается частной. Более того, Кутб делает особый упор на то, что на-
казание не применялось при наличии каких-либо сомнений в виновности подозревае-
мого. Эти аргументы, по мнению Кутба, придают отрезанию рук за воровство такую 
процессуальную весомость, которая исключает его восприятие как признак нецивили-
зованности.
Необходимо отметить, что С. Кутб – один из немногих комментаторов, которые дают 

развернутое и углубленное толкование того, какое значение имеет ампутация руки как 
форма наказания. По мнению идеолога исламского возрождения, в условиях, когда ис-
ламский социальный порядок практически исключает кражу как способ выживания, 
основным психологическим мотивом совершения этого правонарушения является не 
что иное, как стремление к обогащению, к приобретению благ [Qutb 2001, 84]. С точки 
зрения Кутба, такой мотив может быть сдерживаем только угрозой очень сурового на-
казания (каким является отрезание руки), иначе норма просто не будет иметь никакого 
профилактического значения. В этом смысле, согласно автору “Фи зилал ал-Кур’ан”, 
тюремное заключение является абсолютно бессмысленным и бесполезным, поскольку 
лишь временно ограничивает возможность совершившего кражу обогащаться, приобре-
тать блага: выйдя из тюрьмы, вор снова сможет обогащаться и выдавать себя за честно-
го человека [Qutb 2001, 84]. В свою очередь, отрезание руки имеет намного более зна-
чительные последствия для совершившего кражу – лишение руки навсегда ограничит 
его возможность зарабатывать, т.е. понизит его социальный6 и материальный статус. 
Следуя этой логике и сравнивая западное наказание в виде лишения свободы и ис-

ламское из ал-Ма’ида, 38, C. Кутб приходит к выводу, что первое не выполняет функ-
ции сдерживающего фактора, поскольку риски для вора минимальны и ограничены 
лишь временным эффектом. Иными словами, для С. Кутба ограничение свободы и изо-
ляция от общества (которые на Западе стали результатом постепенной гуманизации си-
стемы наказания) даже не является наказанием как таковым: с точки зрения эффектив-
ности оно абсолютно провалилось и должно быть заменено иным. При этом, по Кутбу, 
чтобы быть эффективным в предупреждении преступлений, наказание должно быть 
максимально серьезным7. Однако одновременно с этим он стремится представить все 
таким образом, что при всей своей серьезности и даже жестокости отрезание руки пол-
ностью соответствует тяжести преступления, когда преступник покушается как на 
частную собственность индивида, так и на безопасность общины (общества) в целом 
[Qutb 2001, 85]. В итоге Кутб полностью опровергает мнение тех, кто считает, что от-
резание руки неприемлемо для современных обществ. Он, очевидно, сознательно за-
темняет его коранические истоки и делает основной упор на его неопровержимый 
психологический эффект, соответствие человеческой природе и логичность, качества, 
которые, по его мнению, не присущи тюремному заключению [Qutb 2001, 85–86].
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Все же определенные дополнения к средневековым толкованиям появляются и в 
других современных тафсирах. Так, в своем комментарии “Маариф-ул-Куран”, разви-
вая сравнительный анализ ал-Ма’ида, 38 и ал-Нур, 2, Мухаммад Шафи Усмани пишет, 
что в ал-Ма’ида, 38 обозначение вора в мужском роде (ал-сарик) предшествует женско-
му роду (ал-сарика) в силу особенностей социального статуса мужчины и женщины. В 
данном случае мужчина является главным объектом установления, поскольку имеет 
большую физическую силу и, следовательно, больше возможностей для заработка 
средств на пропитание, поэтому для мужчины воровство более тяжкий грех, чем для 
женщины [Usmani, III, 149]. В противоположность этому, прелюбодеяние является бо-
лее тяжким грехом именно для женщины, поскольку, как утверждает Усмани, женщина 
с ее природной скромностью и в ситуации защищенности особенностями устройства 
социального пространства в исламском обществе не имеет объективных причин для 
морального падения [Usmani, III, 149]. Именно поэтому, по мнению Усмани, в ал-Нур, 
2 упоминание прелюбодейки предшествует упоминанию прелюбодея.
Кроме вышеупомянутого сравнения аятов, особое внимание в ал-Маида, 38 Усмани 

обращает на слова накалан мин Аллахи (“наказанием от Аллаха”). По его мнению, это 
словосочетание является указанием на то, что кража является не просто преступлением 
против конкретного индивида и его собственности, но против самого Аллаха. Иными 
словами, даже если пострадавший простит вора и откажется от претензий, наказание 
не может быть отменено, поскольку не будет известно, получено ли прощения от Алла-
ха. Более того, пишет Усмани, в этом аяте “дан намек на то, что это наказание является 
хадд, не кисас, т.е. наказание установлено за преступление против государства” [Us-
mani, III, 150]. Таким образом, оно не может быть отменено ни в каком случае.

Последняя идея в “Маариф-ул-Куран” рассматривается более подробно при анализе 
аята ал-Маида, 39, который говорит о прощении совершившего кражу Аллахом в слу-
чае раскаяния и исправления. Как пишет Усмани, этот мотив прощения после установ-
ления наказания в Коране присутствует во многих местах, в частности и в предше-
ствующих аятах той же суры ал-Ма’ида, 33–34. Однако в этих последних идея об 
освобождении от наказания подается в форме конкретного юридического исключения – 
“кроме тех, кто раскается до того, как они будут побеждены” (ал-Ма’ида, 34). В то же 
время, как пишет муфассир, ал-Ма’ида, 39 таких исключений не содержит, а речь, ско-
рее всего, идет о прощении и избавлении от наказания уже в иной, будущей жизни [Us-
mani, III, 151]. 

В целом, подобно Кутбу, Усмани считает жестокость наказания вполне оправданной 
тем позитивным эффектом сокращения уровня преступности, которому оно будет спо-
собствовать. Он также отмечает, что, учитывая значительное число условий, которыми 
сопровождается установление вины, наказания такого рода будут исполняться очень 
редко. Тем не менее это ни в коей мере не должно свидетельствовать в пользу их отме-
ны, но, напротив, они должны строго совершаться для устрашения потенциальных пре-
ступников. Воспроизводя распространенное мнение предшественников, Усмани пишет, 
что в тех странах, где приняты нормы шариата, можно редко увидеть одноруких людей, 
также как и побиение камнями (раджм), что объясняется страхом людей перед совер-
шением преступления [Usmani, III, 156]. 
Кораническая система наказаний, по Усмани, формирует особый социальный уклад 

жизни, отличный от того, который существует в так называемых “цивилизованных” 
странах [Usmani, III, 156]. Критикуя западные правовые системы, основанные на кри-
минальных кодексах (и, соответственно, “штрафных” санкциях для воров), Усмани пи-
шет, что в таких обществах закоренелые преступники занимаются своей преступной 
деятельностью, получая от нее удовольствие как от спорта [Usmani, III, 156]. Послед-
нее же свидетельствует о том, как неправильно расставлены акценты правовой защиты, 
которая исключительно милосердна к преступникам и безразлична к большинству на-
селения, страдающего от преступности [Usmani, III, 157]. Из рассуждений Усмани 
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вырисовывается интересный вывод о том, что существует группа людей, которые 
противятся установлению исламских наказаний, поскольку крайне незаинтересован-
ны в искоренении преступности. Именно существование последней позволяет им 
осуществлять свою тиранию над большинством через необходимость поддержания по-
стоянного социального контроля “сверху”. Только шариатские установления, по мне-
нию Усмани, несмотря на негативные отзывы, являются основой для искоренения 
преступности и установления общественного мира и согласия [Usmani, III, 156]. 
Таким образом, анализ средневековых комментариев к Корану показывает, что, в от-

личие от аята о наказании за прелюбодеяние, ал-Ма’ида, 38 в большинстве своем не 
вызвал существенного расхождения в интерпретациях среди богословов. Отсутствие 
противоречивых традиций из Сунны относительно наказания за кражу способствовало 
формированию достаточно целостного видения необходимости применения данного 
аята. При этом вполне логичным выглядит тот факт, что основу толкований составляли 
не индивидуальные мнения муфассиров, а подходы различных школ мусульманского 
права, в которых выдвигались те или иные юридические аргументы и процедурные де-
тали отсечения рук за кражу. В то же время в современных трактатах-комментариях к 
Корану тенденций к реинтерпретации аята ал-Ма’ида, 38 в пользу смягчения наказания 
или пересмотра его формы не прослеживается. Вместо этого современные богословы 
продолжают руководствоваться юридическими установлениями, разработанными в 
классических произведениях периода Средневековья. Характерным, однако, является 
возникновение дискурса легитимации наказания из ал-Ма’ида, 38 в условиях современ-
ных обществ, что особенно проявилось в тафсире Саййида Кутба. Наличие подобных 
интерпретаций свидетельствуют в пользу необходимости дальнейшего исследования 
исламских подходов к определению наказания в частности и формирования социаль-
ных норм в целом.

1 Такие идеи встречаются как в средневековых, так и в современных толкованиях. Например, 
современный богослов и муфассир Расул считал, что ал-Ма’ида, 38 дополняет цепочку крими-
нальных установлений Корана, начатую в ал-Маида, 33–34 [Rassoul 2008, 220–221]. 

2 Ни в тафсирах, ни в Сунне мы не находим нарратива о причинах ниспослания этого аята. 
Как уже было указано, он помещается в одной из последних по хронологии сур. Вполне воз-
можно, что он возник в процессе получения Мухаммадом других откровений, однако в тради-
ции не возникло потребности найти для него историческую подоплеку. 

3 См.: Шестопалец Д.В. Наказания за прелюбодеяние в исламе: предварительный анализ ис-
точников // Східний світ, 2012, № 2.

4 Хадисы были рассмотрены в другой статье: Шестопалец Д.В. Наказания за прелюбодеяние 
в исламе: предварительный анализ источников // Східний світ, 2012, № 2.

5 Вопрос об универсальности рассматривается муфассирами в отношении многих внешне 
недвусмысленных установлений Корана (как, например, уже было показано в статье об ал-
Бакара, 256: Шестопалец Д.В. “Нет принуждения в религии” (ал-Бакара, 256): абстрактный 
принцип и его интерпретация в исламской богословской традиции // Східний світ, 2011, № 2).

6 Отрезанная рука также является визуализацией наказания, клеймом, которое обозначает 
человека в социальном окружении, т.е. навсегда клеймит его как вора и лишает доверия. Эта 
идея перекликается с уже рассмотренными параллелями ал-Куртуби между прелюбодеянием и 
кражей.

7 Такая позиция Кутба вполне соответствует природе телесного наказания, которое играет 
роль именно устрашения [см.: Foucault 1995]. 
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Ми вже мали можливість висловити свою думку щодо двох перших випусків “Схо-
дознавчих студій”, підготовлених Центром сходознавства ХДАДМ. Матеріали, 

вміщені у них, свідчили про серйозні наміри харківських мистецтвознавців відродити і 
продовжити кращі традиції орієнталістики, яка в 1920-ті рр. і на початку 1930-х рр. у 
Харкові досягла значних звершень. Але далі совєтський режим вирішив зі своїх полі-
тичних міркувань, що пора покласти край нормальному розвитку гуманітарної науки в 
Україні, бо ця республіка згідно з планами режиму мала стати виробником вугілля, ме-
талу та зерна, а також постачальником здорового поповнення для армії. Було припине-
но викладання східних мов, ліквідовано сходознавчі установи в системі АН України, в 
опалу попав провідний український сходознавець і організатор наукової роботи в галузі 
сходознавства академік А.Ю. Кримський.
У цей же період під ударом опинилися і єврейські освітні, наукові та культурно-

мистецькі заклади. Знищення осередків єврейської культури в Україні відбувалося по-
вільно, але неухильно, так що після закінчення трагічної для єврейського народу Другої 
світової війни практично нічого не лишилося. Тільки після проголошення Україною 
незалежності у євреїв, що здавна жили на нашій території, відкрилися можливості для 
нормального розвитку своєї культури, відновлення громадсько-релігійного життя. Ми 
пам’ятаємо, що перша новітня українська незалежницька організація – Рух – в одному 
з перших своїх документів виступила на підтримку законних прав єврейського народу 
на розвиток своєї мови і культури.
І ось тепер ми маємо ще два солідні томи наукових досліджень з проблематики єв-

рейського мистецтва, пов’язаної так чи інакше з Україною. Це не дивно, бо наша країна 
була не тільки встановленою царським режимом “полосой оседлости”, а й місцем, де 
зародилися важливі течії духовного життя євреїв і розвивалася оригінальна література 
обома мовами: гебрайською та ідиш.
На нашу думку, упорядники дуже вдало розподілили матеріал, котрий був у їхньому 

розпорядженні, і вміло добрали назви до кожного з двох томів. Якщо обидва томи ма-
ють спільну назву “Єврейське мистецтво і український контекст”, то перший збірник 
має підназву “Обрії традиційної культури”, а другий – “У руслі європейських новацій”. 
Таке поєднання назв/підназв веде до розуміння специфіки розвитку єврейського об-
разотворчого мистецтва, його динаміки, показує український і світовий контекст. 
Перший том відкривається змістовною передмовою Є.О. Котляра, де стисло, але чіт-

ко сформульовано концепції, покладені в основу публікації, і принципи організації ма-
теріалу, якого назбиралося чимало. Не можна сказати, що на Заході дослідники не 
займалися єврейським мистецтвом: було здійснено цілий ряд важливих проектів: ство-
рено музейні експозиції, видано низку альбомів, інших ілюстративних матеріалів, при-
чому використовувалися довоєнні дані, бо проникнути за “залізну заслону” в ті часи 
було неможливо. Тож єврейське мистецьке життя і творчість митців-євреїв на землях 
України, на жаль, не було достатньо висвітлено як теоретично, так і у прикладному 
плані. Тому появу збірників ХДАДМ можна тільки вітати, зокрема й те, що багато ма-
теріалів у них паралельно друкуються й англійською мовою.
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Автори збірників зуміли органічно представити те, що вони назвали “український 
контекст”, відтінюючи акуратно взаємопов’язаність протягом довгого часу української 
і єврейської культур на території України. І навіть більше. Є.О. Котляр пише: «Ми ви-
носимо цю галузь на перший план, репрезентуючи, по суті, колективне мистецтво-
знавче дослідження самого феномену “україно-юдаїки” – як його ємко дифініціював 
відомий україніст Мартен Феллер. Це явище багато в чому визначило культурну своє-
рідність України, особливо її західних земель, додавши їм специфічного вигляду, а та-
кож зумовило взаємну інтеграцію українського контексту з європейським і світовим 
простором» (с. 4).
Дослідники Х. та О. Бойки розглядають архітектурні особливості синагог Снятина 

та Дрогобича, а цілий ряд праць присвячено темі східноєвропейської традиції розпису 
синагог, яка знайшла своє продовження на континенті Північної Америки, куди її при-
несли емігранти-євреї в основному з України. Цілком слушно до збірки включено по-
відомлення авторів із-за кордону – Канади, США, Польщі, Ізраїлю, – де йдеться про 
міграцію мистецьких традицій із східноєвропейських земель на Захід.
Важливим внеском у наукове вивчення розписів синагог в Україні є солідна і добре 

проілюстрована праця Є.О. Котляра “Східноєвропейська традиція розпису синагог і її 
регіональні центри на історичних землях України. До постановки проблеми” (с. 50–
103). Таким чином, відкривається перспектива для дальшого, поглибленого досліджен-
ня такого яскравого явища, як розписи синагог. Автор розглянув і класифікував давні 
та новіші центри всіх регіонів України, де виникали цілі фахові школи, майстри таких 
осередків забезпечували потреби місцевого єврейського населення і під час ярмарків 
знайомили зі своїми виробами інші регіони. Заслуговують на окрему увагу примітки до 
статті, в яких відображено багаті бібліографічні дані з питань єврейського мистецтва, 
зокрема розпису синагог. 
Шкода, що до такого широкого переліку не потрапила публікація 1929 року “Архі-

тектура та стінні розписи синагоги м-ка Смотрич”, що належала перу К. Кржемінсько-
го (разом з В. Гагенмейстером). Ця книжечка-альбом вийшла в Кам’янці-Подільському 
в друкарні В.М. Гагенмейстера. Не зовсім коректним, на наш погляд, є визначення “ко-
лишня угорська частина України” (с. 97), мабуть, краще було б написати “українські 
землі у складі Угорської держави”. Похвально, що автор віддає належне своїм попере-
дникам, таким як Б. Хаймович, П. Жолтовський та ін.
За цією працею загального плану вміщено розвідки, що стосуються окремих, вуж-

чих, тем, які вдало її доповнюють і збагачують інформативно. Тут бачимо матеріал 
про церемоніальний текстиль (Б. Янів), єврейські вибійки (Л. Байбула), декоративне 
оздоблення корон Тори (Р. Левкович), про поетику і традиції єврейського письма (О. Че-
каль), а також розлогу, насичену фактами статтю відомого знавця єврейського мистецтва 
І. Сергєєвої “Художнє оздоблення єврейських рукописних пам’яток України кінця 
ХVІІІ – першої чверті ХХ ст.: традиції і побутування (на матеріалах колекції Інституту 
рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського)”. Це робить виданий 
збірник ще більш вагомою і солідною публікацією. Хотілося б разом з тим зауважити, 
що включення до цієї книги загалом цікавої статті Д.А. Прохорова не є політкоректним 
і необхідним, оскільки стосується пам’яток караїмського народу. Це ж стосується і його 
рецензії на книгу М. Кизилова у другому томі.
Цілком виправданим і корисним доповненням до основних статей можуть бути ма-

теріали, вміщені у розділі книги, названому “VARIA”, що належать дослідницям І. Кли-
мовій, О. Школьній, В. Солодовій. Привертає увагу стаття О. Школьної, яка висвітлює 
малознану, але важливу сторінку українського мистецтва кераміки – виготовлення і де-
кор єврейського ритуального посуду.
Стаття В. Солодової дозволяє нам наголосити на тому факті, що, незважаючи на всі 

воєнні і політичні негаразди, в Україні збереглося чимало архівних матеріалів і колекцій 
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(чого варта одна лише колекція записів єврейської народної музики М. Береговського), 
які допомагають досліджувати мистецьку спадщину і витоки розвитку єврейського 
мистецтва на сучасному етапі.
Другий збірник, присвячений, як згадувалося, сучасності, теж відкривається всту-

пом, написаним Є.О. Котляром. Називається він “Єврейське мистецтво і український 
контекст. У руслі європейських новацій”. Вийшов він за загальною редакцією В.Я. Да-
ниленка. У ньому йдеться про незаперечний вплив єврейського мистецтва, художників-
євреїв на творення нового мистецтва, в якому відбувся сплав національних і універ-
сальних ідей, який зміг полонити світ з кінця ХІХ ст. і до наших днів, з усіма 
“зиґзаґами” світової історії і пов’язаними з ними “трендами”. Митці з України теж зро-
били свій внесок. Автор передмови пише: «Неослабний науковий інтерес до станов-
лення “світського” єврейського мистецтва незмінно привертав увагу дослідників до 
України. Її землі були благодатним ґрунтом, на якому не лише розквітли традиційні 
форми мистецтва, але зійшли інші паростки, що надали їй статусу однієї з альма-матер 
єврейського модернізму» (с. 5). Це ми можемо побачити, познайомившись хоча б з аль-
бомом “Культур-Ліги” – київського об’єднання єврейських митців-новаторів, що діяло 
у 20-ті рр. ХХ ст. Харків, Київ, Одеса в ці часи завзято боролися за “нове” бачення і 
відтворення світу засобами нового мистецтва, звичайно, не тільки образотворчого. Це 
стосувалося не лише єврейських діячів культури, а й українських, російських та ін. 
Відразу скажемо, тривала така “свобода” недовго.
Вміщена на початку добре ілюстрована стаття відомого фахівця В.В. Сусак “Спроби 

творення «національних стилів» у мистецтві першої чверті ХХ ст.: українсько-єврейські 
паралелі” стосується й нині актуальної проблеми історії сучасного образотворчого мис-
тецтва – як первинно етнозабарвлене мистецтво різних народів втрачало свої характер-
ні національні риси й поступово переходило до чисто абстрактних форм і чи залишалося 
в абстрактному мистецтві хоч що-небудь від етнічності авторів творів та взагалі навко-
лишнього середовища. Дослідниця вдалася до компаративного методу (йдеться ж про 
паралелі), порівнюючи процес входження у світ сучасного мистецтва художників-євреїв 
і художників-українців, формування ними “національних стилів”. Вона розглядає 
творчість відомих “бойчукістів” і прихильників “Культур-Ліги” з єврейського боку і 
знаходить багато спільного. Стаття написана не просто коментатором, а справжнім 
мистецтвознавцем, котрий глибоко знає історію і єврейського, і українського мистецтва. 
Вона зазначає: “В обидвох варіантах – і єврейському, і українському – ідеологи творен-
ня національних стилів були переконані, що основою мають бути не сюжети, а форми, 
які повинні опиратись на національну традицію, але відображати сучасність” (с. 25). 
Свою повчальну й інформативну працю вона закінчує такими, на наш погляд, глибоки-
ми словами: «Можна провести окрему дискусію на тему щодо успіху чи програшу “на-
ціональних проектів”, штучно зупинених, фізично знищених. Відповідь на питання 
“що це було?” потребує подальшого детального і різнобічного вивчення. Наразі повер-
таємось до “феномену”. Це справді були феномени як в українському, так і в єврейсько-
му мистецтві ХХ ст., які увійшли в історію. Зіставлення цих явищ показує поруч з 
відмінностями конкретні паралелі і подібності, дозволяє констатувати певну синхрон-
ність процесів в українському і єврейському мистецтві в контексті ХХ століття – сто-
ліття, в якому обидва народи утворили незалежні держави» (с. 29).
На пов’язаність єврейського мистецтва початку ХХ ст. з вербальними елементами 

художніх образів звертає увагу дослідниця Ірина Земцова. Вже на початку своєї статті 
вона зазначає: “Метою цієї статті є показати значимість вивчення єврейських священ-
них текстів, вербальних елементів, а також каббалістичної символіки, відбитих у ха-
сидських притчах, для аналізу творів єврейських художників початку ХХ століття” 
(с. 32). Цілком виправдано, як на нашу думку, авторка підкреслює значення хасидського 
світосприймання для розвитку єврейського мистецтва. З її висновком, “що світ образів 
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єврейських художників міцно пов’язаний з вербальною літературною основою єврей-
ської культури” (с. 41), можна погодитися, хіба що слід додати: в дусі традицій Сходу. 
Ці та інші ідеї переконливо стверджує також відомий харківський мистецтвознавець 
О.В. Коваль у своїй розвідці «“Живопис, що сміло пішов за словом”: Барнетт Ньюмен і 
проблема вербально-візуального синтезу».
Значний обсяг книги відведено невеликим нарисам, сильветкам і просто шкіцам, 

присвяченим творчості окремих митців. Таким чином закладено основу для подальшо-
го наукового спостереження за творчістю нині молодих, але цікавих і перспективних 
художників. Хотілося б відзначити змістовний і корисний внесок у розглядану публіка-
цію відомого мистецтвознавця д-ра О.М. Петрової, що стосується київських митців, 
йдеться про Зою Лерман, Любов Рапопорт і Матвія Вайсберга. Любителі образотвор-
чого мистецтва дістали своєрідні ключики для розуміння творчого доробку згаданих 
митців.
Безперечно, цінним надбанням другого збірника є розділи “Хроніка” і “Рецензії”, 

які несуть у собі багатство різної інформації: і про мистецьке життя, і про друковані 
видання, що так чи інакше стосуються єврейського мистецтва. Як і перший том, ця 
книга добре ілюстрована, містить відповідні анотації (причому не формальні), а також 
відомості про авторів. Ці дві книги разом з такими публікаціями пам’яток єврейського 
мистецтва, як видані з допомогою іноземців альбоми “Thora und Krone (Тора і Корона)” 
(Wien, 1993), “Treasures of the Torah (Скарби Тори)” (Kiev, 2000), дослідження-альбом 
про діяльність “Культур-Ліги”, “Арт-Юдаїка ХХ століття”, тематичні номери з юдаїки 
журналу “Антиквар”, а також недавно презентований перший номер п’ятитомної серії 
“Єврейська духовна спадщина України”, присвячений синагогам України, творять со-
лідні підмурки для подальшого розвитку єврейських мистецтвознавчих студій у нашій 
країні.
Залишається подякувати всім – спонсорам, упорядникам, редакторам, друкарям, – 

хто спричинився до появи цього дуже цікавого і показового академічного видання з ца-
рини мистецтвознавства, яке свідчить про значний внесок єврейських художників до 
багатонаціональної спадщини України.

Ю.М. Кочубей
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I. Batyuk
DIALECTAL ELEMENTS IN THE LANGUAGE

OF CONTEMPORARY JAPANESE WRITER’S WORKS
FROM OKINAWA PREFECTURE

The purpose of the given research is to find out the dialectal elements in the works of 
modern Japanese authors from Okinawa Prefecture and determine the relationship between 
literature and sociolinguistic situation in Okinawa.

І.Ю. Батюк
ДІАЛЕКТНІ ЕЛЕМЕНТИ В МОВІ ТВОРІВ 

СУЧАСНИХ ЯПОНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ ПРЕФЕКТУРИ ОКІНАВА
Статтю присвячено виокремленню діалектних елементів у творчості сучасних япон-

ських письменників із префектури Окінава і встановленню зв’язків між літературою та 
соціолінгвістичною ситуацією на Окінаві.

И.Ю. Батюк
ДИАЛЕКТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ЯЗЫКЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

СОВРЕМЕННЫХ ЯПОНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ ПРЕФЕКТУРЫ ОКИНАВА
Статья посвящена выделению диалектных элементов в творчестве современных 

японских писателей из префектуры Окинава и установлению связей между литерату-
рой и социолингвистической ситуацией на Окинаве.

V. Bushakov
ON ORIGIN OF THE NOGHAY HOLIDAY TEPREŞ AND ITS NAME

AND ON THE CRIMEAN TATAR HOLIDAY DERVIZA
According to the author of the article, the Noghay spring calendar holiday tepreş is corres-

ponding to the Central Asian sayil and the Crimean Tatar hıdırles. The name of the holiday is 
derived from the Arab-Persian word täfärroj ‘promenade’. The tract Derbiza in Crimea has 
been located. Tatars have celebrated in it the derviza that corresponds the Iranian mehrigan.

В.А. Бушаков 
ПРО ПОХОДЖЕННЯ НОГАЙСЬКОГО СВЯТА ТЕПРЕШ І ЙОГО НАЗВИ

ТА ПРО КРИМСЬКОТАТАРСЬКЕ СВЯТО ДЕРВІЗА
На думку автора статті, ногайське весняне календарне свято тепреш відповідає се-

редньоазійському саїлю та кримськотатарському хидирлесу. Назва свята походить від 
арабо-перського слова тäфäрродж ‘прогулянка’. Локалізовано урочище Дербіза у Кри-
му, в якому татари святкували дервізу, що відповідає іранському мегріґану.

В.А. Бушаков 
О ПРОИСХОЖДЕНИИ НОГАЙСКОГО ПРАЗДНИКА ТЕПРЕШ

И ЕГО НАЗВАНИЯ И О КРИМСКОТАТАРСКОМ ПРАЗДНИКЕ ДЕРВІЗА
Автор статьи полагает, что ногайский весенний праздник тепреш соответствует 

среднеазиатскому саилю и крымскотатарскому хыдырлесу. Название праздника проис-
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ходит от арабо-персидского слова тäфäрродж ‘прогулка’. Локализовано урочище 
Дербиза в Крыму, в котором татары праздновали дервизу. Дервиза соответствует иран-
скому мехригану.

O. Horoshkevych
REFLECTION OF HUMAN SPEECH BEHAVIOUR RULES

IN THE PHRASEOLOGY OF THE MODERN JAPANESE LANGUAGE
This article deals with the reflection of valuable characteristics of the human speech activi-

ty in paroemias and phraseology of the modern Japanese language.

О.Г. Горошкевич
ВІДОБРАЖЕННЯ ПРАВИЛ МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ

У ФРАЗЕОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ ЯПОНСЬКОЇ МОВИ
У статті розглядається відображення ціннісних характеристик мовної діяльності лю-

дини в пареміях та фразеології сучасної японської мови.

Е.Г. Горошкевич
ОТОБРАЖЕНИЕ ПРАВИЛ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
В ФРАЗЕОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА

В статье рассматривается отражение ценностных характеристик речевого поведения 
человека в паремиях и фразеологии современного японского языка. 

N. Zhuravska
THE PROBLEMATIC AND POETICS OF SEIF AR-RAHBI’S NOVEL 

“THE STOPS AT THE FIRST STEP”
The article is devoted to the problematic and poetics analysis of Seif ar-Rahbi’s autobio-

graphical novel “The stops at the first step”. It proves that the author’s childhood presents an 
allegory of the Omani society development. The hero’s personal awareness evolution corre-
sponds to the evolution of the collective one. The picture of an Omani mountain village is a 
model of the whole society. The axiological paradigm of the village inhabitants has become a 
basis for the new state of Oman. “The stops at the first step” is full of deep philosophic prob-
lems considering the human existence, its meaning and development. The exceptional role of 
a frame structure is being shown, as well as the symbols. 

Н.В. Журавська
ПОВІСТЬ СЕЙФА АР-РАХБІ “ЗУПИНКИ НА ПЕРШОМУ КРОЦІ”:

ПРОБЛЕМАТИКА ТА ПОЕТИКА
У статті проаналізовано проблематику та поетику автобіографічної повісті Сейфа 

Ар-Рахбі “Зупинки та першому кроці”. Доводиться, що дитинство героя презентує але-
горію розвитку оманського суспільства, еволюція свідомості оповідача корелює з онов-
ленням як індивідуальної, так і загальносуспільної свідомості. Зображення гірського 
села виступає художньою моделлю всього Оману, і саме аксіологічна парадигма сіль-
ських мешканців, на думку письменника, є фундаментом розвитку нової оманської дер-
жавності. Розглянуто, що в “Зупинках та першому кроці” Сейф Ар-Рахбі порушує гли-
бокі філософські проблеми людського буття, його сенсу, поступу й динаміки. Виявлено 
специфіку художньої будови твору, роль рамочного компонента – поетичного обрам-
лення, системи символів тощо.

Н.В. Журавская 
ПОВЕСТЬ СЕЙФА АР-РАХБИ “ОСТАНОВКИ НА ПЕРВОМ ШАГУ”:

ПРОБЛЕМАТИКА И ПОЭТИКА
Статья представляет собой анализ проблематики и поэтики автобиографической по-

вести Сейфа ар-Рахби “Остановки на первом шагу”. Доказывается, что детство героя 
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представляет аллегорию развития оманского общества. Эволюция сознания рассказчика 
эксплицитно коррелируется с обновлением как индивидуального, так и общественного 
сознания. Изображение горной деревни представляется как художественная модель 
всего Омана. Именно аксиологическая парадигма деревенских жителей, по мнению ав-
тора, является фундаментом развития нового оманского государства. Рассмотрено, что 
в “Остановках на первом шагу” Сейф ар-Рахби затрагивает глубокие философские 
проблемы человеческого бытия, его смысла, развития и динамики. Показана специфика 
художественного построения произведения, роль рамочного компонента – поэтическо-
го обрамления, системы символов и т.д. 

N. Zakhljupana, O. Maksymiv, M. Stelmakh, I. Jaremchuk
PRINCIPLES OF SELECTION 

OF THE EDUCATIONAL UKRAINIAN-PERSIAN DICTIONARY
The article deals with the main principles of selection of words to the educational Ukrai-

nian-Persian dictionary and composing its entries.

Н.М. Захлюпана, О.Й. Максимів, М.Ю. Стельмах, І.В. Яремчук
ПРИНЦИПИ УКЛАДАННЯ 

НАВЧАЛЬНОГО УКРАЇНСЬКО-ПЕРСЬКОГО СЛОВНИКА
У статті подано основні принципи формування реєстру та укладання лексикографіч-

них статей навчального українсько-перського словника.

Н.М. Захлюпаная, О.И. Максымив, М.Ю. Стельмах, И.В. Яремчук
ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ

УЧЕБНОГО УКРАИНСКО-ПЕРСИДСКОГО СЛОВАРЯ
В статье представлены основные принципы формирования реестра и составления 

лексикографических статей учебного украинско-персидского словаря.

L. Lutsan
CATEGORY OF DERIVED VERBAL FORMS IN ARABIC 
AND TRANSFERRING MEANINGS OF RECIPROCITY

AND PASSIVE VOICE 
BY MEANS OF UKRAINIAN AND ENGLISH

The article traces the ways of transferring reciprocal and passive meanings of the derived 
verbal forms in Arabic by means of the Ukrainian and English languages.

Л.В. Луцан 
КАТЕГОРІЯ РОЗШИРЕНИХ ДІЄСЛІВНИХ ОСНОВ
В АРАБСЬКІЙ МОВІ ТА ПЕРЕДАЧА ЗНАЧЕННЯ

ЗВОРОТНОСТІ Й ПАСИВУ 
ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ

У статті розглянуто способи передачі значення зворотності та пасиву, відображених 
у категорії розширених дієслівних основ арабської мови, засобами української та ан-
глійської мов.

Л.В. Луцан
КАТЕГОРИЯ РАСШИРЕННЫХ ГЛАГОЛЬНИХ ОСНОВ

В АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ И ПЕРЕДАЧА
ЗНАЧЕНИЙ ВОЗВРАТНОСТИ И ПАССИВА 

СРЕДСТВАМИ УКРАИНСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ
В статье исследуются способы передачи значений возвратности и пассива арабских 

расширенных глагольных основ средствами украинского и английского языков.
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O. Maznichenko
LEGAL STATUS AND FUNCTIONAL DISTRIBUTION

OF THE LANGUAGES IN CONTACT ON THE TERRITORY OF TUNISIA
The article analyzes the features of co-functioning of the languages common in Tunisia in 

terms of their functional relation. In particular, it attempts to explore the extent of the func-
tional significance of the Arabic and French languages in different spheres of their use. On 
the basis of study of the existing laws and other legal acts of the Republic of Tunisia the legal 
status of the  languages is assessed, and their place and role in social and communicational 
 system of the country is determined.

О.І. Мазніченко
ПРАВОВИЙ СТАТУС І ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ МОВ,

ЩО КОНТАКТУЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ ТУНІСУ
Стаття присвячена аналізу особливостей співфункціонування поширених на терито-

рії Тунісу мов з точки зору їхнього функціонального співвідношення. Зокрема, робить-
ся спроба дослідити ступінь функціональної значимості арабської і французької мов у 
різних сферах їхнього  використання. На основі вивчення чинних законодавчих й інших 
нормативно-правових актів Туніської Республіки дається оцінка правового статусу до-
сліджуваних мов, а також визначається їхнє місце і роль у соціально-комунікативній 
системі країни.

О.И. Мазниченко
ПРАВОВОЙ СТАТУС И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯЗЫКОВ, 

КОНТАКТИРУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ТУНИСА 
Статья посвящена анализу особенностей функционирования распространенных на 

территории Туниса языков с точки зрения их функционального соотношения. В част-
ности, делается попытка исследовать степень функциональной значимости арабского 
и французского языков в различных сферах их использования. На основе изучения 
действующих законодательных и других нормативных правовых актов Тунисской Рес-
публики дается оценка правового статуса исследуемых языков, а также определяется 
их место и роль в социально-коммуникативной системе страны.

A. Matskevych
CORRELATION OF MODALITY AND POINT OF VIEW 

IN THE ARABIC PUBLICIST TEXT
The article traces the notions of modality and point of view, as well as their correlation 

based on the Arabic publicist text. It is established the semantic and pragmatic features of 
modality and point of view in the context of conditions that affect the success or the failure 
of communication.

А.Р. Мацкевич
СПІВВІДНОШЕННЯ МОДАЛЬНОСТІ І ТОЧКИ ЗОРУ 
В АРАБСЬКОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ТЕКСТІ

У статті досліджуються поняття модальності і точки зору, а також їхнє співвідно-
шення на матеріалі арабського публіцистичного тексту. Встановлено семантико-
прагматичні особливості модальності і точки зору в контексті умов, які впливають на 
успішність чи неуспішність комунікації.

А.Р. Мацкевич
СООТНОШЕНИЕ МОДАЛЬНОСТИ И ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

В АРАБСКОМ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ
В статье исследуются понятия модальности и точки зрения, а также их соотношение 

на материале арабского публицистического текста. Установлены семантико-прагмати-
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ческие особенности модальности и точки зрения в контексте условий, влияющих на 
успешность или неуспешность коммуникации.

M. Okhrimenko
THE PRINCIPLES OF THE COMPILATION 

OF PERSIAN AND UKRAINIAN DICTIONARY
OF EMOTIVE PHRASEOLOGY

The submitted paper is dedicated to the consideration of principles of the compilation of 
Persian and Ukrainian dictionary of emotive phraseology. The presented dictionary is intend-
ed for Persian language specialists, translators, lecturers, postgraduate students and for enthu-
siasts of Persian language. Persian and Ukrainian dictionary of emotive phraseology can be 
recommended for native speakers as well.

М.А. Охріменко
ПРИНЦИПИ УКЛАДАННЯ ПЕРСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО

СЛОВНИКА ЕМОТИВНОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ
Пропоновану статтю присвячено розгляду принципів укладання персько-українсь-

кого словника емотивної фразеології. Представлений словник призначений для іраніс-
тів, перекладачів, викладачів, аспірантів, студентів та шанувальників перської мови. 
Персько-український словник емотивної фразеології також може бути рекомендований 
іранським читачам.

М.А. Охрименко
ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ПЕРСИДСКО-УКРАИНСКОГО

СЛОВАРЯ ЭМОТИВНОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ
Предлагаемая статья посвящена рассмотрению принципов составления персидско-

украинского словаря эмотивной фразеологии. Представляемый словарь предназначен 
для иранистов, переводчиков, преподавателей, аспирантов, студентов и почитателей 
персидского языка. Персидско-украинский словарь эмотивной фразеологии также мож-
но рекомендовать иранским читателям. 

R. Pysyk
THE FEATURES OF LEXICAL ANTONYMY IN ARABIC

The article investigates the phenomenon of lexical antonymy in Arabic language in the 
lexical-semantic and morphological contexts. Also it is analyzed intercourse and the structure 
of Arabic antonymous pairs. It is considered the questions of the close strong intercourse be-
tween antonyms and non-antonymous vocabulary in Arabic. 

Р.В. Писик
ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИЧНОЇ АНТОНІМІЇ АРАБСЬКОЇ МОВИ

У статті досліджено явище лексичної антонімії в арабській мові в лексико-семан-
тичному та морфологічному контекстах, здійснено аналіз відношень та структури араб-
ських антонімічних пар, розглянуто питання про тісний зв’язок між антонімами та 
неантонімічну лексику в арабській мові.

Р.В. Пысык
ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИЧЕСКОЙ АНТОНИМИИ АРАБСКОГО ЯЗЫКА
В статье исследовано явление лексической антонимии в арабском языке в лексико-

семантическом и морфологическом контекстах, осуществлен анализ отношений и 
структуры арабских антонимических пар, рассмотрены вопросы о тесной связи между 
антонимами и неантонимической лексике в арабском языке. 
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S. Rybalkin
THE POETRY OF MOUFDI ZAKARIYA IN THE STRUGGLE 

OF THE ALGERIAN PEOPLE FOR THEIR NATIONAL IDENTITY 
The article deals with the poetical heritage of Moufdi Zakariya, outstanding Algerian poet, 

politician and public figure of the second part of the XXth century. The study is based in par-
ticular on the analysis of the poet’s role during the days of the national liberation struggle in 
Algeria (1945–1962) and author’s translations of some fragments of Zakariya’s poems.

С.В. Рибалкін
ПОЕЗІЯ МУФДІ ЗАКАРІЇ В БОРОТЬБІ

ЗА САМОІДЕНТИФІКАЦІЮ АЛЖИРСЬКОГО НАРОДУ
У статті подано огляд творчості відомого алжирського поета, громадського та полі-

тичного діяча другої половини XX ст. Муфді Закарії. Досліджуваним аспектом є, зо-
крема, роль поета в подіях національно-визвольної боротьби в Алжирі (1945–1962). На 
прикладі авторського перекладу фрагментів з доробку Закарії здійснено аналіз мовних 
та літературних особливостей поезії.

С.В. Рыбалкин 
ПОЭЗИЯ МУФДИ ЗАКАРИИ В БОРЬБЕ

ЗА САМОИДЕНТИФИКАЦИЮ АЛЖИРСКОГО НАРОДА
Данная статья посвящена исследованию творчества известного алжирского поэта, 

общественного и политического деятеля второй половины XX ст. Муфди Закарии. Ис-
следуемым аспектом, в частности, является роль поэта в событиях национально-
освободительной борьбы в Алжире (1945–1962). На примере авторского перевода 
фрагментов из творчества Закарии проведен анализ языковых и литературных особен-
ностей поэзии последнего.

O. Sprysa
LINGUO-COGNITIVE ASPECTS OF PRECEDENCE

IN ENIGMATIC TEXT 
(based on Ukrainian and Arabic сrossword-puzzles)

The article deals with the theoretical and methodical stems of emphasis the precedence 
phenomena, its role and place in Ukrainian and Arabic crossword-puzzles (enigmatic texts), 
which has enabled the author to reveal the patterns in the correlation of universal and nation-
al-specific component of the cognitive bases of native speakers.

О.Б. Сприса
ЛІНГВОКОГНІТИВНІ АСПЕКТИ ПРЕЦЕДЕНТНОСТІ

В ЕНІГМАТИЧНОМУ ТЕКСТІ 
(на матеріалі українських та арабських текстів кросвордів)

У статті проаналізовано теоретико-методологічні основи виділення феномену пре-
цедентності, його роль і місце в українських та арабських текстах кросвордів (енігма-
тичні тексти), що дало змогу виявити закономірності співвіднесення універсальної та 
національно-специфічної складової когнітивних баз носіїв цих мов.

О.Б. Спрыса
ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕЦЕДЕНТНОСТИ

В ЭНИГМАТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ
(на материале украинских и арабских текстов кроссвордов)

В статье проанализированы теоретико-методологические основы выделения фено-
мена прецедентности, его роль и место в украинских и арабских текстах кроссвордов 
(энигматические тексты), что дало возможность проследить закономерности соотнесе-
ния универсальной и национально-специфической составляющей когнитивных баз но-
сителей данных языков.
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T. Useinov
RHYME IN THE MEDIEVAL METRIC VERSE OF CRIMEAN TATARS

The attempt of study and walkthrough of concept “rhyme” is undertaken in the article, 
concerning the medieval Crimean-Tatar metrical poetry. Developed and offered classification, 
and also terminology. 

Т.Б. Усеїнов
РИМА У СЕРЕДНЬОВІЧНОМУ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОМУ

МЕТРИЧНОМУ ВІРШІ
У статті зроблено спробу вивчення і критичного аналізу поняття “рима” щодо се-

редньовічної кримськотатарської метричної поезії. Розроблено і запропоновано класи-
фікацію та термінологію. 

Т.Б. Усеинов
РИФМА В СРЕДНЕВЕКОВОМ КРЫМСКОТАТАРСКОМ 

МЕТРИЧЕСКОМ СТИХЕ
В статье предпринята попытка изучения и критического анализа понятия “рифма” 

касательно средневековой крымскотатарской метрической поэзии. Разработана и пред-
ложена классификация и терминология. 

V. Khranovskyy
THE QUESTION ABOUT THE SUMERIAN-AUSTRIC LINGUISTIC TIES

(Glottochronological analysis of the basic and everyday lexicon, 
phonetic and morphological parallels)

As a result of the analysis of ProtoAustric and Sumerian languages in accordance with the 
glottochronological methods, it can be concluded that Proto-Austric-Sumerian community 
could exist until the beginning of VI mil. B.C. Perhaps, it was a secondary kinship of Proto-
Sumerian and ProtoAustric languages as a result of abiding of the native speakers of the 
above-mentioned language on the same territory for a long time.

В.А. Храновський
ДО ПИТАННЯ ПРО ШУМЕРСЬКО-АУСТРИЧНІ МОВНІ ЗВ’ЯЗКИ 

(Глотохронологічний аналіз фундаментальної та повсякденної лексики,
фонетичних та морфологічних відповідностей)

За результатами глотохронологічного аналізу протоаустричних та шумерської мов 
можна зробити висновок, що протоаустрично-шумерська спільнота могла існувати до 
початку VІ тис. до н.е. Між вищезазначеними мовами, ймовірно, існувала вторинна 
спорідненість у результаті тривалого перебування на спільній території.

В.А. Храновский
К ВОПРОСУ О ШУМЕРСКО-АУСТРИЧЕСКИХ ЯЗЫКОВЫХ СВЯЗЯХ

(Глотохронологический анализ фундаментальной и повседневной лексики, 
фонетических и морфологических соответствий)

По результатам глоттохронологического анализа протоаустрических и шумерского 
языков можно сделать вывод о том, что протоаустрическо-шумерская общность могла 
существовать до начала VI тыс. до н.э. Между упомянутыми языками, вероятно, было 
вторичное родство в результате длительного пребывания на совместной территории.

O. Bubenok
THE ALANIAN MERCHANTS ON THE GREAT SILK WAY

The author of this article marks in economic and political life of Eurasia in X–XIV centu-
ries AD such phenomenon, as existence of the Alanian merchants. It can be explained by the 
advantageous geographical location of the North Caucasian Alania and falling of the Khazar 
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kaganate, that resulted in the economy growing of the independent Alania. At that time the 
Alanian aristocrats controlled the economy of country and therefore they wanted to buy the 
foreigner commodities (for example, silk). So, the exit of the Alanian merchants outside the 
North Caucasus was fully appropriate. During the Gold Horde the previous transcontinental 
trade communications continued to be active. There the Alanian merchants were preserved 
because the Mongols, following pragmatic considerations and following traditions of nomad-
ic society, did not pursue merchants and vice versa rendered assistance to development of 
trade. A cartographic analysis allowed to find out one substantial conformity to law: in XI–
XIV centuries AD out of borders of the North Caucasian Alania the colonies of Alans were 
located along the north branch of the Great Silk Way from Khwarizm to the Black Sea Re-
gion.

О.Б. Бубенок
АЛАНСЬКІ КУПЦІ НА ВЕЛИКОМУ ШОВКОВОМУ ШЛЯХУ

Автор статті відзначає в економічному і політичному житті Євразії X–XIV ст. такий 
феномен, як існування аланського купецтва. Це можна пояснити вигідним географічним 
положенням північнокавказької Аланії та падінням Хозарського каганату, що привело 
до економічного зростання незалежної Аланії. У той час аланські аристократи, які 
контролювали економіку країни, намагалися придбати дорогі іноземні товари (напри-
клад, шовк). Тому вихід аланських купців за межі Північного Кавказу став цілком 
закономірним. За часів Золотої Орди продовжували діяти трансконтинентальні торго-
вельні комунікації, на яких продовжували перебувати аланські торгівці, бо монголи, ке-
руючись прагматичними міркуваннями і дотримуючись традицій кочового суспільства, 
не переслідували купців, а навпаки, сприяли розвитку торгівлі. Картографічний аналіз 
дозволив виявити одну суттєву закономірність: колонії аланів в XI–XIV ст. поза межа-
ми північнокавказької Аланії були розташовані вздовж північного відгалуження Вели-
кого Шовкового шляху від Хорезму до Причорномор’я. 

О.Б. Бубенок
АЛАНСКИЕ КУПЦЫ НА ВЕЛИКОМ ШЕЛКОВОМ ПУТИ

Автор статьи отмечает в экономической и политической жизни Евразии X–XIV вв. 
такой феномен, как существование аланского купечества. Это можно объяснить выгод-
ным географическим положением северокавказской Алании и падением Хазарского ка-
ганата, что привело к экономическому росту независимой Алании. В то время аланские 
аристократы, которые контролировали экономику страны, стремились приобретать до-
рогие иноземные товары (например, шелк). Поэтому выход аланских купцов за преде-
лы Северного Кавказа был вполне закономерен. Во времена Золотой Орды продолжали 
действовать трансконтинентальные торговые коммуникации, на которых продолжали 
находиться аланские торговцы, так как монголы, руководствуясь прагматическими со-
ображениями и следуя традициям кочевого общества, не преследовали купцов, а наобо-
рот, оказывали содействие развитию торговли. Картографический анализ позволил 
обнаружить одну существенную закономерность: колонии аланов в XI–XIV вв. вне гра-
ниц северокавказской Алании были расположены вдоль северного ответвления Велико-
го Шелкового пути от Хорезма до Причерноморья. 

S. Koncha
IDENTIFICATION OF “COUNTRY OF SLAVS” 

AFTER “NORTHERN PEOPLES DESCRIPTION” OF UNKNOWN AUTHOR
Suggest analysis of message eastern authors about the “Country of Slavs”, which reach to 

ninth century source (“Anonymous relation” or “Northern Peoples Description”). Substanti-
ate the identity of the “Country of Slavs” with Volyntsevskaya and Romenskaya archaeologi-
cal cultures of Dnepr left bank. Correlation data of “Northern Peoples Description” with 
archaeological materials leads to the conclusion about the existence of the state organization 
at Slavic tribes of Dnepr left Bank in the ninth century.
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С.В. Конча 
ІДЕНТИФІКАЦІЯ “КРАЇНИ СЛОВ’ЯН” 

ЗА “ОПИСОМ ПІВНІЧНИХ НАРОДІВ” НЕВІДОМОГО АВТОРА
У статті аналізуються повідомлення східних авторів про “країну слов’ян”, що ся-

гають джерела ІХ ст. (“Анонімної реляції”, “Опису північних народів”), обґрунтовується 
тотожність “країни слов’ян” з колом пам’яток волинцевської та роменської археологіч-
них культур Дніпровського Лівобережжя. Дані “Опису північних народів”, що коре-
люються з археологічними матеріалами, дозволяють зробити висновок про існування 
державної організації у слов’ян Лівобережжя в ІХ столітті. 

С.В. Конча
ИДЕНТИФИКАЦИЯ “СТРАНЫ СЛАВЯН” 

ПО “ОПИСАНИЮ СЕВЕРНЫХ НАРОДОВ” НЕИЗВЕСТНОГО АВТОРА
В статье анализируются сообщения восточных авторов о “стране славян”, восходя-

щие к источнику-прототипу ІХ в. (“Анонимная записка”, “Описание северных народов 
неизвестного автора”). Обосновывается соответствие “страны славян” кругу памятни-
ков волынцевской и роменской археологических культур Днепровского Левобережья. 
Данные “Описания северных народов”, коррелируясь с археологическими материала-
ми, позволяют сделать вывод о существовании государственной организации у славян 
Левобережья в ІХ веке.

Yu. Kochubey
KARAIM STUDIES IN THE WEST 

(END OF THE XXth – BEGINNING OF THE XXIst cent.)
(Historical-bibliographic introduction)

The article is a kind of historical bibliography introduction for research in history, reli-
gion, cultural heritage of the Karaims – a less-numerous people autochthon of our country. It 
goes about the history of the Karaim Studies in the West (particularly in Western Europe) and 
about the polemics which always accompany the research work in this field.

Ю.М. Кочубей
КАРАЇМСЬКІ СТУДІЇ НА ЗАХОДІ (КІНЕЦЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ ст.) 

(Історіографічно-бібліографічний вступ)
Стаття є свого роду історико-бібліографічним вступом до вивчення історії, релігії, 

культурної спадщини караїмського народу – нечисленного корінного народу нашої краї-
ни. Йдеться про історію караїмознавства на Заході (в основному в Західній Європі) і 
про ту полеміку, яка постійно супроводжує дослідницьку роботу.

Ю.Н. Кочубей
КАРАИМСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ЗАПАДЕ

(КОНЕЦ ХХ – НАЧАЛО ХХІ века) 
(Историографическо-библиографическое введение)

Статья представляет собой историко-библиографическое введение в изучение исто-
рии, религии, культурного наследия караимского народа – малочисленного коренного 
народа нашей страны. Речь идет об истории караимоведения на Западе (в основном в 
Западной Европе) и о той полемике, которая постоянно сопровождает исследователь-
скую работу.

H. Vertiyenko 
BLADE WEAPONS IN YOUNG AVESTA

Four Avestan words for designation of the blade weapons (aMhU-, akauu-, aStrA-, karvta-) 
analyzed in the paper. In Young Avesta’s texts the term karvta- is most often used from their 
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number and more probably than the others means “knife/dagger” or “sword”. The charac-
teristic of the “ideal” weapon (karvta-) of a deity of war of Verethragna in Yasht 14, 27 is con-
sidered and its comparison with the gold or rich decorated ceremonial daggers of the Iranian 
peoples is offered.

Г.В. Вертієнко 
КЛИНКОВА ЗБРОЯ В МОЛОДШІЙ АВЕСТІ

У статті аналізуються чотири авестійські слова для позначення клинкової зброї 
(aMhU-, akauu-, aStrA-, karvta-). Серед них найбільш часто вживаним у текстах Молодшої 
Авести є термін karvta-, який вірогідніше, ніж інші, має значення “ніж/кинджал” або 
“меч”. Розглядається характеристика “ідеальної” зброї (karvta-) божества війни Вере-
трагни за Яштом 14, 27, і пропонується зіставлення її із золотими або багато декорова-
ними церемоніальними кинджалами іранських народів.

А.В. Вертиенко 
КЛИНКОВОЕ ОРУЖИЕ В МЛАДШЕЙ АВЕСТЕ

В статье анализируется четыре авестийских слова для обозначения клинкового ору-
жия (aMhU-, akauu-, aStrA-, karvta-). Из их числа наиболее часто употребляемым в тек-
стах Младшей Авесты является термин karvta-, который вероятнее, чем остальные, 
имеет значение “нож/кинжал” или “меч”. Рассматривается характеристика “идеально-
го” оружия (karvta-) божества войны Веретрагны в Яште 14, 27, и предлагается сопо-
ставление ее с золотыми или богато декорированными церемониальными кинжалами 
иранских народов.

V. Rybalkin
QUR’ĀN: OLD SŪRAS

(Meccan period)
Continuation of the Qur’ān translation into Ukrainian (has being in publishing progress 

since 2002) in chronological order of sūras with notes and commentaries based upon indige-
nous exegetical Arabic tradition, Medieval national lexicons and Western interpretations of 
the Muslim Holy Scripture. Special reference is made to Yarema Polotnyuk’s part translation 
of Qur’ān (first publication in 1990). Own author’s interpretation of the same fragment is 
presented.

В.С. Рибалкін
КОРАН: ДАВНІ СУРИ
(мекканський період)

Продовження перекладу з арабської мови Корану (публікується з 2002 року) в хро-
нологічногому порядку сур з поясненнями та коментарями, базованими на автохтонній 
традиції арабомовної екзегетики, середньовічних національних тлумачних словниках 
та досвіді інших перекладачів у потрактовці смислів Святого Письма мусульман. Пере-
клад подає авторську інтерпретацію фрагмента Корану, перекладеного Я.Є. Полотнюком 
(перша публікація 1990 р.).

В.С. Рыбалкин
КОРАН: ДАВНИЕ СУРЫ

(мекканский период)
Продолжение перевода с арабского языка Корана (печатается с 2002 года) в хроно-

логическом порядке сур с пояснениями и комментариями, основанными на автохтон-
ной традиции арабоязычной экзегетики, средневековых национальных толковых 
словарях и опыте других переводчиков в интерпретации смыслов Священного Писания 
мусульман. Перевод предлагает авторскую интерпретацию фрагмента Корана, переве-
денного Я.Е. Полотнюком (первая публикация 1990 г.).
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D. Shestopalets
ON THE ISSUE OF SOCIAL NORMS IN THE QURAN:

INTERPRETATIONS OF AYAT AL-MA’IDA,
38 IN ISLAMIC EXEGETICAL TRADITION

The article deals with the problem of the sharia punishment for stealing as it was formu-
lated in the Quranic ayat al-Ma’ida, 38. Using a source study approach the author investigates 
how the norms and procedures established in the Quran and confirmed in the Sunna have 
been interpreted in the Islamic legal and exegetical tradition. A special attention is paid to the 
methods which were employed by Muslim jurists to limit the scope of the application of am-
putating hands and also the strategies of legitimating the punishment as a necessary step to-
wards establishing a just social order.

Д.В. Шестопалець
ДО ПИТАННЯ ПРО СОЦІАЛЬНІ НОРМИ В КОРАНІ:
АЯТ АЛ-МА’ІДА, 38 ТА ЙОГО ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

В МУСУЛЬМАНСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ
Стаття присвячена проблемі шаріатського покарання за крадіжку, як воно сформу-

льоване в коранічному аяті ал-Ма’іда, 38. Спираючись на аналіз першоджерел, автор 
статті досліджує механізми, за допомогою яких норми та практики, закладені в Корані 
та Сунні, інтерпретувалися в ісламській богословській та юридичній традиціях. Особли-
ву увагу в статті приділено методам, що використовувалися мусульманськими юристами 
з метою обмеження сфери застосування відтинання рук, а також стратегіям легітимації 
цього покарання як необхідного елемента ісламського соціального порядку.

Д.В. Шестопалец
К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНЫХ НОРМАХ В КОРАНЕ:

АЯТ АЛ-МА’ИДА, 38 И ЕГО ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
В МУСУЛЬМАНСКОЙ ТРАДИЦИИ

Статья посвящена проблеме шариатского наказания за кражу, как оно сформулиро-
вано в кораническом аяте ал-Маида, 38. Опираясь на анализ первоисточников, автор 
статьи исследует механизмы, с помощью которых нормы и практики, заложенные в 
Коране и Сунне, интерпретировались в исламской богословской и юридической тра-
дициях. Особое внимание в статье уделяется методам, которые использовались мусуль-
манскими юристами с целью ограничения сферы применения отсечения рук, а также 
стратегиям легитимации этого наказания как необходимого элемента исламского со-
циального порядка.
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НАШІ АВТОРИ



ІНФОРМАЦІЯ
ДЛЯ АВТОРІВ ЖУРНАЛУ “СХІДНИЙ СВІТ”

Журнал “Східний світ” приймає статті українською, російською, англійською мовами, 
 надіслані на адресу: Україна, 01001, Київ, вул. Грушевського, 4, Інститут сходознавства НАН 
України, редакція журналу “Східний світ”,  e-mail:Shidnyj.svit.@gmail.com. 

Роздрук або машинопис статей, надрукованих через два інтервали на стандартному  бі ло му 
папері формату А-4, подається в одному примірнику. Матеріали повинні супро во джу ва тись 
 електронною копією у вигляді документа Microsoft Word for Windows із розширенням *. rtf або *. 
doc. Рукописи проходять анонімне рецензування і не повертаються.

Обсяг статті не повинен перевищувати 1 д.а. Стаття супроводжується резюме англій ською, 
українською та російською мовами обсягом 200–500 слів (переклад назви статті, а також прізви-
ща та ініціалів автора обов’язковий).

На окремій сторінці наводяться назва статті, повне ім’я, по батькові та прізвище  автора, 
 науковий ступінь, вчене звання, посада, назва організації, де він працює, а також контактні 
 адреси, телефони та e-mail.

Вимоги до ілюстрацій:
1. Кожний малюнок на звороті має бути підписаний “до статті – назва статті”. 
2. Формат растрової ілюстрації – *.tif (300 dpi).
3. Формат векторної ілюстрації – *.ai, *.eps.
4. Усі графічні файли подаються окремо від текстового на окремому носії (CD, floppy).
5. Розмір ілюстрації не повинен перевищувати ширини смуги набору – 145 мм.

Вимоги до таблиць:
1. Подаються у текстовому форматі *.doc (*.rtf) окремими файлами.
2. Ширина не більше 145 мм.
Посилання на літературу наводяться у тексті. У квадратних дужках подається ім’я авто-

ра, рік видання (без коми перед ним) і, якщо потрібно, сторінки: [Рибалкін 1993, 66]. Ініціали 
наводяться  після прізвища автора лише у тому випадку, коли у статті є поси лан ня на кількох 
авторів з  однаковим прізвищем. Якщо в одному місці наводяться посилання на кілька праць, 
вони  подаються у хронологічному порядку через крапку з комою. Текстові посилання подаються 
в кінці статті, перед літературою.

Список цитованої літератури, розміщений в алфавітному порядку, подається у кінці статті під 
назвою ЛІТЕРАТУРА. Він має бути надрукований через два інтервали. Назви цитованих праць 
оформляються за таким зразком:

Кримський А. Мусульманство та його будучність. Львів, 1904.
Калинина Т. М. Днепровско-Донской бассейн в представлениях арабо-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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