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ІÑÒÎÐІÎÃÐÀÔІß ÒÀ ÄÆÅÐÅËÎÇÍÀÂÑÒÂÎ

Д.А. Радівілов

АРАБІСТИКА
АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО

(Перша частина)

НАУКОВА творчість академіка Ага-
тан гела Юхимовича Кримського

(1871–1942) – етапна для російського й
радянського сходознавства, наріжна для
сходознавства українського, втілена в со-
тнях праць – великих і малих, наукових,
публіцистичних і науково-популярних, –
становить для нас закономірний предмет
дослідницького інтересу, вартий найглиб-
шого осмислення. У науковому доробку
А. Кримського – видатного сходознавця,
славіста, перекладача, літератора, органі-
затора науки – вагоме місце належить ро-
ботам з історії арабського Сходу, арабської
філології, історії ісламу. Арабістика й ісла-
мознавство А. Кримського складають гла-
ву з історії знань про Схід, служать свого
роду точкою відліку для української ара-
бістики і всього українського сходознав-
ства, є важливим свідченням часу, в якому
жив і працював учений.

Арабіст-філолог за основною освітою,
А. Кримський ніколи не замикався в колі
суто лінгвістичних і літературознавчих
проблем: ґрунтовна теоретична і практич-
на мовна підготовка, отримана у стінах
спеціальних класів московського Лаза-
ревського інституту східних мов і під час
перебування на Сході, в Лівані, дозволяла
вченому впевнено почуватися в багатьох
галузях сходознавчої науки, необхідною
передумовою компетентності в якій за-
вжди було вільне володіння першоджере-
лами. Маючи широку історико-філологіч-
ну освіту, Агатангел Юхимович справед-
ливо сприймав східну філологію, історію
народів, релігійних і філософських вчень
Близького Сходу як єдиний комплекс
знань. Вчений писав: «…Область араб-
ской словесности и языка и область ис-
тории мусульманства – это две смежные
научные области. <…> Каждый арабист
вместе с тем бывает и историком мусуль-
манства» [Крымский 2003, 18].

Першим свідченням фаховості моло-
дого сходознавця стало його дисертаційне
дослідження «Перевод и толкование фило-
софского трактата Аль-Фараби: Главные
вопросы философии», під час роботи над
яким Агатангелу Кримському довелося
проявити цілий спектр знань і умінь – від
перекладу з арабської літературної мови й
основ текстологічного й джерелознавчого
аналізу до фонових знань у галузі історії та
філософії [Базиянц 1973, 123].

Ще будучи студентом Московського
університету, А. Кримський публікує свої
перші переклади староарабських поезій,
казок із «1001 ночі», в цей же час його
рецензії на нові російські видання з араб-
ської мови та літератури, історії ісламу
друкуються на сторінках петербурзького
«Этнографического обозрения». З-поміж
публікацій, рецензованих молодим Крим-
ським, – роботи відомих дослідників:
П. Коковцова («К истории средневековой
филологии и еврейско-арабской литерату-
ры»), М. Мєдникова (переклад з німецької
монографії А. Мюллера «Der Islam im Mo-
rgen und Abendlande»), П. Хомутова (пере-
клад з німецької книги І. Гаурі «Ислам в его
влиянии на жизнь его последователей»).

Серед ранніх наукових робіт Агатанге-
ла Юхимовича – дослідження, присвячені
суфізму – містико-аскетичному напряму
в ісламі, який протягом віків сформував
величезний масив багатомовної літера-
тури. Інтерес А. Кримського до суфізму
– проблеми його виникнення, ідейного
наповнення, історії – виник під впливом
захоплення молодого вченого суфійською
поезією. Спеціальні роботи Агатангела
Юхимовича – реферати і повідомлен-
ня 1896 р. «О происхождении суфизма»,
«Очерки развития суфизма в I и II вв.
гиджры», «Суфизм в III в. гиджры», «Ис-
маилитское влияние на суфизм в III веке
гиджры», «Очерк развития суфизма до
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конца III века гиджры»,  виголошені на за-
сіданнях Східної комісії Імператорського
Московського археологічного товариства
і згодом опубліковані в його працях, – не
можна вважати самостійними розвідками
вченого-початківця. Основні відомості
про історію суфізму, більшість концепцій
щодо етимології самого терміна «тасав-
вуф», соціальних та ідеологічних пере-
думов виникнення суфізму, походження
суфійських доктрин, ступеня відмінності
суфізму від сунітського чи шиїтського іс-
ламу і т.п., як і інші російські дослідни-
ки кінця XIX – початку XX ст. –  П. Позд-
нєв, В. Жуковський,  О. Шмідт,  – А. Крим-
ський запозичує з робіт західноєвропей-
ських орієнталістів: С. де Сасі, Ф. Толюка,
А. фон Кремера, Р. Дозі. Однак саме в цих
розвідках Агатангела Юхимовича про су-
фізм ми вперше спостерігаємо властивий
науковцю і незмінно присутній у його по-
дальших роботах академічний стиль, кри-
тичний підхід до верифікації даних, що
застосовується вченим під час розробки
малодосліджених або зовсім не вивчених
проблем ісламознавства, намагання вче-
ного дати власну оцінку висновкам знаме-
нитих західноєвропейських дослідників, а
з деяких питань – вступити в заочну дис-
кусію з ними. Умовиводи А. Кримського
щодо соціально-економічних причин ас-
кетичних настроїв як передумови виник-
нення суфійської аскези на етапі ранньої
історії мусульманського суспільства, про
ідейну близькість між суфізмом, шиїзмом
та ісмаїлізмом – сміливі, іноді неординар-
ні, проте здебільшого залишаються непід-
твердженими. Недооцінка вченим власне
мусульманських коренів суфізму й, відпо-
відно, перебільшення ролі немусульман-
ських, зовнішніх впливів на його виник-
нення й розвиток, специфічності суфій-
ських учень, аж до твердження про їхню
абсолютну чужість ісламові, пояснюються
загалом рівнем і тенденціями тогочасної
орієнталістики в Європі, під впливом якої
перебував молодий учений і в руслі якої
формувалася його наукова індивідуаль-
ність [критику студій А. Кримського про
суфізм див.: Кныш 1991, 149–150].

З 1894 р. ісламознавчі й арабістичні
студії двадцятитрирічного А. Кримського
виходять на нове поприще – популяриза-
ції наукового знання про Схід. Відтепер

А. Кримський стає незмінним допису-
вачем авторитетного Енциклопедичного
словника Ф. Брокгауза й І. Єфрона: йому
належить близько 200 словникових ста-
тей, серед яких є й такі, що, попри свій
скромний обсяг, за широтою охоплення
фактичного матеріалу виходять за межі
суто довідкових. А. Кримський є автором
практично усіх статей словника, які так
чи інакше пов’язані з мусульманським, зо-
крема арабським, Сходом. Серед них на-
риси, присвячені діячам мусульманської
історії, науки, літератури: статті «Ибн-аль-
Асир», «Ибн-аль-Фарид», «Ибн-Бейтар»,
«Ибн-Котейба», «Ибн-Тофейль», «Ибн-
Фодлан», «Ибн-Хальдун», «Ибн-Хелли-
кан», «Идриси», «Истахри», «аль-Кинди»,
«Макризий», «Масудий», «Моавия», «Мо-
хаммед», «Осман», «Омар ибн-Хаттаб»,
«Сибавейги», «Союты», «Фатима», «Фа-
раздак», «Хадиджа», «Халиль», «Шахрас-
таний», «Якут» та інші; невеличкі довідки
про основні поняття й інститути мусуль-
манської догматики і ритуалу, релігійно-
політичної й політико-правової доктрини
ісламу: «Иджтигад», «Имам», «Кади»,
«Кааба», «Коран», «Кибла», «Махдий»,
«Моэззин», «Муршид», «Сунна», «Фати-
ха», «Фетва», «Фикх», «Хаджи», «Хадис»,
«Халиф», «Халифат», «Харадж»; короткі
довідки з історії й ідеології деяких ідей-
но-політичних, релігійно-філософських
напрямів і течій в ісламі: «Исмаилиты»,
«Кадариты», «Карматы», «Сунниты»,
«Суфизм», «Ханифиты», «Хариджиты»,
«Шиитство» та інші; і, звичайно ж, імена
і терміни, пов’язані з історією арабської
літератури, назви пам’яток арабської ху-
дожньої словесності: «Локман», «Мо-
аллака», «Макама», «Ибн-аль-Фарид»,
«Хамаса», «Тысяча и одна ночь» та інші.
Пізніше А. Кримський продовжить спів-
робітництво з видавництвом Брокгауза і
Єфрона, але вже на сторінках Нового ен-
циклопедичного словника, а з 1910 р. ста-
не постійним автором Енциклопедичного
словника Гранатів. Саме завдяки зусиллям
А. Кримського, як зізнається представник
петербурзької арабістики академік І. Крач-
ковський, «в области пропаганды и популя-
ризации востоковедения московская школа
восполнила пробел, который в значитель-
ной мере чувствовался в деятельности пе-
тербуржцев» [Крачковский 1950, 169].
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Першою значною роботою А. Крим-
ського слід вважати монографію «Мусуль-
манство и его будущность» (1899 р., укра-
їнський варіант роботи виданий 1904 р.),
написану вченим у 1897–1898 рр., під час
перебування на Близькому Сході. Книжка
мала підзаголовок «Прошлое ислама, со-
временное состояние мусульманских на-
родов, их умственные способности, их
отношения к европейской цивилизации»,
який анонсував полемічні наміри авто-
ра і привертав увагу не тільки наукової, а
й широкої читацької публіки. Ця робота
А. Кримського, наполовину наукова, напо-
ловину публіцистична, викликала значний
резонанс і численну, здебільшого позитив-
ну, критику.

На сорока сторінках невеликого фор-
мату А. Кримському вдалося подати по-
вноцінний нарис історії мусульманського
Сходу – від днів пророцтва Мухаммада до
колонізації мусульманських країн євро-
пейцями – англійцями, росіянами, фран-
цузами (глава I «Мохаммед и Коран» і
глава II «Краткий очерк истории ислама»).
Стиль А. Кримського лаконічний, майже
конспективний, його судження оціночні,
визначення – яскраві, емоційно забарвле-
ні, хоча не завжди влучні, а іноді занад-
то категоричні: «нервовий» Мухаммад,
«індиферентні» араби, «прогресивний»
Абу Ханіфа, «грубий» і «пуританськи не-
терпимий» Ібн Ханбал, «демократичні»
хариджити, «вільнодумні» Буїди, «дике
володарювання» Надір-шаха. Наслідуючи
відомих західних дослідників, А. Крим-
ський іноді неправомірно використовує
терміни, що іменують або означають по-
няття й інститути християнської традиції,
для позначення й характеристики схожих,
проте нетотожних християнським понять
та інститутів в ісламі: закят називається
десятиною; будь-яка релігійно-політична
або догматична течія, відмінна від суніт-
ського чи шиїтського ісламу, – це секта або
єресь; духовний лідер мусульман – перво-
священик.

Обмежений скромним обсягом книжки,
А. Кримський знаходить місце, аби тор-
кнутися тем, які ставали предметом дис-
кусій західноєвропейських ісламознавців
сере дини й другої половини XIX ст., іноді
приймає висновки колег, подеколи пропо-
нує власні міркування. Слідом за автори-

тетними попередниками, А. Кримський
пояснює пророцтво Мухаммада й особли-
вий стан, у якому той перебував під час
отримання одкровень, «видіннями», що
стали наслідком психічного захворюван-
ня – епілепсії, або «мускульної істерії»;
вчений абсолютизує значення перських
впливів у розвитку мусульманської догми й
релігійно-правової доктрини; суфізм – «не
ісламський за духом» – А. Кримський вва-
жає результатом взаємодії «індоперського
шиїтства» й мусульманського аскетизму.
Не менш цікавими й ще більш спірни-
ми видаються умовиводи А. Кримського
про роль ісламу в історії мусульманських
народів, зокрема арабів: «Историческое
значение ислама сводится к тому, что он
выдвинул к исторической жизни арабскую
расу, которая затем, независимо от ислама,
сберегла сообща с покоренными ею наро-
дами античную культуру… Прямых куль-
турных заслуг для человечества признать
за исламом нельзя…» [Крымский 1899,
40]. А. Кримський критикує твердження
колег, згідно з яким іслам став консоліду-
ючою силою для мусульманських народів,
основою їхньої духовної і культурної єд-
ності. Молодий дослідник дотримуєть-
ся іншої думки: «Никакой единой, одно-
родной и оригинальной мусульманской
культуры мы не знаем» [Крымский 1899,
39], – оскільки, залежно від регіону, му-
сульманська традиція накладалася на різні
культурні субстрати – візантійський, пер-
ський, берберський, тюркський, а синкре-
тичні культурні традиції, що виникли на
території ісламу, на думку вченого, слід
сприймати не як єдину культуру, а як кон-
гломерат схожих, однак відмінних одна від
одної мусульманських культур.

А. Кримський, досі, здавалося б, ціл-
ковито занурений у перипетії середньо-
вічної історії Сходу, віддалені в часі і
майже нереальні літературні сюжети та
образи, присвячує добру частину «Му-
сульманства» (глава III «Современное
поло жение ислама» і глава IV «Вопрос о
жизненности ислама и его способности к
усвоению нашей цивилизации») новій для
себе темі – сучасному стану суспільств
мусульманського Сходу. Поштовхом для
зміни наукового інтересу стали враження
вченого від першого близького знайомства
з реаліями тогочасного Лівану – Лівану
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справжнього, а не книжного, романтико-
екзотичного; особисті спостереження за
повсякденним життям ліванців – мусуль-
ман і християн, що дбайливо фіксувалися
Агатангелом Юхимовичем у листах додо-
му. В заключній главі монографії вчений
міркує про подальшу долю мусульман-
ського, зокрема арабо-мусульманського,
світу, торкається гострих на той момент
геополітичних питань – імперсько-колоні-
альної політики Великобританії та Росії на
Близькому й Середньому Сході, перспек-
тив Османської імперії в її стосунках із За-
ходом і арабськими провінціями, при чому
свідомо дотримується категоричної рито-
рики, ніби провокуючи дискусію. Чи не
вперше на сторінках своєї праці Агатангел
Юхимович висловлює глибоко скептич-
не ставлення до інноваційних здібностей
тюрків, заперечуючи можливість самороз-
витку тюркських народів без стороннього
впливу європейських націй. А. Кримський
віддає перевагу генію арабів і персів, вва-
жає їх від природи схильними до творчого
мислення, вбачає в них потенціал культур-
ного зростання. Своє критичне ставлення
до тюркських народів, у тому числі турків,
а ще більше – до Османської Туреччини
часів правління султана Абдул-Хаміда II,
А. Кримський демонструватиме й у по-
дальших роботах, іноді наражаючись на
гостру критику російських мусульман1. На
думку вченого, причина відсталості наро-
дів мусульманського Сходу криється не в
ісламі – вона полягає в тому, що протягом
кількох століть у мусульманському світі
політично домінувала «тюркська раса», на
думку вченого, духовно другорядна сто-
совно до арабів і персів. А. Кримський до-
ходить висновку: передати тюркам імпульс
розвитку спроможні лише європейці, а най-
кращою умовою європеїзації турків є по-
вне політичне підкорення Туреччини вели-
кими державами Заходу. Такі гострі й без-
апеляційні висновки А. Кримського почас-
ти пояснюються публіцистичним стилем,
у якому написана робота, почасти – євро-
поцентричністю всього орієнталістичного
дискурсу, учасники якого – гранди євро-
пейського ісламознавства – становили для
молодого вченого джерело певних кліше і
стереотипів2. Разом із тим А. Кримський
наголошує на спроможності мусульман-
ського Сходу, арабського і перського, роз-

виватися, відзначає, що іслам не є гальмом
на шляху прогресу цих народів, мимоволі
вступаючи в дискусію з тими, хто вважав
мусульманські народи здатними на ідеоло-
гічну експансію, але не на розвиток3. Для
А. Кримського «сам собою іслам не пога-
на віра (в арабів, персів), але в тюркського
племені він вилився в такі форми, що став
ворогом усякого поступу» [Кримський
1973, 289]. Свої думки щодо сучасності й
майбутнього мусульманського світу, впер-
ше сформульовані в «Мусульманстве и
его будущности», А. Кримський повторю-
ватиме на сторінках періодичних видань:
української «Буковини» («Листи з Сірії»),
а пізніше російських – «Столичной мол-
вы», «Русского слова», «Проблем Великой
России». Через сім років після написання
«Мусульманства», в передмові до украї-
номовної версії книжки, А. Кримський не
без задоволення констатував, що, попри
значний період часу, який минув від пер-
шого її видання, новий величезний досвід
наукової і практичної роботи, набутий за
ці роки, йому не довелося піддавати текст
серйозній редакції: адже ця праця писала-
ся з урахуванням останніх досягнень за-
хідноєвропейської ісламістики, в ній тран-
слювалися найновітніші погляди західної
науки на сучасний стан ісламу і перспек-
тиви мусульманського світу. А. Кримський
підкреслював: «…Всі мої думки і всі по-
гляди, висловлені мною тоді, у мене тепер
не тільки не змінилися, ба навпаки – ще
більше скріпилися протягом тих семи літ»
[Кримський 1904, V].

Більшість умовиводів,  прогнозів
А. Крим ського – а їх теж достатньо в цій
невеликій роботі – безнадійно застаріли,
сьогодні можуть здаватися поспішними,
подекуди – політично заангажованими,
проте всі вони становлять для нас неаби-
який інтерес саме тому, що несуть на собі
відбиток часу – існуючого на той момент
міжнародного політичного контексту (ре-
жим зулюму Абдул-Хаміда II, ослаблення
Порти й очевидність її скорого падіння, роз-
ширення присутності європейських дер-
жав на мусульманському Сході, визначен-
ня подальшої долі Туреччини й арабських
країн, участь у цьому Російської імперії і
т.п.), характеру й тематики тогочасних іс-
ламознавчих дискусій як у Європі, так і в
Росії, зрештою, красномовно  вказують на
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деякі особисті якості молодого сходознав-
ця, достатньо кваліфікованого, аби заяви-
ти про власні професійні амбіції.

У наступні роки А. Кримський видає
низку робіт із семітології, арабістики й іс-
ламознавства: виходять друком його пере-
клади староарабських пісень із «Хамаси»
Абу Таммама ат-Та’і, поезій Абу-л-‘Ала’
ал-Ма‘аррі (1901 р.), посібник «Ислам, его
возникновение и старейший период его
истории» для другого курсу спеціальних
класів Лазаревського інституту (1901 р.),
«Лекции по истории семитских языков,
читанные в 1901–1902 академическом
году» (1902 р.), «Лекции по Корану. Суры
старейшего периода. Перевод с объясне-
ниями» (1902 р.), «Источники по истории
Мохаммеда и литература о нем» (1902 р.),
поява яких зумовлена розширенням меж
педагогічної діяльності вченого.

Як відомо, викладацьку діяльність
А. Кримський розпочав рано – у 1898 р., ще
до того, як 1899 р. отримав звання магістра
арабської словесності. До 1900 р. в Лаза-
ревському інституті східних мов Агатан-
гел Юхимович викладав лише мовні дис-
ципліни – курси із семітських мов (у тому
числі історію семітських мов), арабської
словесності, середньовічної арабської лі-
тератури, арабської поезії і поетики. Проте
в 1900/1901 навчальному році за рекомен-
дацією свого вчителя професора В. Гер’є
А. Кримський береться за новий курс – іс-
торії мусульманського Сходу – на кафедрі
історії Сходу. Як згадує сам учений, необ-
хідність викладання великого за обсягом
історичного курсу не захопила його зне-
нацька – як арабіст він мав досвід висвіт-
лення деяких питань історії Близького і Се-
реднього Сходу в окремих лекціях для сту-
дентів-словесників. А. Кримський писав:
«…Я давно уже посвящаю изучению исто-
рии ислама и исламского Востока никак не
меньше сил и времени, чем своей прямой и
ближайшей специальности – арабской сло-
весности. Правда, какой-нибудь большой,
полный свод по истории Востока мной до
тех пор не был еще издан, потому что еще
не являлось для меня настоятельной необ-
ходимости в таком издании» [Крымский
2003, 18]. Таким чином, найнагальнішим
завданням Агатангела Юхимовича в той
момент стало укладання авторського курсу
з історії мусульманського Сходу.

Як зізнається сам А. Кримський, спочат-
ку його лекції з історії Сходу сприймалися
студентською аудиторією важко: Агатан-
гел Юхимович посилався на першоджере-
ла, часто цитував їх в оригіналі, до того ж
специфіка предмета примушувала вченого
в кожній лекції викладати таку величезну
кількість фактів, дат, імен, що студенти фі-
зично не встигали занотовувати їх у себе
в конспектах і після завершення курсу не
мали повного тексту лекцій, за яким могли
б самостійно готуватися до іспиту. Осно-
вним посібником з історії мусульмансько-
го Сходу в той час була робота А. Мюлле-
ра «Der Islam im Morgen und Abendlande»
(1885–1887 рр.), відома російському чита-
чеві в перекладі М. Мєдникова під назвою
«История ислама с основания до новейших
времен» (1895–1896 рр.), – добротний до-
відник, який, на переконання А. Кримсько-
го, страждав на описовість і заплутаність
викладу. Сам Агатангел Юхимович відда-
вав перевагу роботам Р. Дозі, зокрема його
«Essai sur l’histoire de l’islamisme» (1879 р.,
голландський оригінал роботи Р. Дозі «Het
islamisme» опублікований 1863 р.) і чоти-
ритомній «Histoire des musulmans d’Es-
pagne jusqu’à la conquête de l’Andalousie
par les Almoravides» (1861 р.), яку вважав
хрестоматійною, а також дослідженням
І. Гольдциєра, передусім його «Muhamme-
danische Studien» (1889–1890 рр.). Роботи
Р. Дозі А. Кримський вважав безумовно
корисними, однак почасти неактуальними,
тому пропонував деякі їхні розділи допо-
внювати відповідними місцями з більш су-
часних досліджень І. Гольдциєра – за ви-
словом А. Кримського, «одного из самых
ученых между современными арабистами
и историками мусульманства» [Крымский
2003, 23]. Про свої нові обов’язки по ка-
федрі історії А. Кримський писав: «Робота
це дуже важка, бо немає ніякісіньких під-
ручників на жодній європейській мові, а є
тільки матеріали» [Кримський 1973, 353].

За конспектами прочитаних лекцій вже
наступного академічного року А. Крим-
ський видає новий посібник для слухачів
другого і третього курсів спеціальних кла-
сів – «История арабов, их халифат, их даль-
нейшие судьбы и краткий очерк арабской
литературы» (1903 р.). Мовний і літера-
турний розділи в ньому служать лише до-
датком до розділів історичних, основних:
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«Аравия и арабы», «Источники и пособия
для истории халифата», «Обзор истории
халифата», «Первый век гиджры», «Сирия
и Египет», «Испания» и «Мавры африкан-
ские». Зміщення дослідницького інтересу
А. Кримського в бік історії позначається
також на тематиці тогорічних повідомлень
вченого, виголошених на засіданнях Схід-
ної комісії Московського археологічного
товариства, – «Зарождение историографии
у арабов» и «История секты исмаилитов и
ее организации».

Значним доробком А. Кримського ста-
ла укладена ним у той самий час «История
мусульманства. Самостоятельные очерки,
обработки и дополненные переводы из
Дози и Гольдциера», спочатку видана літо-
графічним способом (1901 р.), згодом сут-
тєво розширена і перевидана 1904 р. Пер-
ше видання «Истории мусульманства», за
самокритичною оцінкою самого Агатан-
гела Юхимовича, являло собою «наскоро
смастеренное экзаменационное пособие».
У другому, «значительно измененном и
дополненном», виданні, яке побачило світ
1904 р., участь А. Кримського вже не об-
межувалася коментарями й примітками до
перекладів стовпів європейського ісламо-
знаства – Агатангел Юхимович подає в
ньому власні, здебільшого бібліографічні,
екскурси: «Источники и пособия для изу-
чения истории Мохаммеда», «Литерату-
ра о Коране», «О пособиях для изучения
мусульманского права», – а також хоча й
невеличкі, проте самостійні розвідки: «За-
гадочные инициалы некоторых сур», «О
толкованиях на Коран и пособиях для его
понимания», «Рукописи и издания араб-
ского текста Корана и переводы на другие
языки», які, за задумом А. Кримського, по-
винні були доповнити матеріали Р. Дозі в
перекладі В. Каменського. Підрозділ «Ис-
тории мусульманства», присвячений сун-
ні, практично весь складався з авторського
тексту А. Кримського. Матеріали з «Muha-
mmedanische Studien» І. Гольдциєра, з яких
укладено другу частину «Истории мусуль-
манства», А. Кримський залишає без будь-
яких коментарів, обмежуючись редактор-
ською правкою і коректурою перекладу з
німецької, виконаного Б. Блумом. Главу
четверту першої частини «Истории му-
сульманства» – «Источники и пособия для
изучения истории Мохаммада» – А. Крим-

ський розвинув у самостійну розвідку і
видав окремою брошурою в «Трудах по
востоковедению» Лазаревського інститу-
ту східних мов (випуск XIII, 1902 р.); вже
під час друку «Истории мусульманства»
з’ясувалося, що ця глава занадто об’ємна
і призначається скоріше для добре підго-
товлених фахівців-орієнталістів, аніж для
студентської аудиторії, оскільки переван-
тажена цитатами зі східних джерел, до-
кладними коментарями і примітками до
них, величезним науковим апаратом.

Наприкінці XIX – на початку XX ст.
російське сходознавство, арабістика й іс-
ламознавство зокрема, помітно поступа-
лося рівню провідних сходознавчих шкіл
світу – французької, голландської, бри-
танської, німецької. Наслідком і водночас
свідченням цього стали переклади і чис-
ленні компіляції робіт західноєвропей-
ських авторів їхніми російськими коле-
гами. Іноді такі переклади були першими
серйозними роботами молодих російських
сходознавців, які згодом ставали визнани-
ми авторитетами в галузі орієнталістики
(В. Мінорський – автор перекладу роботи
Т. Ньольдеке «Die Semitischen Sprachen»,
виданого 1903 р. в обробці А. Кримського;
І. Крачковський – автор перекладу роботи
І. Гольдциєра «Die Religion des Islams»,
виданого за редакцією і з передмовою
О. Шмідта 1911 р.). Переклади і компіля-
ції західноєвропейських робіт, популяри-
зуючи ідеї і теорії їхніх авторів, видавали
також відомі російські арабісти: В. Гір-
гас, В. Розен, М. Мєдников, В. Бартольд.
Такі роботи закладали підвалини наукової
орієн талістики в Росії, яка, народившись
на два віки пізніше за західну, за образним
висловом І. Крачковського, протягом одно-
го століття наздогнала її і посіла достойне
місце в першому ряду старших попередни-
ків [Крачковский 1950, 201].

Агатангел Юхимович добре усвідомлю-
вав, що «История мусульманства» не може
вважатися у повній мірі його самостійним
дослідженням, і був далекий від переоцін-
ки власної ролі в укладанні посібника, на-
впаки, А. Кримський неодноразово зазна-
чав, що в роботі над книгою, поява якої
була продиктована гострою потребою за-
безпечити навчальний процес необхідною
літературою, брали участь В. Каменський
і Б. Блум, переклади яких Агатангел Юхи-
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мович піддав власній літературній оброб-
ці, доповнив своїми екскурсами, комента-
рями і поясненнями. Підготовка перекла-
дів до видання в тому вигляді, в якому це
замислив А. Кримський, забирала в нього
багато сил і часу. У листі своєму товари-
шеві Б. Грінченку Агатангел Юхимович
зізнавався: «…На свою біду, я згодився
зредагувати <…> переклад «Essai sur l’hi-
stoire de l’islamisme» Дозі; переклад – по-
ганий, і я мушу виправляти кожен рядок,
<…> а що книга і неповна, і трохи заста-
ріла, то доводиться робити рясні додатки,
які збільшують переклад трохи чи не на
половину проти первопису» [Кримський
1973, 353–354].

Відповідаючи одному з рецензентів
«Истории мусульманства», який закидав
А. Кримському наукову несамостійність
роботи, непослідовність і недостатню
цільність у подачі матеріалу і закликав
вченого скористатися своєю величезною
ерудицією, щоб написати власне дослі-
дження з історії ісламу, Агатангел Юхи-
мович писав: «В ответ на этот доброже-
лательный и лестный для меня упрек по-
зволю себе заметить: хотя первоначально,
до получения рукописи В.И. Каменского,
лично, пожалуй, не имел в виду издавать
перевод Р. Дози, тем не менее, раз это уже
случилось, то ведь книга Дози – чересчур
крупное и выдающееся явление в ориен-
талистике, чтобы кто-нибудь слишком мог
сокрушаться о временной замене ею части
моих лекций об исламе, которые к тому же
со временем, после издания других, более
настоятельных работ, появятся в свет сво-
им чередом, да понемногу уже и появля-
ются, только очень медленно»4.

Після першої публікації «Истории му-
сульманства» Агатангелу Юхимовичу до-
велося вислухати також претензії іншого
ґатунку: його звинувачували у зверхності,
а подекуди й ворожості до тюркських на-
родів, навіть у неповазі до пророка Мухам-
мада. Такі закиди на адресу вченого над-
ходили від деяких російських мусульман
і сприймалися А. Кримським з усією сер-
йозністю: в передмові до другого видання
книжки Агатангел Юхимович був змуше-
ний давати пояснення: «…Если мной или
кем-нибудь другим выдвигаются на свет
мелочные, скажем даже, темные черты в
облике Пророка, то ознакомление с ними

нисколько не должно, да и не может сде-
лать Пророка менее симпатичным или ме-
нее почтенным в глазах тех, кто до знаком-
ства с этими чертами относился к нему с
симпатией и уважением» [Крымский 2003,
26]. На звинувачення своїх критиків у тюр-
кофобії А. Кримський відповідає не менш
прямолінійно, апелюючи до наукових ар-
гументів: «В силу многих исторических,
экономических, климатических, бытовых
и пр. причин тюркская раса не развила в
себе большой способности к отвлеченно-
му мышлению и не успела переработать
свою умственную недаровитость в даро-
витость, а потому, когда тюрки пользу-
ются политической самостоятельностью,
которая благоприятствует сохранению в
них косности, они мало двигаются вперед
по пути прогресса и обнаруживают узкий,
обыкновенно наступательный религиоз-
ный фанатизм, которого – заметим – быва-
ет гораздо меньше или вовсе не бывает у
мусульман нетюркской расы» [Крымский
2003, 29]. Не вдаючись до розгляду конт-
роверсійних тез А. Кримського, які, безу-
мовно, є плодом свого часу, лише зазначи-
мо, що вчений сприймав подібні претензії
як антинаукові і неісторичні, не намагався
«виправдатися» перед мусульманською
частиною своєї аудиторії, «сподобатися»
їй за рахунок сумнівних, політкоректних
компромісів, хоча вважав за обов’язок під-
тримувати зворотний зв’язок із читачами,
прекрасно розуміючи, що серед них є не
тільки студенти-сходознавці і колеги-на-
уковці, а й люди зовсім далекі від науки,
заангажовані конфесійно або політично. У
передмовах до своїх робіт А. Кримський
закликає читачів повідомляти йому про
всі помічені ними вади тексту, аби в на-
ступному виданні самому уникати недо-
ліків. Бажання за будь-яких обставин бути
максимально чесним і об’єктивним перед
читачем стає невід’ємною рисою А. Крим-
ського.

Іншими якостями науковця були його
самокритичність і вимогливість до себе:
Агатангел Юхимович визнавав, що часто-
густо його роботи готувалися до друку в
умовах гострого браку часу, що, безумовно,
негативно позначалося на якості публіка-
ції. У передмовах до своїх видань А. Крим-
ський змушений попереджати читача про
помічені ним самим похибки  тексту, деякі
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невідповідності в науковому апараті, тран-
скрипціях тощо. Їхню наявність у публіка-
ціях Агатангела Юхимовича можна пояс-
нити лише надзвичайною завантаженістю
вченого викладацькою роботою, його го-
стрим бажанням якомога швидше забез-
печити своїх студентів і всю російську
читацьку аудиторію якісними російсько-
мовними посібниками, які б могли служи-
ти гідною альтернативою роботам відомих
західноєвропейських орієнталістів: Г. Вей-
ля, Г. Флюгеля, У. М’юіра, А. Мюллера,
Т. Ньольдеке, Р. Дозі, А. фон Кремера,
І. Гольдциєра, Ю. Вельхаузена та інших.
До того ж слід пам’ятати, що тогочасний
більш ніж скромний технічний арсенал
науковця, який не йде ні в яке порівняння
із сучасними можливостями електронно-
го набору та обробки тексту, перетворює
видання А. Кримського, в яких одночасно
використовувалися кирилична, латинська,
арабська, грецька графіки, подавалася не-
ймовірна кількість іншомовних власних
імен, бібліографічних описів, посилань,
дат тощо, на поліграфічні шедеври свого
часу. Нам залишається лише уявити, скіль-
ки інтелектуальної і фізичної праці вчено-
го криється за кожним із цих видань, адже
зазвичай, готуючи роботу до друку, Ага-
тангел Юхимович поєднував в одній особі
автора, редактора і коректора. Відчуваю-
чи повну відповідальність перед власною
гідністю і читачем, у науці А. Кримський
звик покладатися лише на власні сили.

У передмові до другого видання «Исто-
рии мусульманства» А. Кримський визна-
чає принципи кириличної транскрипції/
транслітерації арабських слів, яких він, із
незначними змінами, дотримуватиметься
у своїх подальших роботах з арабістики й
історії ісламу. У виборі засобів транскри-
бування А. Кримський був обмежений
можливостями друкарні, отже, був зму-
шений віддавати перевагу спрощеній сис-
темі перед філологічно точною – з усіма
необхідними діакритичними позначками.
До того ж, на думку вченого, в історич-
ному дослідженні не було сенсу наводи-
ти повноцінну транскрипцію, яка б лише
ускладнювала зорове сприйняття і без того
перенасиченого тексту. Не розмежовуючи
до кінця транскрипцію й транслітерацію,
в передачі звучання/написання арабсько-
го слова А. Кримський намагався бути

максимально акуратним, вважаючи точну
транскрипцію, поряд із якомога більш по-
вною бібліографією питання, необхідним
свідченням науковості публікації. Засади
транскрибування А. Кримський формулює
так: «…Русская буква “г” передает собой
не только арабский , но изредка и араб-
ское  (h), которое, впрочем, обыкновенно
воспроизводится <…> посредством буквы
“х”. Это же русское “х” по необходимос-
ти служит также к обычному обозначению
арабских букв (или звуков)  и » [Крым-
ский 2003, 37]. Для позначення арабських
фонем, відсутніх у російській мові, вчений
іноді використовує латинські графеми – h,
q, w – для передачі, відповідно, арабських
[h] – , [q] – , [w] – , а також грецькі θ, γ,
δ – для передачі, відповідно, [s]ַ – , [ġ] –
, [z]ַ – . Латинська й кирилична графеми

можуть застосовуватися одночасно для по-
значення одного й того ж арабського зву-
ка або літери: «к» і q для [q] – , «л» і l
для [l] – , «х» і h для [h] – , «в» і w для
[w] – . Спрощення транскрипції досяга-
ється А. Кримським за рахунок того, що
одна кирилична графема може позначати
два і навіть три арабські звуки або літери:
«т» для [t] і [t] –  і ; «с» для [s] і [s] –
і ; «д» для [d] і [d] –  і ; «з» для [z],
[z]ַ і [z] – ,  і ; «х» для [h], [h] і [h]ַ – ,
і . Стосовно передачі арабського [ğ] –
А. Кримський зазначає: «Буква транскри-
бируется чаще всего через “дж”; иногда
же, несмотря на то что я сам не так еще
давно <…> обширно доказывал большую
старинность произношения “дж” над “ж”,
все же невольно подчинялся и обычному
произношению арабов Сирии и Палести-
ны, с которым я сроднился в живом раз-
говоре, и оттого у меня частенько попада-
ется для  транскрипция “ж”» [Крымский
2003, 37]. У способах подачі арабських
слів А. Кримський наслідував досвід зна-
менитих західноєвропейських колег –
Т. Ньольдеке і Г. Флюгеля. При першому
згадуванні імені А. Кримський подає його
повну транскрипцію з усіма необхідними
підрядковими і надрядковими знаками, ві-
дображаючи в ній довгі голосні, а також
приголосні [‘] – і [’] – . Якщо всі склади
арабського слова містять лише короткі го-
лосні звуки, в його транскрипції познача-
ється наголос. Коли те саме слово трапля-
ється в тексті далі, А. Кримський наводить
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його спрощену транскрипцію, опускаючи
усі позначки, які непритаманні російській
графіці. Проте в тому випадку, якщо те чи
інше арабське слово наводиться в робо-
ті часто, А. Кримський нагадує читачеві
його звучання, час від часу подаючи точну
транскрипцію. Попри наукову акуратність
вченого, йому не завжди вдається дотри-
муватися єдиної системи транскрипції в
межах однієї публікації – пов’язано це пе-
редусім із технічною обмеженістю і трудо-
місткістю друкарського набору. Є для цьо-
го і суб’єктивні причини: зазвичай кожній
значній праці А. Кримського передувала
низка його менш об’ємних розвідок, котрі,
перед тим як перетворитися на розділ ве-
ликої праці, видавалися автором у вигляді
окремих робіт, а темп, у якому звик пра-
цювати А. Кримський, іноді не залишав
йому часу на те, щоб узгодити між собою
колись самостійні тексти, об’єднані тепер
у єдиний твір.

Вихід у світ «Истории мусульманства»
став визначною подією як для російських
наукових кіл, так і для мусульманства Ро-
сії: рецензіями на книжку відгукнулися
сходознавці В. Бартольд і В. Мінорський,
не оминув її увагою у своєму «Переводчи-
ке» (№ 30 за 1904 р.) кримськотатарський
просвітитель І. Гаспринський.

«Истории» А. Кримського, а їх до появи
«Истории мусульманства» і після неї була
ціла низка, розраховані передусім на сту-
дентську аудиторію, завжди емпіричні, ви-
конані у кращих традиціях позитивістської
історіографії межі XIX–XX ст. і загалом
віддзеркалюють стан тогочасної історич-
ної науки в цілому. Дослідники наукової
спадщини А. Кримського змушені визна-
ти: в цих роботах мало аналізу, гіпотез,
трактувань, теоретизувань, проте завжди
багато фактажу – подій, дат, імен, назв.
«Передовсім Кримський розглядав історію
як розвиток держав і династій. <…> Історія
династій простежується насамперед через
історію родів, життєписи правителів, ві-
зирів, експансій, завоювань, міжусобиць,
воєн та ін. <…> Сюжети про економіку або
соціальні аспекти життя за певного халіфа,
султана, хана, еміра є лише незначними
відхиленнями від головного наративу про
зміну династій, держав, їхніх кордонів та
правителів. Якоїсь вищої логіки за зміною
династій Кримський не бачить і в аналітич-

ні чи історіософські екскурси не вдається»
[Павличко 2001, 165]. У роботах з арабіс-
тики й ісламознавства викристалізовують-
ся наукове кредо й індивідуальний почерк
А. Кримського-історика: надзвичайна ува-
га і гранична точність у висвітленні фактів,
критичне ставлення до даних першодже-
рел і матеріалів дослідницької літератури
і разом із тим доступність та популярність
викладу. Мету своєї місії науковця Ага-
тангел Юхимович сформулював так: «За-
дача моя – не широкие обобщения давать,
а фиксировать те историко-литературные
факты, которые документально неоспори-
мы и представляют достоверный материал
для заключений. <…> Я соблюдаю прави-
ло – ни одной личной догадки не сообщать
иначе, как с осторожными оговорками”
[цит. за: Веркалец 1994, 82]. В історичних
роботах А. Кримський розкривається як
надзвичайно прискіпливий бібліографіст:
практично кожний розділ своєї роботи він
супроводжує оглядом найважливіших дже-
рел із певного питання, доповнює його ши-
рокою бібліографією з робіт європейських
і російських сходознавців, завжди дово-
дячи список літератури до найновіших
видань. Бібліографічні розділи в роботах
А. Кримського самі по собі становлять не-
величкі розвідки: вчений вважає за потріб-
не не просто висловитись із приводу тієї чи
іншої роботи, вказати на її сильні і слабкі
сторони – Агатангел Юхимович ділиться
своїми враженнями від якості тексту, про-
понує власні кон’єктури, пояснення, ко-
ментарі, дає поради читачеві, в якій із на-
ведених публікацій питання розкривається
якнайповніше, що вже застаріло і потребує
переосмислення, а що становить остан-
нє слово в літературі з певного предмета.
Для А. Кримського бібліографія не фор-
мальність, а невід’ємна, значуща частина
наукової праці, без якої дослідження та й
історична наука як така неможливі. Саме
бібліографістику Агатангел Юхимович
справедливо вважав сильною стороною
своєї наукової діяльності5.

До певної міри етапною в науковій
творчості А. Кримського як арабіста й
ісламознавця стала його тритомна праця
«История арабов и арабской литерату-
ры, светской и духовной (Корана, фык-
ха, сунны и пр.)», вперше опублікована в
серії видань «Труды по  востоковедению»
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Арабістика Агатангела Кримського (перша частина)

 Лазаревського інституту східних мов
(випуск XV, Москва, 1911–1913 рр.). На
момент написання «Истории арабов и
арабской литературы…» А.Ю. Крим-
ський – автор багатьох посібників, лек-
ційних курсів, перекладів, рецензій, до-
повідей, у яких розкривається перед нами
як неперевершений знавець мусульман-
ського Сходу, вчений із безпрецедентно
широким колом наукових інтересів, по-
ліглот і талановитий перекладач, критик
і публіцист. Поява «Истории арабов…»
підготовлена самовідданою викладаць-
кою, дослідницькою і перекладацькою
діяльністю А. Кримського, десятками на-
укових публікацій ученого, в яких збира-
лися й систематизувалися факти, заклада-
лися підвалини для майбутніх висновків
та узагальнень. Дослідження становить
підсумок багаторічних наукових пошу-
ків А. Кримського в царині арабістики
й ісламознавства, являє собою першу в
російському сходознавстві велику огля-
дову роботу, в якій середньовічна історія
Близького Сходу розглядається компе-
тентно, комплексно і вичерпно, на межі
історії й філології – в наукових нарисах

історичного, історико-філологічного й іс-
торико-літературознавчого характеру.

Робота складається із трьох книг, різ-
них за обсягом і науковим спрямуванням.
Її перша, найбільша, частина (1911 р.)
присвячена історії арабської мови та пи-
семності, історії арабської літератури, як
художньої, так і наукової – світської і релі-
гійної. Друга частина «Истории» (1912 р.)
становить собою широкий нарис із історії
арабів і мусульманського суспільства – від
давніх цивілізацій Аравії до падіння мам-
люцького Єгипту під натиском Османів.
Третя частина (1913 р.) – найменша за об-
сягом – цілковито присвячена мусульман-
ській Іспанії (VIII–XI ст.) і династіям Ма-
гриба – від завоювання Північно-Західної
Африки мусульманами (друга половина
VII – початок VIII ст.) до колонізації Алжи-
ру французами (1830 р.). «История арабов
и арабской литературы…» охоплює най-
важливіші періоди мусульманської істо-
рії – від зародження ісламу до політичного
й інтелектуального розквіту та занепаду
арабо-мусульманської цивілізації, вражає
обсягом фактичного матеріалу, енцикло-
педичною широтою його подачі.

1 В одному з листів із Бейрута, коментуючи політичну ситуацію в Османській імперії часів
зулюму, А. Кримський зізнається: «Я Туреччині величезний ворог» [Кримський 1973, 304].

2 У 1899 р. А. Кримський пише про себе так: «…Мене справді виховували деякі російські
впливи (виключно т[ак] зв[аних] «западників»), але ж сформували мене впливи українські, а
ще більше – західно-европейські (курсив наш. – Д.Р.)» [Епістолярна спадщина Агатангела Крим-
ського 2005, 282].

3 Так, за рік до того, як А. Кримський розпочав роботу над «Мусульманством», російський
філософ В. Соловйов, спираючись на праці тих самих авторитетів європейського ісламознав-
ства – А. Шпренгера, Ю. Вельхаузена, А. Мюллера і поради свого консультанта – академіка ба-
рона В. Розена, дійшов такого висновку: «…Идея прогресса, как и самый факт его остаются
чужды магометанским народам… Тем не менее религия Мухаммеда еще имеет будущность; она
еще будет если не развиваться, то распространяться» [Соловьев 1992, 69].

4 Як виявляється з листування Агатангела Юхимовича із Б. Грінченком, той факт, що в «Истории
мусульманства» авторський текст Кримського лише доповнює переклад робіт Дозі і Гольдциєра, крім
суто наукових чинників, пояснюється економічними причинами і волею перекладача – В. Камен-
ського. А. Кримський пише: «“Ист[орія] мус[ульманства]” могла б була складатися виключно з моїх
власних статей, але тоді вона мала б друкуватися моїм власним коштом або коштом Лаз[аревського]
інституту. А тепер вона друкується здебільша коштом д[обродія] [В.] Каменського, бо він, бажаючи
визначитись якою-небудь літературною працею наукового характеру, переложив “Essai sur l’histoire
de l’islamisme” Dozi і попрохав мене зредаґувати його переклад, надати йому зовсім научний вигляд,
доповнити своїми власними розвідками і т. п., а за те він видрукує “Исторію мусульманства” своїм
коштом. <…> Я згодився» [Епістолярна спадщина Агатангела Кримського 2005, 338–339].

5 Академік О. Пріцак, учень А. Кримського, згадував, як Агатангел Юхимович, жартома чи всер-
йоз, порівнював себе із турецьким ученим – працьовитим компілятором, «що вміє робити вибірки та
мозаїчні компіляції з чужих писань або складати пильну бібліографію чужих творів» [Пріцак 2001, 8].
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ВУКРАЇНСЬКИХ архівах, на жаль, роз-
порошені по різних фондах матеріали,

які тією чи іншою мірою можна назвати
джерелами з історії Сходу чи скоріше дже-
релами з історії України, що торкаються
Сходу. Різноманітні за змістом, вони да-
ють багатий матеріал для вивчення давніх
зв’язків українців зі східними народами,
які довгий час були нашими сусідами. Для
українських учених-сходознавців великий
науковий інтерес становлять документи,
які зберігаються у фондах Центрального
державного історичного архіву України,
м. Київ (ЦДІАК України).

Принагідно завважимо, що частково де-
які з них були надруковані (це, наприклад,
“Архів Коша Нової Запорозької Січі”), де-
які ще чекають на публікацію. Найбільш
інформативним, на наш погляд, є фонд
229, “Архів Коша Нової Запорозької Січі”.
Унікальний архівний фонд Запорозького
козацтва налічує 372 справи, і його доку-
менти багато в чому розкривають проце-
си співіснування запорожців зі східними
 сусідами.

Україну й Кримське ханство пов’язува-
ли непрості стосунки протягом всього пе-
ріоду співіснування у XV–XVIII ст. Крим
постійно воював з Росією та Польщею, й
воєнні події найчастіше тривали на укра-
їнських землях. У перервах між ними то-
чилися прикордонні сутички, наїзди, за-
хоплення майна та людей. Звичайно, Запо-
розьке козацтво було основним супротив-
ником татар у цих протистояннях.

У XVIII ст., до якого належить основний
масив документів фонду, у Криму сталися
значні зміни. Ослаблена Османська імперія
та її васал Кримське ханство вже не праг-
нули завоювати Європу. На ханському тро-
ні, внаслідок внутрішньої боротьби різних
кланів, постійно змінювались володарі.
Господарство почало занепадати. Значно
зменшився потік невільників з українсь-
ких земель, що не могло не вплинути на
загальний стан справ у Криму. А госпо-

О.Д. Василюк

СХІДНІ ДЖЕРЕЛА У ФОНДІ «АРХІВУ КОША НОВОЇ
ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ» ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО

ІСТОРИЧНОГО АРХІВУ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

дарський занепад, у свою чергу, значно по-
слабив військову міць. Татари більше по-
чали займатися сільським господарством
та торгівлею з Росією та Польщею, а За-
порожжя стало незамінним транзитером.
Але це не позбавило Крим агресивності.
І при першій-ліпшій нагоді татари брали
участь у російсько-турецьких війнах та на-
падали на Україну й Запорожжя.

На Запорозькій Січі тим часом значно
посилювався вплив Російської імперії. Все
більше контроль з боку царської влади від-
чувався у всіх сферах життя. Спілкування
Коша із сусідами було суворо заборонене
з часів повернення козаків під протекцію
Росії. Все листування мало проходити че-
рез Київську губернську канцелярію чи
Колегію іноземних справ. Іноді право кон-
тролю брав на себе командуючий російсь-
кою армією на Україні. Кримські листи за-
критими надходили з Коша в Київ, а в разі
складних питань – й до Петербурга. Там
вони перекладалися й з відповідними ін-
струкціями поверталися на Січ, а то й пря-
мо надсилалися до Криму. Перекладачам
Січі просто не довіряли, хоча вони досить
добре володіли турецькою й татарською
мовами, й перекладачі з Колегії іноземних
справ мусили сидіти у Кременчуці, ближ-
че до місця подій. Хоча й це уповільнюва-
ло хід справ, особливо термінових, тому
Кіш порушував традицію, що склалася, й
встановлював прямі контакти. Тут можна
трохи сказати про мову документів, що
збереглися в архіві Коша. Більшою части-
ною це листування урядовців Османської
імперії та Кримського ханату з Кошем і
російською адміністрацією в Україні. Ча-
стина збереглася в оригіналах та перекла-
дах російською або українською мовами,
частина – тільки в оригіналі, а деякі тільки
в перекладах.

Більша частина документів із фонду
“Архіву Коша Нової Запорозької Січі”, що
характеризує основні напрямки зв’язків
Коша зі Сходом, стосується конфліктів, що
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виникали між козаками й татарами. В пер-
шу чергу це матеріали прикордонних комі-
сій, які створювалися для вирішення спір-
них територіальних питань, пошуків вин-
них у наїздах, захопленні майна. Як видно
з документів, такі комісії часто знаходили
компромісні рішення. Увагу привертають
документи Коша про донесення про роз-
відки, що здійснювалися запорожцями у
Криму. Досить цікаву групу також станов-
лять документи про заселення вихідцями
з Правобережної України слобід на тери-
торії ханства. І, звичайно, велику групу
у фонді складають документи про торго-
вельні зв’язки Запорожжя і Криму, в яких
основне місце займав сольовий промисел.
Подаються відомості про спорудження мо-
стів через річки – для полегшення переїз дів
чумаків і купців, пересування солевозів – і
про напади на них тощо. Також значним
є масив документів про розшуки на Запо-
рожжі втікачів-невільників, захоплених
татарами під час походів у Волощину, Гру-
зію, Вірменію. Найчастіше Кіш відмовляв-
ся повертати бранців назад у Крим, іноді
навіть викуповуючи їх. Загалом, вивчаючи
документи фонду, можна зробити висно-
вок, що в той час на Запорожжі та у Криму
панувала думка про можливість мирного
співіснування сусідів. І Січ, і ханат були в
тому зацікавлені.

У цьому огляді подається опис тільки
тих документів фонду, де присутні східні
джерела.

Так, найстаріші документи справи 1
(1713–1734 рр.) зберігають ярлики ханів
Каплан-Гірея та Іскандер-Гірея про вста-
новлення грошового покарання на Кіш за
участь запорожців у наїздах на території
Польщі 1713–1716 рр. Ярлик Каплан-Гі-
рея до Коша з приводу видобутку солі на
Козиному мисі. Процес переходу з-під
протекції кримської під російську висвіт-
лено листами київського генерал-губерна-
тора Йоганна фон Вейсбаха до кошового
отамана Івана Малашевича від 26 червня
1731 р. й 12 лютого 1734 р. з пропозиція-
ми змінити протекторат Криму над Запо-
рожжям на російський. Привертає увагу
копія листа Пилипа Орлика, в якому геть-
ман радив запорожцям триматися Криму,
та відповідь Коша Пилипові Орлику; лист
Каплан-Гірея до Коша напередодні пере-
ходу до Росії з порадою залишатися під

кримською протекцією та відповідь Коша
від 8 травня 1734 р. Лист Й. Вейсбаха від
20 травня 1734 р. з пропозицією Війську
Запорозькому перейти відкрито на бік Ро-
сії та із вказівками на випадок походу хана
на Польщу. 11 серпня 1734 р. Й. Вейсбах
повідомляв про одержання з Коша листа
Пилипа Орлика до Війська Запорозького,
давав інструкції, як бути в таких випадках
надалі. Лист від 8 вересня 1734 р. реко-
мендував оберігати кордон з боку Криму.
У справі є три недатовані документи пе-
ріоду перебування Війська під Кримом, у
яких пояснюються причини, що спонука-
ли запорожців до зміни протекторату. Є
документи кримськотатарською мовою.

Серед документів справи 2, що має на-
зву “Справа про участь Запорожжя в похо-
дах до Польщі, в Крим і на Дністер проти
Туреччини” (1734–1738) є листи Й. Вей-
сбаха 1734–1735 рр. з указівками щодо ві-
йни з Кримом. У листах за 1735–1736 рр.
фельдмаршал Б.Х. Мініх запевняв, що
Військо Запорозьке користуватиметься
старими вольностями, радив не згоджува-
тися на підмовляння Криму, викладав пла-
ни походу київського генерал-губернатора
М.І. Леонтьєва на Крим та утворення в За-
порожжі продовольчої бази для армії. Тут
же містяться листи М.І. Леонтьєва 1735 р.,
що розкривають деталі походу на Крим.

Взаєминам Війська Запорозького з Кри-
мом присвячено низку документів спра-
ви 6. Зокрема, у листах кошового отамана
Семена Єремійовича до генерал-аншефа
Джемса Кейта переповідано відомості, ко-
трі подав товариш Канівського куреня Ро-
ман Товмач, приїхавши із сіллю з Криму. З
листування київського генерал-губернато-
ра М.І. Леонтьєва з Кошем 1743 р. дізна-
ємося, що хотинські татари із султаном пе-
рейшли через гирла та далі через Буг, а та-
кож про вирішення взаємних претензій із
Кримом. Ці документи особливо важливі
для вивчення стосунків Запорожжя з Кри-
мом, внутрішнього становища ханства,
організації розвідки запорожців у Криму.
У справі є листи кримського хана Селім-
Гірея. Є документи кримськотатарською
та вірменською мовами.

Документи справи 11 “Справа про роз-
гляд взаємних претензій між Військом За-
порозьким і Кримом” поділяються на три
групи. До першої належить  листування
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Коша з російськими установами щодо
створення Комісії для розгляду взаємних
претензій, про призначення депутатів від
російської і запорозької сторін, організацію
побуту й утримання кримських депутатів.
Друга група включає матеріали засідань і
конференцій Комісії, серед них – відпові-
ді Коша на татарські претензії під назвою
“Мнение”. Третю групу складають реє-
стри скарг кримських татар на запорожців
за 1739–1744, 1740–1744, 1744–1745, 1747
і 1748 роки. Розписка, одержана від крим-
ських депутатів на конференції Мустафи-
аги, Ширін-Газі-мурзи та перекопського
каймакана Фетті-ефенді із зобов’язанням
припинити претензії до Запорожжя, додер-
жуватись умов мирного трактату 1739 р.
Переклад листа кримських депутатів із
зобов’язанням повернути з Криму полоне-
них запорожців. Є документи кримськота-
тарською мовою.

Прямі зносини Коша із Кримом роз-
криває справа 12 (1750, 1751, 1757 рр.).
В документах простежується намагання
Криму й Очакова листуватися з Кошем
без посередників, тобто російської адмі-
ністрації в Україні, що сприяло безпосе-
редньому розв’язанню спірних питань,
але було порушенням заборони Росією на
дипломатичні зв’язки Запорожжя із сусід-
німи державами. Кіш регулярно інформу-
вав, насамперед Київську губернську кан-
целярію, про ці взаємини, хоч при цьому
порушувалася одна з вимог: не розкривати
іноземні листи, а пересилати їх до Києва
чи Петербурга. Документи, що виникли
з приводу татарських претензій: 1750 р.
перекопський каймакан по-сусідськи про-
сив припинити грабунки, хан вимагав по-
вернути захоплені запорожцями коні. За
скаргою хана 1751 р. Генеральна військова
канцеляція та Київська губернська канце-
лярія вимагали задовольнити претензії й
покарати за звичаєм винних. Донесення
Коша з оцінкою реєстру татарських пре-
тензій. Кіш визнав їх за неправильні. У
безпосередніх зносинах Коша з очаків-
ським пашею відбито претензії паші щодо
пограбування запорожцями турка-крамаря
Османа, захоплення коней. Кіш одержав
скарги на перешкоди торговельним зноси-
нам із Кримом та Туреччиною. Є докумен-
ти вірменською та кримськотатарською
мовами та їхні переклади.

Справа 14 (1752–1753 рр.) є логічним
продовженням двох попередніх. У ній збе-
рігаються матеріали другої слідчої комісії.
Не вирішувалися порушені в комісії 1749 р.
питання. Зваживши на зміст реєстрів пре-
тензій запорожців до татар 1739–1752 рр.,
можна припустити, що між запорожцями,
очаківськими турками і татарами не при-
пинялася прихована прикордонна війна.
Крім традиційних претензій – захоплен-
ня коней, худоби й іншого майна, наїздів,
вбивств і поранень, полонення людей,
спостерігаються й нові. Це заселення за-
порожцями земель, що належали Криму,
зведення на них будівель та скошування
сіна, тобто факти поступової колонізації
українцями Півдня. Реєстри є прекрасним
джерелом для вивчення матеріальної куль-
тури, бо в них відображаються назви гос-
подарського приладдя, одягу, зброї, а та-
кож назви місцевостей, річок, сіл. У справі
також зберігаються: розписка турецького
купця Бекіра на гроші за худобу; свідчення
черкаського купця, який їздив 1750 р. до
Стамбула й бачив двох полонених запо-
рожців; свідчення писаря Василя Тарана
та інгульського осавула Семена Міховика,
які їздили до Очакова 1751 р., щодо необ-
ґрунтованості кримських претензій.

У справах 17 та 19 зберігаються до-
кументи, які охоплюють час після комісії
1752 р. до з’їзду 1754 р. і включають ма-
теріали, що відклалися у процесі роботи
третьої слідчої комісії для розгляду взаєм-
них претензій між Запорожжям і Кримом.
Зусилля попередніх комісій не дали май-
же ніяких суттєвих наслідків. Видобуток
солі запорожцями на теренах Кримського
ханату, кочівля ногайців на запорозьких
землях (особливо в роки засухи) не могли
не викликати суперечок. Росія й Туреччи-
на були зацікавлені у мирному вирішенні
конфліктів між Військом Запорозьким і
Кримським ханатом. Проблеми стосунків
між Запорожжям і Кримом подаються в
документах справ від повсякдення до рів-
ня чинника міждержавних відносин. До
цих проблем долучалися і намагання Геть-
манської України впливати на вирішення
кримськотатарських питань. Є документи
кримськотатарською мовою.

Справа 21 (1754–1756 рр.). У зв’язку
зі смертю турецького султана російський
уряд побоювався війни. Кіш за період з
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кінця 1754 р. до середини 1755 р. одер-
жав низку ордерів і листів із пропозиціями
та проханнями надсилати до Туреччини
(власне, до Криму й Очакова) розвідників-
запорожців, які знали турецьку мову, під
виглядом купців, промисловців, кур’єрів
із листами. Донесення Коша з викладом
відомостей про тогочасне становище в Ту-
реччині, здобутих від розвідників. Листу-
вання з І.І. Костюриним та І.Ф. Глєбовим із
приводу відомостей, нібито 119 і 400 запо-
рожців перейшли на кримську територію
під владу хана, і стосовно сподівань татар,
що Січ перейде до Криму. Листування з
приводу епідемії чуми в Туреччині.

Епізод наїзду гайдамаків на татарську
територію, захоплення близько 600 коней
і поранення 13 ногайців знайшов відобра-
ження у документах справи 26 (1755 р.). Ці
дії спричинили скаргу хана до Порти й ди-
пломатичне листування через російського
резидента О. Обрєзкова. Тут же міститься
листування з ханом Арслан-Гіреєм і пере-
копським каймаканом щодо передачі ко-
ней до Криму. Є документи кримськота-
тарською мовою.

Розгляд взаємних претензій відображе-
но у справі 30, де містяться реєстри крим-
ських претензій за 1754–1756 рр. (після
угоди 1754 р.) за часів хана Арслан-Гірея,
за 1757–1759 рр. за часів хана Халім-Гірея і
претензія 1759 р. хана Крим-Гірея, а також
листування Коша з ханами, перекопським
беєм Сахіб-Гіреєм, гетьманом Кирилом
Розумовським, Київською губернською
канцелярією з приводу взаємних претен-
зій: реєстр запорозьких претензій 1759 р.;
угода з ханом Халім-Гіреєм за часів заво-
рушення у ногайських ордах; свідчення
грузина Сефіра, полоненого турками. Є
документи кримськотатарською та вірмен-
ською мовами.

У документах справи 32 йдеться про за-
борону обігу мідної кримської монети баш-
лика. Курс нововибитих башликів у Криму
знизився, і Кіш отримав грамоту Єлизавети
Петрівни від 30 вересня 1756 р. про забо-
рону приймати цю монету. Питання розв’я-
зано постановою Ради 1763 р. та листом
Коша до кримського Назір-аги 1764 р. Тут
же і листування з цього приводу з гетьма-
ном Кирилом Розумовським, Київською гу-
бернською канцелярією і російським консу-
лом у Криму О.Ф. Никифоровим.

Ще одна справа – “Справа про таємні
розвідування запорожців у Туреччині й
Польщі, про прикордонні стосунки з Кри-
мом і Очаковом” (справа 36), документи
якої оповідають про повстання Єдисан-
ської орди проти хана Халім-Гірея і похід
хана проти орди, інформують про стано-
вище у Криму. У справі міститься листу-
вання з ханом Халім-Гіреєм із приводу
його походу 1758 р., лист перекопського
бея Сахіб-Гірея з повідомленням, що Пор-
та усунула від влади Халім-Гірея та на-
становила ханом Крим-Гірея, оголошення
Крим-Гірея про зменшення податків, лист
очаківського паші Ахмета стосовно при-
кордонних непорозумінь і відповідь Коша
про задоволення претензій. Є документи
кримськотатарською мовою.

Про пограбування бугогардівської цер-
кви й зимівників ногайцями Буджацької
орди; реєстр запорозьких претензій; про
листування з ханом Халім-Гіреєм і бу-
джацьким сераскиром щодо відшкодуван-
ня збитків розповідають документи спра-
ви 42 (1757–1758 рр.).

Справа 45 (1757–1758 рр.) та справа
50 (1750–1759 рр.) – про взаємні претензії
Війська Запорозького і Криму. Листуван-
ня Коша з приводу задоволення претензій
Криму до Війська Запорозького і запоро-
зьких – до Криму за час після угоди 1754 р.
Листи хана Халім-Гірея й перекопського
каймакана Сахіб-бея-султана до кошового
отамана. Рапорт Коша І.І. Костюрину про
супроводження у Кременчук посланців
кримського хана до Києва. Вимоги Крим-
Гірея задовольнити татарську претензію
на 1774 коней. Є документи кримськота-
тарською мовою.

У справі 54 (1758–1763 рр.) йдеться про
пограбування запорожцями турецького
купця Юсупа у Кримському степу. В уро-
чищі Мала Долина наїздом 5 запорожців
у Юсупа було відібрано гроші й коштов-
не каміння вартістю 7075 крб. Кримський
хан Халім-Гірей звернувся зі скаргою до
гетьмана. Генеральний суд вів слідство у
Глухові у присутності татарського мурзи.
Грабіжників не розшукано.

Справа 71 (1759–1760 рр.) містить лис-
тування кошового отамана Олекси Бі-
лицького з кримським ханом і перекоп-
ським каймаканом про захоплення коней;
листи хана Крим-Гірея й перекопського
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 каймакана Махмет-Гірея до кошового ота-
мана Олекси Білицького з приводу крим-
ської претензії за коні, яких запорожці за-
хопили за часів хана Халім-Гірея з табунів
єдисанських ногайців; відповіді Коша;
розрахунок по куренях на задоволення
претензій; розписку кримського депутата
Алі-Алакая.

Документи про таємні розвідки на те-
риторії Криму і листування з ханом Крим-
Гіреєм; грамота Єлизавети Петрівни від 13
травня 1759 р. з донесенням російського
резидента О. Обрєзкова, в якому переказу-
валася чутка, нібито хан нахвалявся перед
Портою приборкати Запорожжя, зберіга-
ються у справі 78.

У справі 82 – листування кошового ота-
мана Олекси Білицького з ханом Крим-Гі-
реєм, єдичкульським Мурза-агою й пере-
копським каймаканом із приводу взаємних
претензій; скарга очаківського Махмет-
паші на запорожців, які оселилися в Оча-
ківському степу й напали тут на хутори.

У справі 88 є таємне листування за
пер шу половину 1760 р.; грамота Єлиза-
вети Петрівни на ім’я гетьмана Кирила
Розумовського і Війська Запорозького від
11 жовтня 1759 р. з наказом Військові За-
порозькому не викликати скарг із боку
Криму (копія). Російський уряд застерігав
Військо Запорозьке, оскільки Крим погро-
жував війною. Гетьман Кирило Розумов-
ський, генерал-аншеф П.І. Стрешньов ви-
магали інформації про становище у Кри-
му. Водночас Хаджі-Гірей, який перебував
у еміграції в Польщі, намагався спричини-
ти повстання ногайських орд проти Крим-
Гірея. Резидент Обрєзков через Київську
губернську канцелярію застерігав Військо
Запорозьке щодо небезпеки з боку Крим-
Гірея. У зв’язку з виступом Хаджі-Гірея
бугогардівський полковник Корній Шус-
товал доносив у Кіш, що декілька сотень
татар переправилося на правий берег Бугу.
Крим-Гірей у листі до Корнія Шустовала
просив не приймати на Запорожжі Хаджі-
Гірея з його мурзами.

Документи про таємні розвідки на те-
риторії Криму зустрічаємо у справі 89.

Про утворення й діяльність комісії сто-
совно прикордонних відносин Війська За-
порозького з Кримом йдеться у справі 90.
Зокрема, на підставі грамоти Єлизавети
Петрівни від 19 червня, за згодою кошово-

го отамана з ханом Крим-Гіреєм, зібрано
комісію на р. Білозірці. Листування з при-
воду призначення депутатів.

Матеріали про таємні розвідки і сто-
сунки з Кримом за 1761 р. зосереджено у
справі 91. Інформація з російських джерел
щодо Криму за 1761 р. підкреслювала за-
грозу війни з його боку. Київська губерн-
ська канцелярія передала повідомлення
російського резидента Обрєзкова про пере-
селення Єдичкульської орди. Листування з
Кошем про те, яку територію займали но-
гайські орди з 1711 р. Кіш подав свідчення
Андрія Вербицького, що до 1718 р. ногай-
ців на Дніпрі не було, в часи Олешківської
Січі ногайські чабани заходили на Буг
тільки тимчасово, а 1740 р. Єдичкульська
орда кочувала за Бугом. Інформація само-
го Коша, навпаки, свідчила, що загрози від
Криму тоді не існувало: хан Крим-Гірей
наказав татарам не чинити запорожцям
шкоди, приятельськи листувався з Кошем,
і вся військова підготовка Криму спрямо-
вувалася проти черкесів. Відомості, зібрані
бугогардівським полковником Опанасом
Товмачем і старшиною Самійлом Недзель-
ським, які їздили з листами до Крим-Гірея.
Хан Крим-Гірей листом від 16 лютого за-
певняв у приятельських стосунках. Ар-
темій Кумпан у донесенні про результати
подорожі до Криму повідомляв, що хан
згодився задовольнити претензію Івана Ні-
жинця і не стягати на Перекопській башті
більшого, ніж дотепер, мита. Одночасно
Артемій Кумпан повідомляв про війну з
черкесами, чуму в Кафі, внутрішні стосун-
ки Криму та відносини з Портою. Доне-
сення бугогардівського полковника Корнія
Шустовала від 29 серпня підтверджувало,
що на Тилігулі справді був загін татар,
який мав стежити тільки за гайдамаками, а
запорожцям кривд не чинив.

Справа 97 – про прикордонні контакти з
Кримом і очаківським пашею після комісії
1760 р. Листування з ханом Крим-Гіреєм,
єдичкульським, єдисанським і перекоп-
ським каймаканами з приводу взаємних
прикордонних претензій за 1760–1762 рр.,
що виникли внаслідок пересування Єдич-
кульської орди з правого на лівий берег
Дніпра. Листування з Київською губерн-
ською канцелярією, що виникло у зв’язку
з нотою Крим-Гірея, якою передбачалися
безпосередні зносини Коша з Кримом у
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справах запорозьких купців, а щодо ро-
сійських – то між Кримом і російською
владою. Листування з очаківським пашею,
яке виникло з приводу старих запорозьких
осель в Очаківському степу. Є документи
кримськотатарською мовою.

У справах 119, 120 та 121 подається та-
ємне листування Коша про становище в
Криму з грудня 1761 р. до грудня 1762 р.
Розвідка від Коша здобула інформацію про
події у Криму, зокрема про приїзд прус-
ського посла, прийом його ханом і відмову
хана взяти участь у війні проти Австрії без
ухвали Порти. Документи стосовно роз-
відки Війська Запорозького на території
Криму повідомляли про стосунки у Кри-
му і наміри хана. Розвідка Війська Запоро-
зького повідомляла про перебування крим-
ського війська у Волощині, відсутність та-
тарських загонів біля запорозького кордо-
ну і мирні стосунки татар із запорожцями,
які перебували в той час на промислах у
Криму. Є документи кримськотатарською
мовою.

Документи про торговельні стосунки
з Кримом і Очаковом, претензії окремих
купців щодо коней, волів, краму, грошей
зосереджено у справі 137. Серед них –
прохання очаківського яничара Гусейн-аги
нарубати дерева на дачах Війська Запоро-
зького, розшук очаківським пашею невіль-
ника Хусейна, котрий прийняв мусульман-
ство. Є документи кримськотатарською
мовою.

Документи справи 144 – про те, як Та-
рахтай-Ахмет пас отари кафського тата-
рина Джам-Булата на запорозьких дачах і
посилав чабанів красти у запорожців коні.
Розслідування передано до Кримської комі-
сії. Листування з ханом Крим-Гіреєм, кал-
гою Максутом, Саліх-агою, Осман-агою,
каймаканом Амір-ханом, бахчисарайським
намісником Хаджі-Мехмедом і київським
обер-комендантом М.М. Чичеріним про
відшкодування збитків на 338 крб. Є доку-
менти кримськотатарською мовою.

Повідомлення Коша про поїздку полков-
ника Інгульської паланки Прокопа Прангу-
ла до калги-султана і чутки в Бахчисараї
про зміну хана; про роботу 10 000 чоловік
на Перекопській лінії під наглядом калги-
султана Максута містить справа 145.

Торговельні зносини з Туреччиною
і пропуск кораблів із крамом для геть-

мана Кирила Розумовського й генерала
К.Ф. Штофельна відображено у докумен-
тах справи 157. Звичний торговельний
морський шлях Стамбул – Очаків – Січ
припинився за наказом хана Крим-Гірея.
З Очакова кораблі йшли до Козлова для
сплати мита ханові. Листування кошового
Пилипа Федоровича Пилипенка з очаків-
ським сераскиром Реджед-пашею. Є до-
кументи кримськотатарською та грецькою
мовами.

Справа 159 (1764–1765 рр.) – про за-
побіжні заходи на Запорожжі у зв’язку з
епідемією чуми у Криму. Листування з ро-
сійською владою про епідемію чуми. Кіш
відрядив до Криму в розвідку старшину
Михайла Вуса, який відвідав Бахчисарай,
Кафу, Козлов, Карасьов, Акмечеть. Кіш
просив П.О. Рум’янцева скасувати каран-
тини, оскільки, за даними розвідки, чума
вже припинилася.

Про таємне листування Коша з приво-
ду кримських подій йдеться у документах
справи 160 (1764 р.). Російський консул у
Криму О.Ф. Никифоров інформував гене-
рал-аншефа П.І. Олиця, київського гене-
рал-губернатора І.Ф. Глєбова й Кіш, нібито
хан Крим-Гірей зосередив велике військо
та має намір учинити напад на російські
кордони й що хан вже виступив до Пере-
копу. П.І. Олиць, І.Ф. Глєбов і Генеральна
військова канцелярія вимагали від Війська
Запорозького проведення таємної розвід-
ки, обережності на кордоні й готовності
до війни. Дані Коша були іншого змісту. За
відомостями, котрі зібрав Кіш від утікача з
кримського полону Дорофія Гаваса, подо-
рожніх купців, старшин Семена Маєвсько-
го, Степана Яблуновського, козака Андрія
Крилівського, Порта була проти війни, че-
рез що між Портою і ханом Крим-Гіреєм
почалися непорозуміння.

Листування з єдичкульським каймака-
ном Мартаза-агою з приводу будівництва
мостів через річку Білозірку та через інші
степові ріки зосереджено у справі 161.
Хан Крим-Гірей дозволив товаришеві Ка-
нівського куреня Петрові Носенку своїм
коштом збудувати міст через річку Ро-
гачик. Пристав соляних озер Амін-баша
закликав запорожців брати сіль. Кіш ви-
магав знизити податок за вози із сіллю.
Виплата грошей за векселем бахчисарай-
ського вірменина Аведина Пападжугло
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 через кантаржія в Січі й пересилання їх до
Бахчисарая через Андрія Трохимовсько-
го. Інструкція пушкареві Кузьмі Малому
і козацькому отаманові Кам’яного Базару
про розв’язання спільно з представниками
Єдичкульської орди дрібних питань та вза-
ємних претензій.

Справи 162 та 163 – матеріали комі-
сії про прикордонні стосунки із Кримом.
Склад комісії: від київського генерал-гу-
бернатора – майор М.Г. Єфремов, від Ко-
легії іноземних справ – Іван Чугуївець,
від Гетьманщини – кременчуцький сотник
Яків Гаврилов, від Запорожжя – колишній
отаман Петро Калнишевський, від Кри-
му – єдичкульський каймакан Муртаза-ага.
Листування з депутатами від Війська За-
порозького в комісії з Кримом про органі-
зацію роботи і розгляд взаємних претензій
Запорожжя та Криму. Листування Коша з
депутатами Петром Калнишевським, Ми-
колою Косапом і Василем Пишмичем. Реє-
стри кримських і запорозьких претензій. Є
документи кримськотатарською мовою.

Про випасання татарськими чабанами
отар на землях Війська Запорозького без
відома Коша свідчать документи справи
173. Татари з отарами переходили на запо-
розькі землі Бугогардівської й Самарської
паланок, звичайно, без дозволу Коша. Ви-
никали дрібні непорозуміння, що і спри-
чинили листування Коша з паланками та
прикордонними татарськими агами.

Справа 186 (1765 р.) – про вжиття на
Запорожжі запобіжних заходів проти по-
ширення епідемії чуми, яка виникла у
Криму та у Правобережній Україні. Росій-
ський консул у Криму О.Ф. Никифоров ін-
формував російську владу про поширення
чуми у Криму. Кіш дістав суворі накази ге-
нерал-губернатора П.О. Рум’янцева вжити
карантинні заходи на кримському кордоні,
але весь час карантин порушували солево-
зи, промисловці та крамарі, з приводу чого
виникло листування. Полковник Прогной-
ської паланки Сава Кисіль виїхав до Оча-
кова і засвідчив, що чуми нема. Старшини
Михайло Ус, Осип Чорний і козак Василь
Бурхановський були у Криму і встанови-
ли, що епідемія була тільки в Керчі та в
містечку Киргис (8 верст за Перекопом).
30 квітня Кіш доносив П.О. Рум’янцеву
про виїзд хана Крим-Гірея згідно з указом
Порти до Стамбула.

Про прикордонні стосунки Війська За-
порозького з Очаковом, Хотином та Кри-
мом йдеться у справах 187 та 188. У 1765 р.
виникло листування з приводу звичних
претензій у торговельних зв’язках та роз-
шуку вкрадених речей: 1) яничар Меміс-
баша подав претензію за 31 вола, котрих
запорожці захопили на Бузі ще 1761 р., але
він не мав змоги поїхати з Очакова, боя-
чися самого Крим-Гірея; 2) два турецькі
невільники утекли з Очакова до Війська
Запорозького на дубах, на яких возили
паливо до Очакова, і полковник Прогной-
ської паланки Сава Кисіль це описував як
самовидець. У 1767 р. Кіш скаржився на
очаківського каймакана за порушення яр-
лика Крим-Гірея (лист Крим-Гірея до ко-
шового від 29 листопада 1761 р.) стосовно
скасування внутрішнього мита у степу, ко-
тре збирали султани Єдичкульської і Єди-
санської орд. Копія цього листа. Відповідь
каймакана Ахмет-аги (з перекладом) із за-
певненням у доброму ставленні до Запо-
рожжя. До листування з очаківським кай-
маканом у листопаді 1766 р. з приводу де-
яких претензій запорозьких козаків щодо
утисків у степу подано два листи Крим-Гі-
рея до генерала І.Ф. Глєбова 1762 р. (ори-
гінали з перекладами), де хан пропонував
розв’язати прикордонні справи по-при-
ятельському згідно з мирним трактатом
1740 р. Листування Коша з хотинським
пашею у дрібних торговельних стосунках,
що почалося в липні 1767 р. Російський
консул О.Ф. Никифоров повідомляв про
запит хана з приводу наїздів запорожців
на Кінські Води. У 1765 р. виникло лис-
тування про будівництво мосту через р.
Білозірку для проїзду купців і солевозів.
Хан Крим-Гірей забезпечив будівництво
коштами кримської влади, просив не втру-
чатися. За 1765–1766 рр. є 9 листів (із пе-
рекладами) ханів і каймаканів, що стосу-
ються задоволення дрібних претензій обох
сторін. Є документи кримськотатарською
та польською мовами.

Справа 189 – про сутички запорожців
із ногайцями Єдичкульської орди за часів
Максут-Гірея. Після усунення Крим-Гірея
стосунки з Кримом взагалі та з Єдичкуль-
ською ордою зокрема погіршилися. Три
роки, окрім щорічних комісій, виникало
листування з приводу дрібних претензій.
1768 р. повернувся Крим-Гірей. Кошовий
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отаман листом вітав його й дякував за наказ
повернути полонених запорожців і не чини-
ти утисків. Реєстри запорозьких претензій.
Є документи кримськотатарською мовою.

У справі 190 (1765 р.): купці – сизран-
ський Ф. Попов і курський М. Кавелін –
створили компанію для торгівлі ураль-
ським кав’яром в українських містах та у
Стамбулі через Січ; виникла незгода через
порушення умови про взаємні операції, яка
розглядалася за скаргою Ф. Попова (в Сиз-
рані) на М. Кавеліна (перебував у Січі).

Справа 216 – про створення і діяль-
ність комісії у прикордонних зв’язках Вій-
ська Запорозького з Кримом. Склад комісії
1768 р. (без депутатів із Гетьманщини):
майор М.Г. Єфремов, Іван Чугуївець, за-
порозькі депутати Микола Косап, Андрій
Лях, Софрон Чорний, кримські депутати з
Мансур-агою на чолі. Реєстр запорозьких
претензій за 1766–1767 рр. Комісія розгля-
дала наслідки подій, що сталися у степу в
жовтні 1767 р., коли татари вбили товари-
ша Брюховецького куреня Ониська Тара-
на, а кальміуський полковник Іван Чардак
затримав татарські отари у Запорозькому
степу, хан Максут-Гірей наказав затрима-
ти запорозьких солевозів у Криму. Кіш на-
казав кальміуському полковникові Сидору
Чалому повернути отари і для передання
їх татарам призначив кальміуських писаря
Василя Коржа й осавула Івана Кулика.

У справі 217 – документи про те, як хан
Селім-Гірей 1765 р. поновив Кизикермен-
ський перевіз. Кіш наказав інгульському
полковникові Тарасу Чорному не давати
діяти перевозові. Почалося листування з
єдичкульським сераскиром Саліх-Гіреєм,
який просив відкрити перевіз і дозволи-
ти косити сіно у запорозьких степах. Кіш
посилався на своє звичаєве право та пре-
цедент 1743 р. Кіш згодився на користу-
вання перевозом під час переходу орди
на східний берег р. Дніпра. Є документи
кримсько татарською мовою.

Справа 218 (1768 р.) – про повернення
до влади хана Крим-Гірея. Кіш одержав
лист перекопського каймакана Саліх-аги з
повідомленням, що кримський хан Крим-
Гірей повернувся до влади й наказав кай-
маканові, приятелеві Війська Запорозько-
го, звільнити всіх затриманих у Криму за-
порожців, купців і солевозів. Список при-
булих із Криму. Листування із Саліх-агою

з приводу скарг солевозів. Є документи
кримськотатарською мовою.

Справа 242 (1764–1765, 1769–1771 рр.) –
про участь запорожців у російсько-турець-
кій війні, про постачання провіанту і вну-
трішній лад команд. Із приводу постачання
команд Кіш листувався з головнокоманду-
ючим Другою армією П.І. Паніним та завід-
уючим новосіченськими магазинами пору-
чиком Чолобитниковим. Серед докумен тів
за 1764–1765 рр. є, зокрема, документи про
крадіжку коней в отамана Васюринського
куреня Івана Сухини, чернетка листа Коша
до генерал-майора [Паніна] про перемогу
запорожців під командуванням Павла Голо-
ватого над турками під м. Очаковом, взяття
полонених і трофеїв 15 вересня 1769 р.

Справа 244 – про підготовку Війська
Запорозького до воєнного походу. Війна
з Туреччиною. Листування Похідного Ко
ша із Січовим, паланками, російськими
генералами з цього питання. Листування
Коша з паланками, російськими генерала-
ми про покладання на військового суддю
обов’язків щодо управління Кошем на час
участі кошового Петра Калнишевського у
воєнному поході; про готовність до похо-
ду для участі в російсько-турецькій війні,
забезпечення провіантом і зброєю, орга-
нізацію сторожової служби на кордонах
Запорожжя; про звільнення з турецького
полону козака Андрія Сірого; про призна-
чення писарів у запорозькі прикордонні
команди.

Справа 247 (1769 р.) – документи про
війну Росії з Туреччиною (1768–1774 рр.).
Кампанія 1769 року. Донесення старшин
про наїзд татар на Оріль через Самарську
паланку.

Справа 248 – про участь запорожців у
російсько-турецькій війні й організацію
зимівлі війська на Запорожжі у 1769–
1770 рр. Розвідка Андрія Порохні знайшла
сліди рейду Шатемір-аги. 21 листопада
П.І. Панін вимагав від Андрія Порохні
виступити разом із донськими полками
проти Шатемір-аги. Наказ П.І. Паніна із
Харкова Андрієві Порохні здійснити ра-
зом із кінною командою похід вздовж
Кінських Вод. Козак Микита Лебединець
повідомляв, що 10 листопада він напав на
тясму (слід) татарського загону Шатемір-
аги. Меморіал про похід на міста Очаків і
Білгород (Акерман) 25 вересня – 5 жовтня
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Східні джерела у фондах «Архіву Коша Нової Запорозької Січі»

1769 р., складений полковим старшиною
Степаном Роменським.

Справа 252 – це документи про перехід
ногайців Єдисанської й Буджацької орд у
російське підданство. Ногайські невільники
почали втікати на Січ. Свідчення невільни-
ків. П.І. Панін радив обережно ставитися
до орд, вважаючи за можливе об’єднання
Джамбуйлуцької та Єдичкульської орд; най-
краще задовольнити господарські потреби
Єдисанських і Буджацьких орд на Запо-
рожжі, перепускати волохів на поселення
за р. Дністер. П.І. Панін не згоджувався
звільнити ногайських невільниць. 26 лю-
того 1771 р. ногайські мурзи зобов’язалися
винагородити запорожців за повернені речі.

Справа 281 (1771 р.). Кіш доручив стар-
шині Степану Биковському розв’язувати
взаємні непорозуміння з ногайцями. З при-
воду розгляду претензій ногайців Кіш від-
рядив військового осавула Софрона Чор-
ного. Хаджі-Джаум-Мурза безпосередньо
зав’язав зносини з Кошем. Непорозуміння,
що виникли у квітні, владналися після по-
вернення ногайцями захоплених коней. Ор-
дер Коша полковникам Андрію Порохні та
Іванові Мандру з наказом козакам “військо-
вим словом” не чинити шкоди ногайцям.

Справа 309 (1772 р.) – це свідчення по-
лонених Агіпа і Левента Фейзів про ста-
новище в Очакові й Кінбурні та наміри ту-
рецького паші в Очакові і кримського хана.

Справа 328 (1773–1775 рр.); торговель-
ні зносини з Кримом; листування з коман-
диром кримського російського корпусу,
комендантами й перевізьким каймаканом;
скарги купців і промисловців. До Криму
через Січ завозили горілку, хліб, тютюн.

Справа 345 (1774 р.) – про участь Вій-
ська Запорозького у російсько-турецькій
війні. Одна група документів – це листу-
вання з паланками й командами. Друга
група розповідає про воєнні події. Тре-
тя – замирення. П.О. Рум’янцев із Кучук-
Кайнарджі повідомив про підписання
миру, пропонував припинити воєнні акції,
наказував відправити до очаківського паші
кур’єра Біюклі-Мустафа-агу з листом вели-
кого візира. 22 липня складено листа Коша
до очаківського паші з приводу закінчення
російсько-турецької війни 1768–1774 рр.
і відновлення сусідських приятельських
стосунків. Подарунки від паші запороз-
ьким делегатам.

Справа 346. У 1774 р. Алі-паша пові-
домляв про своє нове призначення поза
межами Очакова і просив дотримуватися
дружніх стосунків із новим пашею Ізма-
їлом. Паша нагадав свої обіцянки надати
пільги запорозьким промисловцям і пові-
домив, що турки врятували в осінню бурю
на морі команду Мандра, яка поверталася з
Дунаю до Запорожжя морем. Яничарський
Сун-ага додавав свого листа з привітанням
і пропозицією писати й до нього про запо-
розькі будні. Кіш у відповіді до паші й аги
заявив про свої дружні наміри, одночасно
повідомляючи про полонених турків на
Січі. Листування з Ізмаїл-пашею за 1775 р.
із приводу розшуку злочинців і вкрадених
коней. Листування з Мустафа-агою сто-
совно продажу в Очакові овець кошового
отамана Петра Калнишевського.

Справа 347 (1774 р.) – про комплекту-
вання козаками і забезпечення військовим
спорядженням команд полковників Андрія
Порохні й Опанаса Колпака для участі у
воєнних діях у Криму. За розпоряджен-
ням головнокомандуючого другою армією
В.М. Долгорукова у Крим, де розгорнулися
воєнні дії, було послано півтори тисячі ко-
заків під командуванням Андрія Порохні й
Опанаса Колпака. В донесеннях полковників
у Кіш повідомляється про воєнні зіткнення,
участь у них козаків, опір татар російським
військам, становище у Кримському ханстві.
Списки козаків, які загинули у Криму.

Документи “Архіву Коша Нової Запо-
розької Січі”, що зберігаються в ЦДІАК
України, лише частково розкривають ба-
гатогранні стосунки України зі Сходом,
але вони становлять невід’ємну складову
частину матеріалів, що можуть зацікавити
істориків-сходознавців. Принагідно заува-
жу, що доповнити цю тему можуть й інші
матеріали, що містяться у фондах зазначе-
ного архіву, зокрема: фонд 51, Генеральна
військова канцелярія; фонд 59, Київська
губернська канцелярія; фонд 442, канцеля-
рія київського, подільського й волинського
генерал-губернатора та ін.

Отже, вивчення документів ЦДІАК
України буде продовжено в подальших до-
слідженнях. Цей огляд служить інформа-
цією для спеціалістів про склад джерель-
ної бази архіву і може широко використо-
вуватися при підготовці статей, доповідей,
лекцій.
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«СЬОМОНКІ» – «Записи про Маса-
кадо» – є найпершим твором жан-

ру «ґункі» з тих, що дійшли до наших днів.
Час написання цього твору невідомий;
можливо, що він був написаний одразу
ж після заколоту Масакадо 939–40 років.
Даних про автора повісті не збереглося. В
повісті йдеться про чи не найперший про-
яв політичної активності нового прошарку
суспільства – воїнів.

Тайра-но Масакадо (?–940) був пред-
ставником провінційної аристократії і
водночас авторитетним лідером воїнських
родів у тому регіоні, який зараз займає
район Канто. В 939 році він допоміг Фу-
дзівара-но Харуакі – представнику арис-
тократії землі Хітаті – в його конфлікті із
земельною управою, і разом вони захо-
пили управу, полонивши правителя цієї
землі. Захопивши ще сім земель на сході
Японії, Масакадо проголосив себе но-
вим імператором і навіть намагався від-
творити державну структуру Японії, з
Державною радою – центральним урядо-
вим органом, чиновницькими посадами
тощо, у своїй столиці. Довго протримати-
ся йому не вдалося, і в 940 році його вій-
сько було розгромлено, а самого Масакадо
вбито урядовими військами під коман-
дою Тайра-но Садаморі та Фудзівара-но
Хідесато.

Текст перекладено за виданням «Повне
зібрання японської класичної літератури»,
т. 41: «Записи про Масакадо», «Сказання
про землю Муцу», «Повість про смуту
років Хоген», «Повість про смуту років
Хейдзі», редакція та коментарі І. Сіда,
Й. Інуі, К. Янасе, К. Ясіро, Я. Мацубаясі,
вид. Токіо, Сьогаккан, 2002. Розбивки тек-
сту на розділи в оригіналі не існувало; тут
наведено розбивку, усталену в перекладах
та дослідженнях японських коментаторів
та вчених. В основу коментарів покладе-
но наукові коментарі К. Янасе, К. Ясіро та
Я. Мацубаясі, а також матеріали словни-
ків «Кодзіен» та «Хяккадзітен». Примітки
середньовічних переписувачів наведено у
круглих дужках, лакуни відзначені кутови-
ми дужками.

В.О. Онищенко

ЗАПИСИ ПРО МАСАКАДО («СЬОМОНКІ»)

1. Вступ
Кажуть, що цей Масакадо був нащад-

ком у п’ятому поколінні государя Амекуні
Осіхарукі Аменосітасіросімесу, що правив
із палацу Касівабара1, та онуком принца
Такамоті, нащадка государя у третьому
поколінні. Батько Масакадо – Тайра-но
асон Йосімоті2 – був воєначальником Охо-
ронного відомства, що в землі Муцу, а
дядько – Тайра-но Йосікане-но асон – по-
мічником правителя землі Сімоса. Втім,
у 9 році Ентьо3 між Масакадо та дядьком
трапилася сварка через жінку4 і відносини
їхні зіпсувались.

2. Масакадо виступає проти Тасуку
Урато Номото <>5 Тасуку зібрав військо

та очікував на Масакадо. Здаля видніли-
ся загони війська Тасуку, піднесені догори
військові значки, присвячені богам, та роз-
горнуті стяги. Лунали гонги. (Значки – вид
озброєння6, для виготовлення використову-
ють хутро звірів. Гонги – військові барабани,
в просторіччі їх називають фуріцудзумі).

Тут Масакадо вже ніяк не можна було
відступити, навіть якщо б захотів, а пере-
йти в наступ йому також було неслушно.
Одначе ж, зміцнившись духом, він повів
військо, і воїни схрестили клинки в січі. На
щастя його, вітер віяв з його боку, і стріли
влучно вражали ворогів. Хоробро билися
воїни Тасуку, але були розбиті. Безліч їх
полягло в цій битві, і лише жменька зали-
шилась у живих.

Четвертого дня7 спалені були дотла осе-
лі ворогів: і маєтки командирів війська Та-
суку – Номото, Ісіда, Оогусі та Торікі, – і
садиби простих воїнів. Блукали посеред
диму люди, що ховалися по підпалених
хатах, і не було їм спасіння. А якщо хто й
зміг вискочити з пожежі – налякані стріла-
ми, кидались вони назад у вогонь і гинули
в муках. <> Умить пішло з димом нажи-
те за тисячу літ. Більше того, у трьох по-
вітах – Цукуба, Макабе та Ніібарі – було
дощенту спалено більше п’ятисот дворищ
воїнів Тасуку. О горе! Чоловіки та жінки
лежать у вогні, як дрова. Скарб увесь роз-
грабовано вщент. У цих трьох світах, що
подібні до палаючого будинку, у майна
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п’ять хазяїв, і невідомо, коли воно з’явить-
ся і коли пропаде, – чи не про такі випадки
це сказано?

У той день тріск пожежі був голосніший
за грім. У той час дим, що запнув небо, був
густіший за хмари. Храми Гірських ца-
рів, оповиті димом, неначе поховалися за
скелями. Оселі перетворились на попіл і
були розвіяні вітром. Плакали та стогнали
чиновники та прості землероби, що бачи-
ли це. Зітхали в печалі люди в далеких та
близьких землях, що чули про це, – і ті,
що знали загиблих, і незнайомі. Смерть
від ворожих стріл нагло розлучила батьків
і дітей, а тим, хто повтікали, покидавши
щити, судилася розлука з родиною.

3. Плач Садаморі
Садаморі8 викликали до столиці у служ-

бових справах, і вість про те, що сталося,
застала його в дорозі. Про подробиці він
дізнався, вже коли доїхав до Кіото.

Обміркував він те, що трапилося. За
нинішніх обставин стає він спільником
чиновника Мінамото-но Мамору та синів
його9. Хоч і не доводилося ще йому до-
помагати Мамору військовою силою, але
все одно виявився він пов’язаним із ним
родинними узами. Маєток шановного тата
його, Куніка, знищено вщент, а сам він за-
гинув. Коли почув Садаморі ці вісті в дале-
кій столиці, серце його сповнилося жалю.
У майна п’ять хазяїв, і не через нього він
сумував. Гірко було, що смерть розлучила
його з батьком, і вирушив той до Жовтого
джерела, а мати, що залишилась у живих,
самотньо блукає по горах та долах. Вранці,
прокидаючись, чув він про це і умивався
сльозами, а ввечері, лягаючи спати, думав
про це, і туга палила йому груди.

Садаморі, не в змозі стримати тугу за
родиною, подав до двору прохання надати
йому відпустку і виїхав до рідного краю.
Прибув він до воріт свого дому та шукав
посеред попелу батьківські кістки, розшу-
кував у горах матір. Хоч і дісталась йому
посада його батька, від того ще сильніше
відчував він біль розлуки. А через деякий
час, розпитуючи людей, зміг він знай ти
тих, хто знав його дружину. Так вдало-
ся Садаморі знов з’єднатися з коханою
 жінкою.

В печалі пов’язували вони чорне во-
лосся простою тканиною, поверх траур-
ного одягу підв’язувались поясом із  листя

 осоки. Минула зима, прийшла весна, і
скінчились нарешті дні жалоби. Минув
рік, і скінчився строк, відпущений для
оплакування батька.

Садаморі обдумав як слід, що йому ро-
бити, і вирішив, що Масакадо не є його
кровним ворогом, а вийшло так лише че-
рез зв’язок Садаморі з родом Мінамото. (Є
вислів – простолюдини йдуть за людьми
шляхетного походження, а слабкі приста-
ють до сильних). Садаморі й без того має
посаду вищу, ніж він міг сподіватися. Слід
повернутися до столиці і спрямувати всі
зусилля на просунення по службі. До того
ж хто як не син піклуватиметься про матір,
що втратила годувальника? Хто, крім ньо-
го, розпоряджатиметься тими невеликими
полями та землями, що у них є? Краще
всього буде жити у дружбі з Масакадо; Са-
даморі – у столиці, Масакадо – у Східних
землях, подібно двом крилам птаха. Так
він і сповістив усюди, що бажає жити в
мирі з Масакадо.

4. Йосімаса в печалі. Битва біля сели-
ща Кавава

Очікував Садаморі зустрічі з Масакадо.
І був тоді такий Тайра-но Йосімаса, син
Кадзуса-но ске Такамоті-но Оокімі, дядь-
ка Масакадо, народжений від наложниці.
Цей Йосімаса і брат його, Ске Йосікане-но
асон, були родичами попереднього чинов-
ника управи землі Хітаті  – Мінамото-но
Мамору. Мамору тоді оплакував синів
своїх – Тасуку, Такасі та Сігеру, загубле-
них через Масакадо. Ске Йосікане в той
час перебував у Кадзуса і не відав про цю
справу. Йосімаса ж, у тузі по вбитих роди-
чах, мандрував по всій землі Хітаті і шукав
Масакадо, щоб убити його.

Без міри засмучений був Йосімаса
смертю родичів по шлюбу, і одразу ж за-
був він, що Масакадо – його кровний ро-
дич. Виношував він плани боїв, палаючи
жаданням покарати Масакадо. Мінамото-
но Мамору побачив таку рішучість Йосі-
маси, просвітлів лицем і зрадів, хоча й не-
відомо ще було, чим скінчиться війна. І от
воїни Йосімаси рушили в похід зі щитами
на спинах.

Масакадо, почувши про це, двадцять
першого дня десятого місяця 5 року Дзьо-
хей вирушив у селище Кавава повіту Ніба-
рі. Тут Йосімаса, дотримуючися свого пла-
ну, з бойовим кличем кинувся на ворога, і
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билися вони не шкодуючи життя. Одначе
ж щастя було на боці Масакадо, і він пе-
реміг. Від Йосімаси ж щастя одвернулось,
і судилося йому зазнати поразки. Вбито
було більше шістдесяти чоловік, а скільки
втекло та поховалося – про те невідомо.
Двадцять другого дня того ж місяця Маса-
кадо повернувся до своєї вотчини.

Довелося Йосімасі, і родичам, і воїнам
його із соромом відійти в інші землі, слава
ж Масакадо, певна річ, зросла. Гіркота по-
разки затуманила серця їхні, неначе швид-
кі вітри зігнали над ними хмари. Одначе
ж глибокий сором поразки пробуджував
у серці Йосімаси бажання помсти, і він
звернувся із проханням до свого старшо-
го брата Ске Йосікане. В посланні його
мовилось: «Коли блискавиця спричиняє
грім, допомагають їй вітер та дощ. Лебе-
дю й журавлю обидва крила допомогають
пронизувати хмари. Пропоную об’єднати
наші сили та утихомирити заколот Маса-
кадо. Якщо вдасться нам це, вгамуються
стогони в країні та буде мир і серед шля-
хетних, і серед простого люду!» На це Ске
Йосікане-но асон отверз вуста й мовив: «У
давнину злі правителі часом брали на себе
гріх убивства батьків. Одначе ж у наші
часи попускати, нехай і племіннику, ніяк
не можна. Наш брат правду каже, і родич
наш Мамору також останнім часом немало
натерпівся. А я, Йосікане, нині став голо-
вою їхнього роду. Невже ж не захочу я до-
помогти? Спішно готуйте зброю й будьте
напоготові!»

Йосімаса піднісся духом, як дракон,
якому дали води, зрадів, як Лі Лін, котро-
му зберегли життя10. Почули про це й при-
йшли до нього воїни його, що залікували
рани, отримані в недавніх боях, і ті, що
втекли з поля бою, також зібрали зброю і
поспішили до нього.

5. Масакадо відпускає Йосімасу
Тим часом Ске-но Йосікане підготував

воїнів та повів військо. Двадцять шостого
дня шостого місяця шостого року  Дзьохей11

виступили війска із земель Кадзуса та Сі-
моса і рушили в землю Хітаті, наче хмари.
Правителі земель намагалися зупинити їх,
але проскакали загони через їхні землі, по-
славшись на те, що їдуть, мовляв, провіда-
ти родичів. Місцями обминаючи застави,
по вузькій дорозі в повіті Муса краю Кад-
зуса пройшли в Кодзакі повіту Каторі, що

в землі Сімоса, а звідти морем перепра-
вились у бухту Едзакі в повіті Сида, що в
землі Хітаті.

На світанку наступного дня прибули
до маєтку в Міморі, і Йосімаса одразу ж
вирушив туди розпитати, що до чого. А
оскільки Садаморі давно був знайомий із
Йосікане, він зустрівся і з ним. Ске-но Йо-
сікане мовив йому так: «Я чув, що ти зі-
ткнувся з Масакадо. Який же ти воїн після
цього! Для воїна найважливіше його ім’я.
Чи можна улещувати свого ворога, що на-
грабував у тебе безліч добра та чимало ро-
дичів закатував? Потрібно нині об’єднати
сили та покінчити з ним!» Від таких слів
Садаморі, хоч і не було спершу у нього та-
ких думок, об’єднав сили з Йосікане та ви-
рушив у землю Сімоцуке. Задрижала зем-
ля й полягла трава, коли військо колоною
рушило в похід.

Масакадо ж почув про це і, щоб дізна-
тися, чи це правда, двадцять шостого дня
десятого місяця того ж року вийшов на
кордон землі Сімоцуке, узявши з собою
усього лиш трохи більше як сотню воїнів. І
справді, ворогів було кілька тисяч. Як поди-
витись на них – не такий це ворог, з котрим
варто починати бій. До того ж військо Йо-
сікане ще не натруджене походами, люди
та коні ситі, обладунки та зброя добрі. У
Масакадо ж після численних боїв обладун-
ки зношені й воїни та коні виснажені.

Вороги помітили їх, огородилися щита-
ми та потрясали мечами, погрожуючи по-
рубати на шмаття. Масакадо, поки ворог
ще не наблизився, пустив вперед піших
воїнів та зав’язав бій. Застрелено було
більше вісімдесяти ворожих вершників.
Йосікане сполошився, воїни почали від-
ступати, прикриваючися щитами.

Коли Масакадо, поганяючи коня, з бойо-
вим кличем почав переслідувати ворогів,
їм довелося відступити в земельну упра-
ву. Задумався тут Масакадо. Хоч і закля-
тий ворог йому Ске-но Йосікане, одначе ж
і близький родич, рідна плоть. А кажуть,
що родичі по шлюбу – як добрий черепич-
ний дах, а кровні родичі – як очеретяна
стріха, що от-от протече. Якщо знищити
їх нині, почнуться нарікання і від своїх, і
від чужих. Тому й задумав він відпустити
Йосікане, одвів військо від західного боку
управи та випустив його. Більш тисячі вої-
нів, що були з Йосікане, зраділи, немов
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 фазан, що уникнув яструбиних пазурів,
або птах, раптом відпущений із клітки.

Вість про невдачу, що спіткала Йосіка-
не, розлетілася по всіх землях й ввійшла в
літописи тих земель.

А на другий день Масакадо повернувся
до своєї вотчини, та ближчим часом нічого
не відбувалося.

6. Масакадо викликали до столиці
Трохи згодом, двадцять дев’ятого дня

дванадцятого місяця минулого 5 року
Дзьохей12, на прохання Мінамото-но Ма-
мору, який раніше займав посаду дайдзьо,
вийшов наказ Державної ради прибути
згаданому Мамору і злочинцям – Тайра-но
Масакадо, Макі та іншим. Наказ цей було
доставлено в Хітаті сьомого дня дев’ятого
місяця того ж року. Придворний старшого
ступеня вищого шостого рангу, начальник
Лівої внутрішньої сторожі палацу Анахо-
но Томоюкі у тій же справі розіслав своїх
родичів – Удзіка-но Томоокі та інших – по
різних землях, у тому числі в землі Хітаті,
Сімоцуке та Сімоса.

Тим часом Масакадо вирушив у путь ра-
ніше позивача, сімнадцятого дня десятого
місяця того ж року. Прибув він до двору, де
й доповів про все докладно. На його щас-
тя, за велінням государя його допитали в
судовому відомстві, і хоча й незвичні були
йому столичні порядки, але з ласки будд
та богів якось усе обійшлося. Що й казати,
пролилася на нього государева милість, і
здобув він прихильність чиновників. Про-
вину його визнали легкою, і покарання
було незначним. Розішлася воїнська слава
Масакадо по центральних землях Кінай, і
заговорили про нього у столиці.

Поки Масакадо проводив дні у столиці,
вийшов височайший наказ про зміну назви
років правління. (У восьмому році Дзьо-
хей з нагоди церемонії повноліття госу-
даря назву років змінили на Тенґьо. Тому
так і написано)13. Сосна зеленіє тисячу літ,
лотосові нитки сплелися для прикрашено-
го Десятьма чеснотами. Велика амністія
полегшила злигодні народу, покарання за
вісім злочинів були замінені на менші.

Масакадо овіяв вітер государевої ласки,
і сьомого дня четвертого місяця сьомого
року Тенґьо провину з нього зняли. Роз-
квітла посмішка радості, як весняний цвіт,
і в середині літа дозволено було йому по-
вернутися додому. Так само почував себе

Янь Дань, відпущений на батьківщину, або
Урасіма Таро, що повернувся в рідну зем-
лю. (У «Життєписах» сказано, що в давни-
ну Янь Дань бул взятий у полон цінським
імператором і пробув у нього довгі роки.
І коли зрештою він попрохав відпустити
його до рідного краю, цінський государ
мовив: «Відпущу я тебе не раніше, ніж з’я-
виться ворона із сивою головою та у коня
виростуть роги». Заплакав Янь Дань і мо-
лив Небо – і з’явилася сива ворона; припав
до землі – і виросли у коня роги. Здивував-
ся цінський государ і відпустив Янь Даня.
А Урасіма Таро хоч і досяг землі вічних
радощів, а все одно хотів повернутися в
рідні краї. Тому так і написано. Подробиці
ж записані у книгах про ті справи). Як то
кажуть, коні тужать, коли вітер із півночі,
а птахи в журбі сидять на південних гілках
дерев14. Що й казати, авжеж, люди тужать
за рідною стороною. Так що одинадцятого
дня п’ятого місяця того ж року Масакадо
спішно рушив зі столиці в рідну землю.

7. Тайра-но Йосікане нападає на Ма-
сакадо

Ще не відпочили від довгого шляху
ноги Масакадо, не пройшло ще й місяця
або ж десяти днів, а Ске-но Йосікане, що
не забув про образу, задумав помститися за
поразку. За недавні роки зібрав він небаче-
ну досі кількість мечей та обладунків.

Шостого дня восьмого місяця оточив
Йосікане своїми військами кордони земель
Хітаті та Сімоса і захопив переправу в Ко-
каї. В той день вишикували військо, воз-
несли молитви перед священними зобра-
женнями та поставили їх перед головним
загоном. (Священні зображення – це зо-
браження покійних Кадзуса-но Ске Така-
моті та воєначальника землі Муцу Тайра-
но Йосімоті). Після цього Йосікане рушив
добірні війська на Масакадо. Відчув на
собі Масакадо гнів світлих богів й не зміг
битися. Війська у нього було мало, підго-
туватися до бою він не встиг, так що дове-
лося їм бігти, тягнучи щити на  спинах.

Ске-но Йосікане тоді спалив ущент
стайні та селянські оселі в повіті Тойода
землі Сімоса. Вдень у кожній хаті дивним
чином осів попіл, хоч казани, в яких готу-
вали їжу, були закриті. Не було вночі димів
від селянських печей, і лише обгорілі, не-
наче покриті лаком, стовпи стирчали там,
де були будинки. Хмарою затяг небо дим
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пожежі, і палали навкруги вогнища вій-
ська Йосікане.

Таким чином, сьомого дня цього місяця
Масакадо, у якого відняли ім’я хороброго
воєначальника, мерщій сховався з прикріс-
тю у душі. Бажав Масакадо, щоб його во-
їнське ім’я гриміло у віках, і за день-дру-
гий він змінив плани, заготував до трьох-
сот сімдесяти списів та щитів, посилив
військо і сімнадцятого дня того ж місяця,
очікуючи на ворога, укріпився на шляху
Хорікосі селища Сімооката, що в повіті
Тойода. В очікуваний час вороже військо
насунуло, як хмари, сіючи в серцях страх,
як грім.

Але в цей день Масакадо раптом скру-
тив біль у ногах, та так, що він аж знепри-
томнів. Не встигли ще навіть почати бій,
а вже військо його безладно розсипалося,
неначе палички для ворожіння. Вороги по-
палили ті оселі, що вціліли, та знищили
врожай у всьому повіті, вбиваючи людей
та худобу. «Там, де жило тисяча чоловік,
нині зав’яли дерева та трави», – воістину
про такі випадки це сказано.

Після цього Масакадо, якого ще мучив
біль, сховався в бухті Асідзу, що у повіті
Сасіма, разом із дружиною та дітьми. Щоб
уникнути випадковостей війни, дружину й
дітей він відправив з кораблем у бухту Хі-
рокава, а сам рушив на узбережжя Мусуе,
оточене горами. Пройшов день-другий, і
вісімнадцятого дня розпустив він військо.
А дев’ятнадцятого дня Йосікане вирушив
у землю Кадзуса через Сасіма.

В той же день за донесенням лазутчи-
ків, що були на кораблі, на якому перебува-
ла дружина Масакадо, корабель було зна-
йдено та захоплено. Вороги захопили біль-
ше трьох тисяч одиниць різного майна, що
було на семи-восьми кораблях, схопили
дружину та дітей Масакадо і двадцятого
дня вирушили в Кадзуса.

Дуже ображений та пригнічений був
Масакадо, у якого відібрали дружину. Хоч
вона і залишилася в живих, але душа не-
наче відлетіла від неї. Хотіла б забути про
своє горе хоч би уві сні, але й сон не йшов
до неї, незвиклої до дальніх доріг.

Вірною дружиною була жінка Масака-
до, і хотілося їй віку собі вкоротити, як тій,
що померла услід за Хань Піном. Чоловік її
поривався до неї, як ханьський государ, що
запитував сім’ю Ян15. І поки думали вони

про возз’єднання, пройшло кілька десят-
ків днів. Весь час сумували вони одне за
одним, але зустрітися не могли.

А трохи згодом, десятого дня дев’ятого
місяця, брати її, змовившись, таємно від-
везли її назад у повіт Тойода. Там поки-
нула вона кровних родичів і поєдналася із
сім’єю свого чоловіка. Як та жінка зі сходу
від ріки Ляохе, що пішла услід за чолові-
ком, який знищив царство її батька, дру-
жина Масакадо покинула рідню і втекла в
дім свого чоловіка16.

8. Масакадо нападає на Йосікане
І все ж Масакадо та Йосікане, будучи

давніми ворогами, продовжували виношу-
вати лихі наміри один проти одного.

Якось Ске-но Йосікане вирушив у зем-
лю Хітаті до рідних. Масакадо почув про
це і вирішив напасти на нього. Перед вій-
ськом більш як в тисячу вісімсот чоловік,
що він зібрав, схилялися дерева і трави.
Дев’ятнадцятого дня рушили вони до по-
віту Макабе, що в краю Хітаті, і почали
палити оселі прибічників Йосікане, почи-
наючи з маєтку самого Йосікане в Хаторі.
День та другий шукали вони ворогів, але
ті сховалися високо в горах, неначе їх й не
було. Але стало відомо, начебто перехову-
ються вони в горах Цукуба.

На двадцять третій день повів Масака-
до все своє військо в Цукуба. І справді, з
долини на півдні від гори Юбукуро зда-
леку чутно було голоси більш як тисячі
чоловік. Галасували вони так, неначе там
катували злодіїв та ганяли на бричках, так,
що відлунювали гори й коливалися тра-
ви. Масакадо вишикував загони, виставив
щити, відправив послання Йосікане та по-
вів військо у бій. Починалася зима, і вже
сутеніло. Обидва війська стали зближа-
тися зімкненими рядами, пересуваючи по
землі щити.

З давнини і до наших днів відомі труд-
нощі воїнів у поході – вдень накласти стрі-
лу та видивлятися ціль, а вночі дрімати,
підклавши лук під голову, у страху перед
несподіваним нападом. У бурю їм замість
стелі солом’яні накидки, а коли очікують
на ворога, переховуючись у траві, то дово-
диться битися ще й з комарами та ґедзями.
І все ж у ненависті до ворога б’ються вони,
не зважаючи на спеку й холоднечу.

На час цього походу осінній врожай був
багатим. Рис у колоссі стелили в багно, пе-
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реправляючись через болото. Десять биків
здохли, об’ївшися сіном. Сім чоловік пере-
пилися саке й були вбиті17. (Люди в загоні
Макі уникнули цієї долі). Боляче й казати,
що спалили вони кілька тисяч селянських
хат. Гірко й подумати, що безглуздо зни-
щили вони чимало рису. А зрештою по-
вернулись до вотчини Масакадо, так і не
зустрівши ворога.

Після того, п’ятого дня одинадцятого
місяця того ж року, в землях Мусасі, Ава,
Кадзуса, Хітаті та Сімоцуке було отримано
наказ Державної ради про переслідування
ворогів Масакадо, що засіли в Хітаті, –
тобто Ске-но Йосікане, Мінамото-но Ма-
мору, а також Тайра-но Садаморі, Кінмаса,
Кінцура та Хата-но Кьобун.

Втішився тут Масакадо і зрадів. Але ж
правителі тих земель зволікали та не поспі-
шали діяти, хоча й мали наказ  государя.

А Ске-но Йосікане палила ненависть і
прагнення знищити Масакадо. Вичікував
він лише слушної нагоди, щоб напасти на
нього.

9. Зрада Кохарумаро
Тим часом Хасецубе-но Кохарумаро,

що служив гінцем у Масакадо, частенько
провідував рідню, яка жила неподалік від
маєтку Ісіда в землі Хітаті. Подумалося
тоді Йосікане: «Меч того, хто ненавидить,
простромлює скелі, а палке бажання пере-
вертає гори. Залучити б цього Кохарума-
ро, то й впорався б я з Масакадо!» Закли-
кав він його до себе й розпитував, що та
як у таборі Масакадо. Кохарумаро відпо-
вів: «Нехай буде як ви бажаєте! Пошліть
зі мною когось із тутешніх ваших селян,
щоб я через нього доповідав, що там до
чого». Не було краю радощам Йосікане,
подарував він йому один хікі18 із шовку,
виготовленого у Східних землях, і сказав:
«Якщо за твоєю допомогою впораємося з
Масакадо – не будеш більш поневіряти-
ся на важкій роботі, а неодмінно зроблю
тебе воїном та наділю конем! Певна річ,
нагороджу і рисом за твою хоробрість, та
й одягом не обділю!» Загорілися очі у Ко-
харумаро на таку ласку, і не відав він, що
замість почестей смерть судилася йому.
Зрадів він без міри, як той, хто п’є отруєне
саке, настояне на пір’ї птаха Тін, і втіша-
ється його солодкістю. Взяв він одного із
селян Йосікане й рушив додому, в селище
Окадзакі, що в повіті Тойода.

Рано-вранці наступного дня прийшов
Кохарумаро зі своїм супутником до садиби
Масакадо в Іваї, начеб привіз вугілля. По-
крутився Кохарумаро там день-другий, по-
кликав супутника і в подробицях розповів,
де зберігають зброю, де проводить ночі
Масакадо, про пасовища на сході й заході
та входи й виходи на півночі й півдні. А
той повернувся до свого хазяїна і все точно
йому переказав.

Ске-но Йосікане заздалегідь підготу-
вав воїнів для нічного нападу і ввечері
чотирнадцятого дня дванадцятого місяця
вирушив в Іваї. Воїнів взяв він більш ві-
сімдесяти, і таких, про яких кажуть: один
на тисячу. Луки у них як у Ян Ю (у «Хань
шу» написано, що коли Ян Ю брав у руки
лук, то птахи самі падали з неба, і зі ста
пострілів влучав він сто разів), а сагай-
даки – як у Знищувача воронів (У «Хуай-
нань-цзи» написано, що був такий вправ-
ний стрілець на ім’я І. Жив він за часів
правителя Яо. Якось на небі з’явилося од-
разу десять сонць, і він підстрелив дев’ять
зайвих і збив їх на землю. На тих сонцях
були золоті ворони. Тому й прозвали його
«Знищувач воронів». За це й порівнюють
із ним вправних воїнів.), погнали вони
своїх рідкісних скакунів (Го Пу казав, що
коли народжується рідкісний скакун, то
вже на третій день він швидший за свою
матір і пробігає сто лі за один день. Тому
так і кажуть.), піднявши нагайки, подібно
Лі Ліну, наче вітер помчали вони, полетіли
як птахи.

В годину Вепра19, коли досягли вони
храму Ходзьодзі в повіті Юкі і вже були
близькі до мети, трапився їм один із воїнів
Масакадо, з тих, що один дорівнює тисячі;
здогадався він про близьку нічну сутичку,
приєднався до загону, що їхав позаду, і не-
спішно поїхав з ними, так що ніхто й не
запідозрив недоброго. А біля мосту Камо
він потихеньку пробрався вперед і помчав
в Іваї, де про все докладно доповів. Заме-
тушилися воїни та командири, заволали
чоловіки та жінки.

В годину Зайця20 вороги вже підступи-
ли та оточили їх. У Масакадо на той час
під рукою не було й десятка воїнів. Тут
Масакадо закричав ворогам:

– Чули ви, що в давнину Ю Гун переміг
десятки тисяч, маючи лише нігті замість
щита, а Цзи Чжу з єдиною голкою захопив
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тисячі списів!21 Неварт і казати, що я гото-
вий битися, як Лі Лін! Так не показуйте ж
спину, коли стане жарко!

Рушив Масакадо в бій, вирячивши очі
та скрегочучи зубами. Побачивши його,
вороги кидали щити та розбігались, як
хмарки, а Масакадо скакав між ними, як
вітер. Втікачі були наче миші, що тікають
від кота і не можуть знайти щілину. На-
падаючий Масакадо був немов сокіл, що
злетів з руки мисливця й побачив фазана.
Першою стрілою вразив Масакадо одного
з кращих у ворожім загоні, Тадзі-но Йо-
сітосі. Лише жменька воїнів втекла, – як
кажуть, від дев’яти биків лишився один
волос. Вбито було більш сорока чоловік, а
ті, що втекли, зберегли життя через одну
лише милість Неба. (А зрадника Кохару-
маро спіткала небесна кара. На третій день
першого місяця восьмого року Дзьохей
спіймали його і стратили).

10. Битва біля річки Тікума
У цей час Садаморі тричі обдумував

своє становище, та подумалося йому:
«Для плекання в собі чесноти немає нічого
кращого, ніж виявляти вірність государю,
а йти шляхом невірності – це найгірше, що
може очорнити ім’я та спричинити лихо.
Навіть охайного, якщо він поживе у хижі,
де сушаться молюски-авабі, називатимуть
люди «смердюком». В одній книзі сказано:
«Не треба журитися через погану карму,
отриману у попередніх народженнях, а
слід лише піклуватися, щоб не залишити
по собі погане ім’я». Якщо ще хоч трохи
залишитися в цьому місці, сповненому
лиха, неодмінно ім’я моє буде очорнене.
Значно краще податися до двору, у столи-
цю, та шукати просунення у чинах. До того
ж життя людське – лише коротка мить.
Ніхто не процвітає тисячу літ. Водночас
слід жити гідно та припинити пограбуван-
ня. Адже ж справді, я, Садаморі, перебу-
ваю на службі у найближчих государевих
слуг та походжу з роду правителів земель.
Та й що там казати, якщо буду я служити
государю старанно, то буде дозволено мені
одягати бузкове та пурпурове вбрання22. То
й послужу государю, не шкодуючи сил!»
І в середині другого місяця восьмого року
Дзьохей вирушив він у столицю Гірським
шляхом23.

Масакадо, дізнавшись про це, сказав
своїм соратникам: «Наклепники заздрять

гідним, якщо ті перебувають вище за них,
а негідники ревнують вельможних до їх-
нього процвітання. Як то кажуть, от-от
розквітне орхідея – але ж зламав її осінній
вітрюган. Гідний муж прагне прославити-
ся – але ж наклепники приховують його
заслуги. Нині цей Садаморі ще не змив
ганьбу гори Хуейцзішань24. Не можу забу-
ти про помсту. Якщо дійде він до столиці,
то неодмінно почне наговорювати на мене.
Тому необхідно його наздогнати, зупинити
та знищити!»

Відразу, не втрачаючи часу, зібрав він
понад сотню воїнів та щодуху помчав на-
вздогін. Двадцять дев’ятого дня друго-
го місяця прибули вони до Поземельного
храму – Кокубундзі – в повіті Тіісаґата, що
в землі Сінано. Та ось біля річки Тікума
зійшлися вони у битві з військом Садамо-
рі, але не в змозі були подолати один од-
ного. Стріла вбила Осада-но Макі, одного
з командирів війська Садаморі. Фун’я-но
Йосітате, що з війська Масакадо, також
був поранений стрілою, але лишився у
живих. На щастя Садаморі, Небо було на
його боці, він відступив, уникнувши таким
чином стріл Люй Бу25, та сховався в горах.
Масакадо розбирала лють, так і повернув-
ся він ні з чим до свого маєтку.

Садаморі ж, водночас позбавлений хар-
чів на дороги в тисячу рі, даремно зрошу-
вав траву гіркими сльозами. Перетинали
кордони земель на знесилених конях, що
лизали сніг, який щойно випав, насилу пле-
лися до столиці, долаючи холоднечу. Все ж
таки Небу було завгодно, щоб вони дійшли
до столиці живими. Відразу ж написав він
скаргу, в якій докладно переказав усі свої
лиха, та відправив її до Державної ради, і
високе рішення за цією скаргою було від-
правлено до земельної управи.

11. Масакадо переслідує Садаморі
В середині шостого місяця минулого

першого року Тенґьо26 Садаморі виїхав зі
столиці, а Масакадо, хоч і була стверджена
його провина, зачаїв образу в душі та за-
думав безчинства.

Саме в той час, на початку шостого
місяця, Ске-но Йосікане спочив у мирі.
Садаморі саме був у жалобі за покійним,
коли Тайра-но Кореске-но асон, правитель
землі Муцу, що прямував до місця служби,
прибув Гірським шляхом до управи землі
Сімоцуке.
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Садаморі був знайомий із правителем
та, маючи намір разом із ним піти до краю
Осю, він попрохав у нього на це дозволу.
Той йому відповів: «Буду дуже задоволе-
ний!» І коли Садаморі почав збиратися у
дорогу, Масакадо, знову шукаючи нагоди
вчинити напад, зібрав військо та почав
нишпорити по горах, розглядати сліди по
долинах. З ласки Неба Садаморі вдалося
помчати, наче вітер, полинути, наче хмара.
Правитель же, засмучений тим, як оберну-
лася справа, поїхав до своєї землі без Са-
даморі.

Для Садаморі зранку гори були домом,
увечері камінь був йому узголів’ям. Його
становище було все небезпечніше, думки
про несподіваний напад були все тривож-
нішими. Мандруючи, не наважувався він
залишити землю Хітаті, переховуючись,
він не у змозі був залишити гори. Звертаю-
чись до Неба, скаржився він на труднощі,
припадаючи до землі, благав про захист. І
сумно було йому, і прикро. І світ не милий
йому вже – та куди подітися! Птахи зді-
ймуть галас – чи не ворожого то війська
голос? Трава коливнеться – чи не ворожі
то шпигуни? Отак у бідканнях проживав
він місяці, у жалю проводив дні. Але ж
минали день за днем, а шуму битви все не
чути, і нарешті зміг він заспокоїтися.

12. Масакадо в управі землі Мусасі
Другого місяця восьмого року Сьохей27

намісник правителя землі Мусасі Окійо-
но Оокімі та Ске-но Мінамото-но Цунемо-
то билися з управителем повіту Адаті суд-
дею Мусасі-но Такесібою. Казали, що на-
місник був несправедливий, а управитель
повіту бився за праве діло. Кажуть, ось як
воно вийшло. Такесіба багато років справ-
но ніс службу, його хвалили, та не було на
нього нарікань. По всій землі Мусасі гово-
рили про те, як добре він керує дорученим
йому повітом, піклуючись про благо на-
роду. З давнього часу земельна управа не
стягувала нестачі з повіту, й ніде у повіті
не карали за спізнення у виплаті податків.
Але ж цей намісник Оокімі вторгнувся у
повіт ще до того, як сам правитель приїхав
до місця служби.

Такесіба зауважив йому, що ні разу не
траплялося на цій землі так, щоб намісник
приїжджав до повіту раніш за правителя.
Оокімі ж сприйняв це за неввічливість та
самочинно вірвався до повіту з військом.

Такесіба, наляканий поведінкою намісни-
ка, сховався у горах та долах. А Оокімі, як
і надумав, вчинив напад на оселі Такесіби
та родичів його, зробив обшук та пограбу-
вав їх, інші будинки опечатав та на тому й
пішов собі.

Якщо подивитися на вчинки намісника
Оокімі та Ске-но Мінамото-но Цунемото,
то вищі чинили свавілля на зразок Чжун
Хе28 (у літопису «Хуаян го чжи» говорить-
ся, що Чжун Хе, будучи тай-шоу29, встанов-
лював непомірні податки, був жадібний до
багатства та обдирав країну), а нижчі мали
серце лісових грабіжників. Вищі – Оокі-
мі та Ске – були наче палички для їжі, що
ретельно відділяють кістки та відбирають
жирні шматки, нижчі були наче мурахи,
що зазіхали на чуже майно, намагалися
вкрасти, сховати та поцупити.

Таким чином, земля Мусасі спустіла,
здавалося, що землеробів там зовсім не за-
лишиться. Тоді писарі та інші чиновники,
натхнені впливом з Етіго30, зробили запис
в одному сувої про неправедне керування
та підкинули його до управи. Це стало ві-
домо в усіх повітах цієї землі.

Такесіба давно вже керував своїм по-
вітом, але нарікань на його урядування
не було. Написав він прохання повернути
украдене приватне майно та відіслав його
до управи. Однак ті не виправили учине-
ного, а поквапилися з підготовкою до бит-
ви. В той час Масакадо, почувши про це,
сповістив своїх воїнів, сказавши:

– Цей Такесіба нам не родич. І той на-
місник – також не з родичів наших братів.
Але ж, щоб запобігти розладу між ними,
треба нам вирушити до Мусасі.

Не гаючи часу, очолив він своє військо
та прибув у долину, де переховувався Та-
кесіба. Такесіба сказав йому:

– Той намісник, а з ним і Ске зібрали
війська, взяли дружин та дітей та підняли-
ся на гору Саякі, що у повіті Хікі.

Масакадо та Такесіба вирушили тоді
до земельної управи, а намісник Окійо-но
Оокімі також повів військо до управи, спо-
діваючись дістатися до неї першим. Ске-но
Цунемото ще не залишив своє сховище в
горах. Масакадо став між Окійо-но Оокімі
та Такесібою і примусив кожного випити
декілька чарок, щоб примирити їх.

Однак у той час ар’єргард війська Таке-
сіби без особливої причини оточив місце,
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де переховувався Цунемото. Цунемото ще
небагато тямив у військовій справі, і його
воїни, піддавшись паніці, розбіглися хто
куди, що відразу ж стало відомо в управі.
Так Масакадо не вдалося запобігти смуті.
Окійо-но Оокімі залишився в управі, а Ма-
сакадо повернувся до свого маєтку.

Цунемото вирішив, що не інакше як
Такесіба підбурив намісника та Масакадо
розправитися з ним, та, зачаївши образу,
втік до столиці. Щоб помститися Окійо-но
Оокімі та Масакадо, задумав він наклеп та
доніс у Державну раду про заколот. Така
новина схвилювала всю столицю, наляка-
ла усіх у місті.

Масакадо за допомогою чиновника Та-
дзі-но Махіто Сукемаси двадцять п’ятого
дня третього місяця другого року Тенґьо

передав своєму сюзерену, Великому міні-
стру, папір зі спростуванням тих чуток, а
міністр отримав його двадцять восьмого
дня того ж місяця.

Також Масакадо, зібравши звіти прави-
телів п’яти земель – Хітаті, Сімоса, Сімо-
цуке, Мусасі та Кодзуке – як доказ, друго-
го дня п’ятого місяця того ж року подав ще
одне послання зі спростуванням звинува-
чення у заколоті. А на початку шостого мі-
сяця Ске-но Йосікане-но асон захворів та,
прийнявши постриг, помер. Після цього
деякий час було затишшя. А між правите-
лем землі Мусасі Кудара-но Садацурою та
намісником Окійо-но Оокімі не було ладу.
Намісника до урядових справ не допуска-
ли, і він подався до Сімоцуке, почуваючи
себе скривдженим на цьому світі.

1 Тобто імператора Камму (737–806, пр. 781–806).
2 Асон (букв. «васал государя») – елемент імені, що вказує на придворний ранг. З першого по

третій ранги додається до родового імені і власне ім’я не вказується. У придворних четвертого
рангу – після родового та власного імені. У придворних п’ятого рангу ставиться між родовим та
власним іменами.

3 931 р.
4 Мабуть, йдеться про напад Йосікане на Масакадо, коли Йосікане забрав до себе свою дочку,

дружину Масакадо.
5 Лакуна в тексті.
6 Помилка переписувача; в цьому випадку мова йде про списи із значками та бунчуками, зро-

бленими із хвостів биків або коней.
7 Четвертий день другого місяця 5 року Дзьохей (935 р.).
8 Тайра-но Садаморі був старшим сином Тайра-но Куніка, помічника правителя землі Хітаті,

який загинув під час воєнних дій між Тайра-но Масакадо та Мінамото-но Мамору в 935 році.
9 Вірогідно, Садаморі доводився зятем Мінамото-но Мамору. Певних даних про їхні родинні

зв’язки не збереглося.
10 Воєначальник часів династії Рання Хань. Бився із сюнну, був взятий у полон, де оженився

на дочці Дань Ю, що зберіг йому життя.
11 936 р.
12 935 р.
13 Помилка переписувача. Насправді зміна назви років у 938 році була пов’язана із земле-

трусами та заколотом. Церемонія повноліття імператора Судзаку проводилася четвертого дня
першого місяця 7 року Дзьохей.

14 Посилання на епізод із «Веньсюань», де говориться, що коні, пригнані з півночі, із царства
Ху, схвильовано іржуть, коли чують північний вітер, а птахи, які прилетіли з Юе, сідають на пів-
денні гілки дерев.

15 В епоху Воюючих царств (770–221 рр. до н.е.) сунський дафу Хань Пін наклав на себе руки,
після того як вороги захопили його дружину. А вона, дізнавшись про смерть чоловіка, втопилася.
Ханьський государ – Сюань Цзун (685–762), що запитував після смерті Ян Гуйфей (719–756)
сім’ю Ян про її долю.

16 Походження цього епізоду невідоме.
17 Не зовсім зрозуміло, про що йдеться. Припускають, що, можливо, захоплене під час походу

саке спричинило бійки і смерті серед воїнів.
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18 Хікі – міра виміру тканини. Шматок тканини, приблизно 21,2 м завдовжки й 34 см завширш-
ки. З одного хікі виробляють два комплекти одягу дорослої людини.

19 Прибл. 10 година вечора.
20 Прибл. 6 година ранку.
21 Ці персонажі невідомі.
22 Вбрання червоного кольору було дозволено одягати сановникам від п’ятого рангу та вище,

бузкового – від третього рангу.
23 Тобто Східним Гірським шляхом – Тосандо, що пролягає провінціями Сімоцуке, Кодзуке,

Сінано, Міно, Омі.
24 Навесні та восени Гоу-Цзянь (Ба-ван), правитель царства Юе, бився з царством У; переміг

Хе Лу, правитель У, але сам він зазнав поразки при Хуейцзішань від війська Фу Ча, сина Хе Лу.
Таким чином, «Ганьба гори Хуейцзішань» – ганьба поразки у битві. Японські коментатори вка-
зують, що цей вислів можна зрозуміти як 1) Садаморі не змив ганьби поразки, яка була завдана
йому Масакадо; 2) Масакадо ще не до кінця помстився Садаморі.

25 Люй Бу – воїн часу Пізньої Хань, відомий своїм умінням стріляти з лука.
26 Помилка переписувача. Тут йдеться про 2 р. Тенґьо (939).
27 938 р.
28 Урядовець часів Пізньої Хань; на посаді управителя повітом Хенань став відомим через

своє деспотичне керування.
29 Найвища урядова посада в адміністрації повіту в ханьському Китаї.
30 Посилання невідоме. Напевно, незадовго перед цим у землі Етіго сталося щось подібне.
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ТЕМА міжконфесійних стосунків була
і залишається актуальною не тільки

як внутрішня проблема багатьох сучасних
суспільств, а і як сфера конфліктності на
міжцивілізаційному рівні. Причини цього
зазвичай пов’язуються із глобалізаційни-
ми процесами, політичними та воєнними-
ми колізіями. Проте важливим є розгляд
не тільки сучасності, а й історії міжрелі-
гійних стосунків, аналіз витоків існуючих
суперечностей та осмислення історично-
го досвіду їхнього подолання. Ця стаття
має за мету проаналізувати становище
християн у ісламському суспільстві не в
теоретичному, ідеальному плані, як воно
постулюється у богословській чи юридич-
ній літературі, а на практиці, в історичних
реаліях Середньовіччя, коли іслам був па-
нівною ідеологією у свідомості населення
Близького Сходу.

Тема становища християнства на Близь-
кому Сході та ісламо-християнських сто-
сунків цілком природно викликала велику
увагу дослідників, починаючи з кінця ХІХ
століття. Найбільш загальними та змістов-
ними є роботи Н.А. Мєдникова [Медников
1897, 1903] та А. Тріттона [Triton 1930].
Автори намагалися залучити найширше
коло арабських джерел для аналізу ста-
новища християнства під владою ісламу.
Однак дослідження Н. Мєдникова хроно-
логічно доведено лише до епохи Хресто-
вих походів, тобто до кінця ХІ століття.
Так само А. Мец розглянув стосунки між
християнами та мусульманами в межах Х
століття [Мец 1992]. А. Тріттон обрав те-
матичний принцип побудування матеріа-
лу, що не дозволяє відстежити в комплексі
становище християнської общини та зміни
в ньому під впливом внутрішніх і зовніш-
ніх факторів.

Велика кількість інших робіт присвя-
чена темі юридичного статусу християн
в ісламському суспільстві. Особливо слід
виокремити роботу А. Фаттала «Юридич-
ний статус немусульман в ісламі». А. Фат-

Д.В. Шестопалець

СТАНОВИЩЕ ХРИСТИЯН НА БЛИЗЬКОМУ
СХОДІ В ПЕРІОД ПІСЛЯ ХРЕСТОВИХ ПОХОДІВ

(ХІІІ–ХІV ст.)

тал починає аналіз з історичних даних – як
складалася мусульманська правова систе-
ма стосовно племен Аравійського півост-
рова та під час арабських завоювань, – а
вже потім переходить до того, що теоре-
тично являють собою терміни «аз-зімма»
та «аз-зіммі», до релігійних, економічних,
політичних прав та обов’язків «аз-зіммі» у
суспільному та особистому аспекті, вклю-
чаючи податок «джиз’ю» [Fattal 1958].

Окремим аспектам юридичного стано-
вища християн в ісламському суспільстві
присвячені також ще декілька робіт таких
авторів, як А. Абель [Abel 1970], Є. Аштор
[Ashtor 1949], К. Босворт [Bosworth 1973],
Р. Готтеіл [Gottheil 1908], Б. Люіс [Lewis
1980].

З останніх робіт у цьому напрямку
можна згадати книги дослідниці Бат-Єор.
Головним її здобутком є новий відбір та
публікація текстів, що стосуються пробле-
ми становища немусульман в ісламсько-
му суспільстві. Однак, за власним визна-
нням авторки, її роботи не претендують
на об’єктивність та мають за мету форму-
вання певної альтернативи тій позиції, яка
склалася щодо цієї проблеми в академічній
науці [Бат-Йеор 1991, І , 8].

Отже, окремі аспекти становища хрис-
тиянства в арабо-мусульманському сус-
пільстві Близького Сходу є достатньо до-
слідженими, особливо проблема юридич-
ного статусу. Однак дуже погано висвіт-
леним лишився період після Хрестових
походів. З одного боку, вся увага дослідни-
ків була прикута до зовнішнього воєнного
протистояння Сходу та Заходу, з іншого
ж – треба визнати суттєву бідність, порів-
няно з попереднім періодом, джерельної
бази, особливо арабських історичних тво-
рів. Більшість із пізніх джерел традиційно
відноситься дослідниками до компіляцій,
часто без урахування тих хронологічних
проміжків, які безпосередньо примикали
до життя пізніх істориків та не могли бути
переписані з інших джерел.
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У цій статті були залучені найбільш ві-
домі арабські історичні твори та біографіч-
ні словники цього періоду. На жаль, у них
трапляються тільки окремі свідчення, які
дозволяють лише у загальних рисах визна-
чити становище християн в арабо-мусуль-
манському суспільстві протягом декількох
століть. Але важливість та особливість
періоду для характеристики ісламо-хрис-
тиянських стосунків вимагає пильного
ставлення до будь-якої інформації. Озна-
чений нами період ХІІІ–ХІV ст. знамену-
вав собою пік кризи Арабського халіфату
та його остаточне падіння під тиском ко-
човиків-тюрків, вторгнення хрестоносців
і, нарешті, монгольської навали середини
ХІІІ ст. Це дозволяє простежити вплив
кризової ситуації ісламського суспільства
на становище християн, а особливо – зов-
нішнього фактора, який у період могут-
ності ісламського світу зафіксувати було
набагато важче.

Слід також зазначити важливість кри-
тичного ставлення до джерел у питаннях
релігійного протистояння. Арабські істо-
ричні хроніки зарекомендували себе в цьо-
му як досить незаангажовані та об’єктив-
ні. Однак не можна не враховувати змін,
які сталися в ісламському суспільстві та не
могли не вплинути на критичність авторів
у оцінці викладених ними подій.

Центром тогочасного ісламського сві-
ту був Єгипет, де знаходилася резиденція
султана, тому цілком природно, що головні
історичні твори були написані саме там.
По-перше, це твори видатного історика ал-
Макрізі (помер 845/1441 р.) «Книга шля-
хів до пізнання держав правителів» [ал-
Макрізі, ас-Сулук] та «Книга проповідей і
сповідей зі згадками земель та історичних
пам’яток» [ал-Макрізі, ал-Маўа‘із ], які
подають найцінніший матеріал про ста-
новище християн у Єгипті за весь період
панування мусульман. Другим важливим
автором є Ібн Касір (помер 774/1373 р.).
Загалом його твір «Початок та закінчення»
є масштабною компіляцією, однак події,
які відбулися після 622/1232 року, тобто
після закінчення хроніки Ібн ал-Асіра, є
цінним історичним матеріалом. Найбільше
значення для аналізу становища християн
мають ті події, що стосувалися безпосе-
редньо Сирії та Палестини, особливо тата-
ро-монгольська навала. Інші факти є лише

відголосками головних подій у Єгипті або
стисле їхнє викладення. Певним чином
доповнюють загальну картину твори Тагрі
Берді «Яскраві зірки про царів Мисра та
Каїра» [Тагрі Берді] і біографічний слов-
ник «Цінні перлини про видатних людей
восьмого століття», який належить Ібн Ха-
джару ал-Аскалані [ал-‘Аскалані 1972], та
інші.

У мусульманській історіографії ісла-
мо-християнських стосунків періоду Се-
редньовіччя «зовнішній фактор», який
впливав на становище християн, дістав
«належну» оцінку. Християни, що жили
на Близькому Сході, на думку авторів-
мусульман, користувалися в ісламському
суспільстві найширшою автономією, яка
базувалася на системі договору, однак, на
противагу мусульманам, котрі сумлінно
виконували його умови, християни чекали
першої-ліпшої нагоди, щоб їх порушити
[ас-Саббах, 128]. Прикладом цього зазви-
чай подаються зрадливі дії християн, що
ставали провідниками для ворожих військ;
частими були звинувачення у шпигунстві
на користь Візантії та інших християн-
ських держав [ал-Мухсін 1992, 23].

 Успіхи франків (франками – «ал-фа-
рандж», «ал-іфрандж» – в арабських
джерелах називалися хрестоносці та їхні
пізніші послідовники із християнського
світу, що здійснювали воєнні втручання
на Близькому Сході) та їхня політика при
завоюванні значним чином впливали на
ставлення до християнської общини серед
мусульман. Важливо зазначити, що хрис-
тияни сподівалися на поліпшення свого
становища і тому підтримували тих чи ін-
ших завойовників (хрестоносців чи татар),
радіючи їхнім успіхам, часто відкрито. Усе
це сприяло проявам негативного ставлен-
ня до християн із боку мусульман. Так, у
648/1250 році, після перемоги Тураншаха
над франками при Дімйаті, бідняки на ра-
дощах увірвалися до церкви Марії у Да-
маску та ледве не зруйнували її. Як пише
Ібн Касір, це було помстою за неприкриту
радість християн після захоплення фран-
ками того самого Дімйата [Ібн Касір, XIII,
178]. При цьому франки, взявши місто без
бою на умовах домовленості, все ж погра-
бували його, вбивали чоловіків та ґвалту-
вали жінок, а також переробили мечеть у
церкву [Ібн Касір, XIII, 83].
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У контексті нападу франків на Єгипет
у 642/1244 році згадується також інша по-
дія – захоплення хорезмським військом
Дамаска та Єрусалима. У Єрусалимі було
вбито всіх чоловіків-християн, захоплено
у полон жінок та дітей. Хорезмці руйну-
вали церкви, будівлі та могили християн
[ал-Макрізі, ас-Сулук, 102].

Значно пізнішими за часом є інші відо-
мості про франків, які ілюструють вплив
«зовнішнього фактора» на становище
християн у мусульманському суспіль-
стві. У 767/1366 році франки висадилися
у Єгипті та захопили Александрію, по-
грабували її, захопили населення у полон
та ін. Після повернення влади мусульма-
нам християн почали переслідувати. Усі
франки у Єгипті та Палестині були схопле-
ні, а також патріарх християн. Їх зобов’я-
зали внести гроші для викупу полонених.
З цією метою провели інспекцію у всіх
монастирях Єгипту [ал-Макрізі, ас-Сулук,
895]. При цьому виявили величезні багат-
ства, які й було експропрійовано [ал-‘Ас-
калані, VI, 208–209]. Ібн Касір пише, що
напад на Александрію викликав обурення
людей і в Дамаску. Згодом коли сюди на-
дійшов наказ султана схопити всіх хрис-
тиян аш-Ша’ма та відібрати у них трети-
ну майна для відновлення Александрії та
відповіді франкам, що стало сигналом для
акцій приниження християн: «Їх витягува-
ли з будинків із жорстокістю. При цьому
християни думали, що їх будуть вбивати,
та не розуміли, чого від них хочуть. Тому
втікали світ за очі, не розбираючи дороги»
[Ібн Касір, XIV, 314].

Показовим свідченням Ібн Касіра є
його бесіда із християнином з Антіохії, що
мав написати для правителя Кіпру про той
негативний вплив на становище християн
на Близькому Сході, до якого призводить
військова політика християнських прави-
телів [Ібн Касір, XIV, 319–320].

 Також у Ібн Касіра є свідчення про по-
ведінку християн під час захоплення Багда-
да монголами. У 656/1258 році, як пише Ібн
Касір, татари напали на Багдад, вбивали всіх
мусульман, а іудеїв та християн не чіпали.
Проте не чіпали вони й тих, хто відкупився
або шукав притулку у тих самих іудеїв та
християн [Ібн Касір, XIII, 201–202].

Більш докладним є опис ганебної пове-
дінки християн після захоплення Дамаска

у 658/1260 році. Сам Дамаск був зданий
без бою – лише фортеця деякий час чини-
ла опір. Після її захоплення комендантом
Дамаска був призначений Ібн Саййан, що,
за Ібн Касіром, возвеличував релігію хрис-
тиян, спілкувався з єпископами, відвідував
церкви [Ібн Касір, XIII, 219]. Завдяки цьо-
му християни у Дамаску отримали міць та
владу. Група християн вирушила до Хула-
гу-хана із подарунками, за що він видав їм
фірман безпеки. Після цього християни у
Дамаску пішли імпровізованою хресною
ходою. Як пише Ібн Касір, вони принижу-
вали іслам та мусульман: били посудини
з вином та поливали ним перед дверима
мечетей, обличчя та одяг мусульман. Усіх,
хто їм зустрічався на ринках та на вулицях,
вони примушували вставати з поваги до
хреста. Однак згодом мусульмани змогли
організувати опір та відтіснили християн
до церкви Марії. Тут промовець-христия-
нин почав славити християнство та лаяти
іслам. Після цього християни увійшли до
церкви, і вона настільки переповнилася,
що це стало причиною її руйнування. Усі
скарги на християн до Ібн Саййана, відпо-
відно, були марними [Ібн Касір, XIII, 219].

Зворотна реакція почалася після пере-
моги мусульман над татарами при Айн
Джалут, коли татари полишили Дамаск.
Мусульмани поспішили до церкви хрис-
тиян, звідки починалася хресна хода, по-
грабували її та спалили, а також ті будинки
християн, що були поруч. Цікаво, що коли
група мусульман вже хотіла поширити ре-
пресії і на іудеїв, їм сказали, що ті не чи-
нили беззаконня, як християни [Ібн Касір,
XIII, 222]. Однак ал-Макрізі наводить інше
свідчення – що іудеїв все ж пограбували до
нитки і тільки солдати врятували їх [ал-Ма-
крізі, ас-Сулук, 144]. У Тагрі Берді згаду-
ється, що пограбували лише незначну кіль-
кість іудеїв, а інших не чіпали [Тагрі Берді,
VII, 81]. Також у Ібн Касіра відсутні дані,
які наводить ал-Макрізі, про наказ султана
християнам виплатити 160 тисяч дирхемів
компенсації [ал-Макрізі, ас-Сулук, 145].

Немає підстав сумніватися у правди-
вості свідчень Ібн Касіра, однак і досить
важко однозначно пояснити таку поведін-
ку християн. Вона очевидно відображає
значний ступінь напруження у стосунках
між християнською общиною та мусуль-
манами, який особливо проявився у кри-
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зовий момент життя ісламського суспіль-
ства – під час татарської навали.

Згадуються також і причини прихильнос-
ті самого Хулагу-хана до християн. Він на-
чебто не сповідував певної релігії, але його
дружина Зафр Хатун прийняла християн-
ство, і тому Хулагу надавав перевагу христи-
янам перед іншими [Ібн Касір, XIII, 248].

Треба також зазначити, що особливе
ставлення татар до мусульман фіксується
і в пізніших звістках. Так, 675/1276 року
загін Абги, сина Хулагу-хана, напав на міс-
то Кайсаріййю (Кесарія). Татари, як пише
ал-Макрізі, сім днів просувалися по тери-
торії Візантії, вбиваючи та грабуючи лише
мусульман – факіхів, кадіїв, чернь – усього
більше 200 тисяч чоловік. При цьому жо-
ден християнин не постраждав [ал-Макрі-
зі, ас-Сулук, 152].

Але зовнішній фактор впливу на жит-
тя християн Близького Сходу не вичерпу-
вався самими воєнними діями: були, хоч
і дуже зрідка, спроби діалогу та мирного
порозуміння. У 591/1195 році надійшло
послання від візантійського імператора із
повідомленням про його гарне ставлення
до мусульман: він дозволив відбудувати
соборну мечеть для п’ятничної молитви
з хутбою, частину витрат взявши на себе.
За це імператор прохав за патріарха та
християн, щоб вони могли вільно робити
свої обряди, зокрема поховальні процесії
зі свічками [ал-Макрізі, ас-Сулук, 18]. У
703/1304 році прибув посланець із Бар-
селони з подарунками султану від короля
франків, котрий просив відкрити церкви,
що були закриті внаслідок антихристиян-
ських заворушень. Ці подарунки, за визна-
ченням ал-Макрізі, «перевищували зви-
чайний розмір». Важливо ж те, що султан
частково відповів на прохання та дозволив
відкрити декілька церков [ал-Макрізі, ал-
Маўа‘із , 1284].

Окремою статтею у житті християн
Близького Сходу був так званий «договір
Омара» (аш-шурут ал-‘умарійя), який вва-
жався основою для юридичного регулю-
вання статусу, прав та обов’язків «людей
писання». За ісламською традицією цей
договір був укладений із християнами пра-
ведним халіфом Омаром під час арабських
завоювань у Сирії та Палестині, однак
початкової його редакції не збереглося.
Н. Мєдников, спираючись на результати

ретельного дослідження та співставлення
різних версій договору, які збереглися в
арабській літературі, приходить до висно-
вку, що умови «договору» доповнювалися
протягом століть і свого більш-менш завер-
шеного вигляду він набув лише в Х–ХІ ст.
[Медников 1903, 599–600].

Період після ХІ століття продовжує по-
передні тенденції практики цього «догово-
ру». По-перше, його впровадження ніколи
не було абсолютним, повним та довгостро-
ковим. І можна з достатньою впевненістю
казати, що відновлення договору кожен
раз було націлене на зменшення ваги хрис-
тиян в апараті управління та їхнє соціаль-
не приниження, а не стільки заради вико-
нання самого договору. У 694/1295 році у
день Арафата місяця зу-ль-хіджа у Дамас-
ку «ахл-аз-зімма» було заборонено їздити
на конях або верблюдах. А якщо хтось із
мусульман побачив «зіммія» верхи не на
віслюках, то міг пограбувати його [Ібн Ка-
сір, XIII, 340].

У 700/1301 році сталася так звана «сму-
та ахл-аз-зімма», центром якої став Єги-
пет. Офіційною причиною чергового по-
встання проти християн було те, що вони
стали розкошувати, їздити на конях та
верблюдах у гарній одежі, займаючи всі
найважливіші посади [ал-Макрізі, ас-Су-
лук, 316]. Приводом до оновлення догово-
ру стала сцена, яку бачив у Каїрі один вазір
з Магрибу: як дехто їхав верхи, а навколо
нього йшли піші, що прохали його, цілу-
ючи йому ноги. Він спочатку не звертав
на них уваги, а потім закричав та наказав
слугам розігнати людей. Коли виявилося,
що вершник – християнин, це дуже за-
смутило вазіра і він сказав: «Як ви хочете
перемоги, коли християни у вас їздять на
конях, ходять у білих чалмах, принижують
мусульман та займають ті самі посади, що
й ви?» [ал-Макрізі, ас-Сулук, 316]. Все це
підштовхнуло емірів до скликання ради,
на якій був присутній і патріарх. При впро-
вадженні «умов зімми» факіхи зійшлися
на звільненні християн із посад у диванах
султана та емірів із забороною приймати
їх знову, а також вирізненні християн у зо-
внішньому вигляді із загальної маси му-
сульман. Цей наказ був поширений на всій
території тогочасного Близького Сходу.
 Загалом умови договору були стандартні,
із незначними додатками.
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Християни намагалися відмінити на-
каз, заплативши гроші еміру Бейбарсу ал-
Джашинкіру, але він проявив надзвичайну
наполегливість та послідовність у його
проведенні, тому християнам нічого не ли-
шалося, як коритися. І тоді багато хто з них
прийняв іслам, щоб зберегти високі поса-
ди і не носити голубі чалми та не їздити на
віслюках [ал-Макрізі, ас-Сулук, 316].

Після офіційного проголошення на-
казу щодо християн уся соціальна напру-
женість навколо них, що накопичувалася
роками, вихлюпнулася у формі стихійних
християнських погромів. Люди руйнували
церкви. Для легітимації цього достатньо
було фетви лише одного факіха Наджм
ад-Діна Ахмада б. Мухаммада а. ар-Раф’а.
Він один висловився за руйнування усіх
церков, а всі інші факіхи – за зруйнування
лише новостворених [ал-Макрізі, ас-Су-
лук, 317]. Мешканці Александрії, коли ді-
зналися про наказ султана, повстали проти
християн, зруйнували дві церкви, домівки
іудеїв та християн, які були вищі за му-
сульманські [ал-Макрізі, ас-Сулук, 317].

Оцінюючи наслідки впровадження «до-
говору» у Дамаску, Ібн Касір пише: «І це
було велике благо, оскільки «ахл аз-зімма»
стали відрізнятися від мусульман» [Ібн
Касір, XIV, 16].

Як зазначалося, наказ про впровадження
договору був розповсюджений скрізь, окрім
міст ал-Керк та аш-Шубак. Емір ал-Керка
виправдався тим, що більшість населення у
цьому місті – християни, тому їхні чалми ли-
шилися білими [ал-Макрізі, ас-Сулук, 317].

Згодом сталося так, що якийсь христия-
нин відкрив церкву без дозволу. Мусульма-
ни направили скаргу еміру Салару, у якій,
окрім церкви, згадувалася відмова христи-
ян носити чалми, а також покровительство
християнам із боку емірів. Ця скарга мала
успіх: було проголошено, що християнин,
який не виконує договору, може бути без-
карно вбитий та пограбований [ал-Макрі-
зі, ас-Сулук, 317]. Християн заборонялося
брати на будь-які посади, пов’язані з при-
бутковістю чи користю. Найбільш ста-
ранними контролером виконання цього
наказу, як і завжди, була чернь: «І тоді по-
тяглися руки черні до іудеїв та християн. І
били їх руками по шиї аж до смерті. Багато
християн, боячись, відмовилися виходити
на ринок» [ал-Макрізі, ас-Сулук, 317].

У 721/1321 році договір знову було по-
новлено через звинувачення християн у
влаштуванні пожежі у Каїрі [Ібн Касір,
XIV, 98].

У 755/1354 році практично повністю
повторилася ситуація 700/1301 р. Пройшло
лише п’ятдесят років, а християни відно-
вили свої позиції у всіх сферах – владній,
фінансовій та соціальній, будуючи гран-
діозні будівлі, купуючи дорогих рабинь,
захопивши найважливіші посади в апара-
ті управління емірів. За характеристикою
ал-Макрізі, «вони отупіли, перейшли усі
можливі межі у пихатості. Вони стали ще
більше мучити мусульман та принижува-
ти їх» [ал-Макрізі, ас-Сулук, 714]. Знову ж
таки приводом до спалаху ненависті стала
поведінка одного християнина, який їхав
верхи біля мечеті ал-Азхар, перед ним
бігли раби, що розганяли народ, а позаду
декілька рабів верхи. «І дивився він дуже
пихато» [ал-Макрізі, ас-Сулук, 714]. На
нього кинулася група мусульман, зняли з
коня та хотіли вбити, але люди визволили
його з їхніх рук. Цей випадок сприяв за-
ворушенням проти християн. До одного з
емірів було відправлене посольство з роз-
повіддю про те, наскільки життя хрис-
тиян суперечить договору Омара. Як і у
700/1301 році, було скликано раду, на якій
розроблено пункти договору Омара. Зага-
лом вони лишилися тими самими, що і в
попередніх випадках впровадження дого-
вору, наприклад у 700/1301 році, але були
нові пункти:

– не робити арабських надписів на ка-
блучках;

– не брати імен мусульман та їхніх «ку-
ній»;

– не ховати мерців поряд із мусульма-
нами;

– контроль за розподілом спадку «зім-
мія» після його смерті переходив до му-
сульманських установ.

Тобто фактично за процедурою успад-
кування християни були зрівняні з мусуль-
манами та ін. [ал-Макрізі, ас-Сулук, 714].

Інші настанови були спрямовані проти
розкішного способу життя християн, який
особливо дратував простих мусульман.
Християнам заборонялося не тільки їздити
на конях та верблюдах, а й використовува-
ти дорогі породи віслюків. Серед постанов,
які ніколи раніше не згадувалися у договорі
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Омара, були накази щодо жінок-«зімміїв».
Їм мали побудувати окремі бані (чоловіки
ходили до загальних, але із дзвіночками на
поясі). В одязі християнок та іудейок мав
не тільки домінувати блакитний колір – че-
ревики мали бути різнокольоровими: один
чорного, а інший білого кольору.

Однак досвід попередніх впроваджень
договору сприяв тому, що серед народу по-
чали ходити розмови про те, як християни
з часом повертаються до його порушення,
незважаючи ні на які зобов’язання. Влада
намагалася залагодити справу постано-
вою не брати на службу в дивани навіть
тих християн, що прийняли іслам, бо, як
вважалося, жоден із них до ісламу не був
примушений. Жорсткішими стали умови
контролю за неофітами: від них вимага-
лося полишити свій дім, не спілкуватися
з родиною, якщо тільки вона не прийме
іслам також. Той, хто прийме іслам, мав
проводити багато часу у мечеті в молитвах
[ал-Макрізі, ас-Сулук, 715].

День проголошення наказу викликав
серед мусульман особливу радість. Його
зачитували у мечетях у присутності знаті
та простих мусульман. Сам наказ ніби став
сигналом до нових антихристиянських по-
громів: «Їх хапали на дорогах, били, шмату-
вали одяг та примушували приймати іслам.
І християни від побиття та образ промовля-
ли дві «шахади» зі страху смерті. Народний
гнів на цьому не припинився. Чернь розпа-
лила багаття і стала кидати у нього іудеїв
та християн. Останні ховалися по своїх до-
мівках, не ходили по дорогах та пили воду
лише із криниць, бо носії води з Нілу від-
мовлялися носити її для  християн.

Справа загострилася настільки, що вий-
шов султанський наказ не чіпати християн,
але чернь не відступилася.

Як пише ал-Макрізі, «таким чином, при-
йшло до християн велике лихо». Цього разу
навіть прийняття ісламу не допомагало їм
зберегти свої посади. У минулі рази хрис-
тияни обманювали зовнішнім прийняттям
ісламу, а потім, вже не маючи ніяких пере-
шкод та обмежень, мучили мусульман ще
гірше [ал-Макрізі, ас-Сулук, 715]. Ал-Ма-
крізі писав про дивну, на його погляд, ме-
таморфозу, яка сталася з одним християни-
ном, що був поблажливим до людей, а після
прийняття ісламу став знущатися над ними
[ал-Макрізі, ас-Сулук, 822].

Але християн позбавили не тільки такого
традиційного для них заняття, як чиновни-
цтво, а й заборонили займатися лікарською
справою [ал-Макрізі, ас-Сулук, 715].

 Трохи згодом новий спалах завору-
шень було спровоковано чутками про від-
новлення та розширення християнами
зруйнованих церков. Зібрався величезний
натовп, який став закликати султана до
утвердження перемоги ісламу. Султан,
злякавшись повстання, видав наказ, що
дозволяв зруйнувати новостворені церкви.
Але натовп не став чекати, поки управи-
тель Каїра перевірить інформацію, та по-
грабував дві церкви і монастир, забравши
не тільки цінне, а й будівельний матеріал.
Далі справа зруйнування церков настіль-
ки поширилася, що валі Каїра не міг пе-
решкодити цьому. Церкви у всіх областях
Єгипту були зруйновані, а на їхньому місці
споруджувалися мечеті [ал-Макрізі, ас-Су-
лук, 715].

Особливо вдарило по християнській
культурі Єгипту зруйнування церкви в
області Шубра. У цій церкві зберігалася
рака з мощами дуже шанованого святого.
Ці мощі на Свято аш-Шахід (Свято муче-
ника) кидали у Ніл, що знаменувало поча-
ток його розливу. Це було дуже масштабне
свято християн, на яке з’їжджалися з усі-
єї країни. На березі розбивалися намети,
а Ніл наповнювався човнами. Особливе
роздратування у мусульман викликала та
величезна кількість вина, яка продавалася
на це свято. Саме з цих продажів, як свід-
чить історик, виплачувався харадж цілої
області [ал-Макрізі, ас-Сулук, 716]. Упер-
ше свято заборонили у 702 /1303 році під
приводом тих заворушень та безпорядків,
які чинилися п’яними у ці дні. Ця заборона
тривала до 738/1338 року, коли свято знову
відновили. Спалення раки поклало кінець
святу [ал-Макрізі, ас-Сулук, 716].

Після всього цього не можна вважа-
ти дивним, що з усіх боків пішли повідо-
млення про масові переходи християн в
іслам, їхнє сумлінне відвідування мечетей,
вивчання Корану та ін. Християни бачили
у цьому вихід із нужди та переслідувань.
Ті ж із християн, хто був відомий як спра-
ведливий, знову були прийняті на службу.
«І поширився іслам серед простих хрис-
тиян Єгипту. У місті Калйуб в один день
прийняли іслам 450 чоловік [ал-Макрізі,
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ас-Сулук, 716]. Проте мусульмани  сприй
мали це як тактичну хитрість – настільки у
них була неприязнь до християн.

Одним з наслідків ісламізації християн
стало змішування «нісб» у Єгипті. Ті, хто
лише зовні демонстрував іслам, стали одру-
жуватися з мусульманками із провінційних
міст та народжувати від них дітей. Ці діти
поверталися до Каїра, де робили кар’єру:
ставали кадіями, наглядачами, алімами та
ін. «Але ті, хто знав їхнє внутрішнє життя,
а також ті справи, якими вони керували, жа-
халися таких речей, що навіть і казати не
можна» [ал-Макрізі, ас-Сулук, 716 ].

На відміну від 700/1301 року, цього разу
погроми торкнулися й іудеїв. Очевидна не-
спроможність та небажання влади змінити
релігійну ситуацію тільки провокували со-
ціальне напруження, об’єктом якого става-
ли представники християнства та іудаїзму,
активно задіяні у владних структурах.

Надалі договір час від часу поновлю-
вався з приводу різних подій, пов’язаних
із християнами.

Відновленню договору у 767/1366 році
передувала боротьба з торгівлею вином
у іудеїв та християн. Після обшуку садів
«ахл-аз-зімма» було знайдено таку кіль-
кість вина, що, коли його пролили, вода
у річці Туза почервоніла [Ібн Касір, XIV,
317]. Винні були оштрафовані, у них кон-
фіскували частину майна. У 822/ 1419 році
приводом для поновлення договору стала
облава на «кубла розпусти» Каїра: розби-
валися горщики з вином, заборонили пла-
кальниць та проституток на ринках. Зага-
лом усі ці негативні явища пов’язувалися
з продажем вина, яким займалися іудеї та
християни.

Соціальну напруженність навколо хрис-
тиян відображала та готовність, із якою му-
сульманські маси та окремі особи переходи-
ли до пограбування та зруйнування церков,
як про це згадувалося у зв’язку з «догово-
ром Омара». Були й інші, менш резонансні,
але не менш цікаві випадки. У 671/1273 році
шейх Хідр б. Абу Бекр ал-Махрані ал-Адві
зайшов до церкви Воскресіння в Єрусали-
мі, власноруч вбив її священика, а майно
церкви розподілив між своїми товаришами.
У 678/1279 році було зруйновано монастир
Дейр ал-Хундук неподалік від Каїра. Для
його зруйнування зібрався величезний на-
товп [ал-Макрізі, ас-Сулук, 456].

Наймасштабнішим стало руйнування
черню церков у п’ятницю 9 рабі‘ ал-авваль
721/15 квітня 1321 року по всьому Єгипту.
Початком руйнування у Каїрі стала історія
з побудовою султаном огорожі навколо ме-
четі ат-Табаріййя. На місці, яке стало дже-
релом глини для огорожі, стояла церква.
Султан уникав прямого наказу зруйнувати
церкву, але наказав зробити так, наче вона
впала сама. У п’ятницю 9 рабі’ ал-авваль
721 року на час молитви роботи навколо
церкви припинили, але зібралася чернь та
з криками «Аллаху акбар!!» перетворила
церкву на руїни та пограбувала її майно,
напавши на християн. Далі чернь пограбу-
вала так звану Червону церкву, «яка була
однією з найбагатших та найшанованіших
у Єгипті» [ал-Макрізі, ас-Сулук, 427]. Вона
забрала майно та запаси вина. Крім того,
мусульмани захопили більше 60 дівчат.
Коли ж люди вийшли після молитви, вони
побачили дим, полум’я та пил. І у кожно-
го простолюдина був у руках горщик із ви-
ном чи щось із награбованого або дівчина.
Люди так здивувалися, що подумали, що це
настала година Страшного суду [ал-Макрі-
зі, ас-Сулук, 427].

Коли султан дізнався про події, дуже
розгнівався та наказав схопити винних
серед черні. Тим часом було пограбовано
інші церкви у кварталі ар-Рум та кварталі
аз-Завіла. Скарбник Каїра висловив зане-
покоєння, що пограбування перекинеться
на все місто. У місті Миср чернь збирала-
ся зруйнувати церкву ал-Му‘аллака, у якій
була резиденція патріарха та скарбниця
[ал-Макрізі, ас-Сулук, 427].

Події у центральних містах спровокува-
ли чутки у провінції, наче був заклик руй-
нувати церкви. Наприклад, в Александрії
було зруйновано чотири церкви, у місті
Даханхур – дві. Посланець з міста Кус по-
відомив, що у п’ятницю чернь зруйнувала
за півгодини шість церков. Подібні пові-
домлення приходили з усіх областей, і це
дуже нагадує змову. Однак ал-Макрізі вва-
жає те, що ці зруйнування пройшли одно-
часно у різних регіонах, чимось на подобі
волі Аллаха, без попередньої змови учас-
ників [ал-Макрізі, ас-Сулук, 427]. Усього
ж було зруйновано 60 церков [ал-Макрізі,
ас-Сулук, 428].

За повідомленням Ібн ал-Касіра, щоб
придушити заворушення, султан випустив
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із тюрем тих, що були засуджені до смерт-
ної кари. Ці смертники начебто вбивали
усіх, хто займався пограбуванням церков.
Лише тоді люди заспокоїлися, а християни
опинилися у безпеці [Ібн Касір, XIV, 98].

У 780/1378 році у селищі Бу ан-Намрус
стався конфлікт між християнами та му-
сульманами. Один із бідняків ночував у
цьому селищі і почув, як гучно дзвонили
дзвони місцевої церкви. Йому відповіли,
що християни особливо гучно дзвонять,
коли імам виголошує хутбу п’ятничної
молитви, так, що її ледве чутно. Звертан-
ня імама цієї мечеті до султана не прине-
сло результату. Тоді імам поїхав до моги-
ли Пророка та молився про зруйнування
церкви, а потім звернувся з цього приводу
до одного з емірів. Коли справу з’ясували,
церкву зруйнували та побудували замість
неї мечеть [ал-Макрізі, ас-Сулук, 758].

Слід зазначити, що відкритого спроти-
ву християн погромам бути не могло. Але
у джерелах є непоодинокі згадки про таку
собі диверсійну діяльність християн, яка
полягала у влаштуванні пожеж у містах.
У 663/1265 році відбулася велика пожежа
у місті Миср. Були звинувачені християни
та жорстоко покарані Маліком аз-Захіром.
Причини підпалу та подробиці невідомі
[Ібн Касір, XІІІ, 245].

Пожежа 721/1321 року у Каїрі, масшта-
би якої були справді величезними, прямо
пов’язується з помстою християн за зруй-
новані церкви. Для помсти були найняті
два монахи з монастиря Дейр ал-Багл, що
зналися на запалювальних сумішах. Коли
викликали патріарха, щоб допитати з цієї
справи, – його привели вночі, під охоро-
ною від натовпу, – він заплакав та сказав:
«Ці дурні зробили так само, як і ваші, що
руйнували церкви. Нехай султан вирішує».
Чернь особливо була розлючена тим, що
патріарх їздив на верблюді. Після допитів
виявили причетних до справи виготовлен-
ня запальних сумішей з монастиря Дейр
ал-Багл. Шістьох із них було спалено [ал-
Макрізі, ас-Сулук, 428].

Однак заворушень серед черні це не при-
пинило. Біля султанського палацу зібрався
натовп – близько 20 тисяч чоловік, які роз-
махували блакитними та жовтими шмат-
ками тканини (що символізували кольори
«зімміїв» – іудеїв та християн) та вигуку-
вали: «Немає релігії, окрім ісламу! Не дай

перемогти християнам!» [ал-Макрізі, ас-
Сулук, 430]. Султан злякався повстання та
наказав хаджібу, щоб вийшов та вигукував:
«Хто знайде християнина, тому дозволені
його життя та майно!», однак цей заклик був
лише маневром. Наступний проголошений
султаном заклик стосувався лише християн,
що не виконували договір Омара – носили
білі чалми, їздили на конях та ін.

Чернь намагалася максимально вико-
ристати цей дозвіл: якщо зустрічали хрис-
тиян – їх били та роздягали, тому христи-
яни не виходили з будинків. Однак погро-
ми, що цікаво, не стосувалися іудеїв, часто
християни спеціально одягались, як іудеї,
у жовті чалми та вирушали у справах [ал-
Макрізі, ас-Сулук, 431].

Пожежа 740/1339 року у Дамаску була
названа Ібн Касіром однією з найжахливі-
ших подій. За його відомостями, група ва-
тажків християн зібрала майно та найняла
двох монахів-візантійців, що спеціалізува-
лися на запальних сумішах. Вони зробили
таку суміш, яка тривалий час не відчува-
лася у повітрі, і, перевдягнувшись мусуль-
манами, намастили нею місця на ринку ар-
Ріджал. Уночі люди нічого не відчули, аж
поки полум’я не охопило увесь ринок та не
перейшло на балюстраду східного мінаре-
ту мечеті, що примикала до ринку. Врешті-
решт мінарет зруйнувався, але його згодом
відбудували. За одним із хадісів, це був саме
той мінарет, куди мав зійти Іса б. Марйам у
своє друге пришестя [Ібн Касір, XIV, 186].
Через декілька ночей християни повтори-
ли свою спробу із західного боку мечеті,
до якого примикав критий ринок. Цього
разу пожежа перекинулася на навколишні
будинки, школу халіфа ал-Аміна. Метою
християн було спалити усю мечеть. Після
розслідування ватажків християн було схо-
плено та страчено [Ібн Касір, XIV, 186].

Не можна не згадати іншого боку жит-
тя суспільства, а саме тих проблем, які
об’єднували різні релігійні спільноти. У
749/1348 р. у Дамаску була страшна епіде-
мія. Було проголошено, щоб люди пости-
лися три дні, а на четвертий день вийшли
до мечеті, закликаючи Аллаха та проха-
ючи позбавити від напасті. На четвертий
день – у п’ятницю – після молитви ас-субх
на вулиці вийшли всі люди: іудеї, христия-
ни, самаритяни, старі та молоді, бідняки та
еміри. Вони не припиняли благати Аллаха,
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поки не настав день. Як пише Ібн Касір, «це
був видатний день» [Ібн Касір, XIV, 226].

Щодо соціального статусу християн у
цей період можна відзначити іншу цікаву
тенденцію, яка відобразилася у джерелах.
Християни, незважаючи ні на що, продо-
вжували займати місця в адміністрації і
диванах султана та емірів. Про це свідчать
як згадки про різні історії з чиновниками-
християнами [ал-Макрізі, ал-Маўа‘із, 516],
так і періодичні заборони приймати хрис-
тиян на посади в адміністрації, про які ми
вже згадували вище. Однак з об’єктивних
причин самі правителі йшли на поступки
у цьому. Так, Малік ас-Саліх із династії
Аййубідів вимушений був найняти у ди-
ван християнина для термінових справ,
оскільки усі мусульмани у п’ятницю не
приходили до дивану [ал-Макрізі, ал-Ма-
ўа‘із, 929].

Робота в диванах, на різних керівних
посадах в апараті управління, секретар-
ство разом з медичною практикою були
головними, традиційними заняттями хрис-
тиян; разом з тим це була можливість за-
безпечити собі певний рівень незалежнос-
ті та зберегти релігійну ідентичність серед
мусульманської більшості.

Статус християн викликав у мусуль-
манської черні велике обурення, що при-
зводило до напруження та антихристиян-
ських погромів. Приводом для цього ста-
вали не тільки порушення договору Ома-
ра, а й інша діяльність християн, особливо
виготовлення та продаж вина. У 709/1309
році урядові облави на виноробів супро-
воджувалися пограбуваннями та погрома-
ми [ал-Макрізі, ас-Сулук, 472]. Особливої
гостроти конфлікт набув у 744/1343 році у
селищі Мунйа ас-Сайраджи, де християни
складали більшість. Група черні розгніва-
лася на християн за продаж вина, дійшло
до того, що хтось вдарив християнина та
пролив його кров. А після того мусульма-
ни пішли на п’ятничну молитву. Після мо-
литви християни зібралися та помстилися
мусульманам. Відповіддю останніх було
повстання, пограбування та побиття хрис-
тиян. Лише втручання влади припинило
грабіж та повернуло велику частину майна
власникам [ал-Макрізі, ас-Сулук, 601].

Окрім того, траплялися поодинокі факти
індивідуального психозу, які арабські істо-
рики називають «дивними» [ал-Макрізі, ас-

Сулук, 397]. Так, у 714/1314 році мешканець
ал-Хасиніййї Алі б. ас-Сарік у п’ятницю сів
на коня з мечем у руці та, проїжджаючи по
Каїру, бив усіх іудеїв і християн, які трапля-
лися на дорозі. Його схопили та стратили
[ал-Макрізі, ас-Сулук, 397]. У 723/1323 році
було страчено шейха Дия уд-Дін Абд Аллах
ад-Дарбанді ас-Суфі, що був, за даними
ал-Макрізі, відомий своєю релігійністю та
побожністю [ал-Макрізі, ас-Сулук, 415],
а за даними автора «ад-Дурар ал-каміна»,
прибув до Єгипту, оскільки у Дамаску за-
кохався в юнака та втратив розум [ал-‘Аска-
лані, ІІІ, 96]. Шейх прибув до Каїра в одежі
бідняка. Одного дня він підперезався, взяв
у руки сокиру і: сказавши, «Я йду боротися
шляхом Аллаха та помру шахідом», пішов
до фортеці ал-Джабаль. Там він побачив
сцену, що стала дуже популярною та тради-
ційною в арабських авторів: мусульманин
цілував руки чиновнику-християнину, про-
хаючи про щось, а той не звертав на нього
уваги. Шейх розгнівався та вдарив христи-
янина сокирою на очах у декількох емірів,
що були поруч. За це шейха було страчено
[ал-Макрізі, ас-Сулук, 415]. У 721/1321 році
Абд ал-Гаффар б. Абд ал-Хамід несподіва-
но після п’ятничної молитви закликав руй-
нувати церкви. Його заклик знайшов миттє-
вий відгук – було зруйновано шість церков.
Один із його товаришів Ібн ад-Дамаміні,
торговець, згадує, що дуже здивувався цьо-
му, адже знав Абд ал-Гаффара як несхиль-
ного до спілкування, але доброго. Сам Абд
ал-Гаффар пояснив свій вчинок так: «Хрис-
тияни стали ще більш несправедливими та
нечестивими, і я зробив з ними так само»
[ал-‘Аскалані, ІІІ, 184]. Ці епізоди, звичай-
но, не можна вважати правилом, однак вони
показово свідчать про приховані елементи
напруженості у ставленні до «ахл-аз-зімма»
взагалі та християн зокрема.

Однак з боку влади, в цілому досить
індиферентної в цьому питанні, також
виходили постанови про зняття христи-
ян із посад та заміну їх мусульманами. В
першу чергу це відбувалося в періоди по-
новлення договору Омара, які ми вже роз-
глянули. Однак були й інші ситуації. Так,
у 678/1279 році християн звільнили з ди-
ванів армії та замінили їх на мусульман,
у тому числі і на посаді скарбника [ал-
Макрізі, ас-Сулук, 224]. У 682/1273 році
боротьба з чиновниками-християнами
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взагалі набула масштабів повстання. При-
водом для цього стало погане ставлення
чиновника-християнина до мусульмани-
на-боржника, яке розлютило натовп. Коли
султан дізнався про ставлення чиновника
до мусульманина, у гніві наказав зібра-
ти до нього усіх християн, «щоб повби-
вати їх» [ал-Макрізі, ал-Маўа‘із, 1282].
Але еміри переконали його обмежитися
забороною приймати християн та іудеїв
на роботу до диванів. Окрім того, султан
наказав усім емірам, щоб вони запропо-
нували працюючим у них християнам ви-
бір – іслам або смерть. Хто прийме іслам,
може працювати і далі [ал-Макрізі, ал-
Маўа‘із, 1282]. Те саме він наказав зроби-
ти з тими, хто працював у дивані султана,
але всі вони поховалися. Тоді чернь по-
спішила до їхніх будинків та пограбувала
їх. Далі грабунок перекинувся на будинки
всіх християн та іудеїв. Жінок-христия-
нок брали у полон, деяких християн було
вбито. Лише втручання емірів примусило
султана спинити пограбування та розбій,
призначивши за це смертну кару. Частину
з черні було схоплено та покарано. Але
остаточно все призупинилося лише після
того, як було пограбовано церкву ал-Му-
‘аллака в місті Миср та вбито декількох
християн [ал-Макрізі, ал-Маўа‘із, 1282].

У ша‘бані 689/1290 року вийшов новий
наказ султана, що забороняв приймати іу-
деїв та християн на роботу в дивани. І всіх,
хто працював, звільнили [ал-Макрізі, ас-
Сулук, 401].

Ще одним аспектом становища християн
в арабо-ісламському суспільстві є питання
про покарання за злочини. Можна згадати
ряд епізодів, що відбулися у досліджуваний
період. У 756/1355 році у поселенні ар-Ра’с
провінції Баалбек стався випадок із хрис-
тиянином, якого звинуватили у поганих
висловах щодо Пророка Магомета, які «не
можна навіть повторювати» [Ібн Касір, XIV,
253]. Коли начебто було доведено його про-
вину, він зізнався у цьому та був засуджений
до смертної кари, яка була виконана у той
же день. Заради справедливості слід зазна-
чити, що за лаяння Пророка карали смертю
й мусульман [Ібн Касір, XIV, 273].

В інших питаннях неповаги до ісламу
також не можна виявити однозначної ди-
ференціації у покараннях мусульман та
християн. У 687/1288 році, у рамадан, було

схоплено християнина та мусульманку за
пияцтвом вдень. Намісник султана Хассам
ад-Дін Ладжін наказав спалити християни-
на. Щоб урятуватися, він витратив багато
коштів, але їх не прийняли, вірогідно че-
рез тиск простих мусульман. Християнина
було спалено на ринку ал-Хуйул, а мусуль-
манку лише відшмагали батогом [Ібн Ка-
сір, XIІІ, 312].

Трохи раніше, у 674/1276 році, подібний
випадок стався з мусульманами. Чоловік
та жінка були схоплені за прелюбодійство
у день місяця рамадана. Сахиб дивану
Ала ад-Дін наказав побити їх камінням,
що й було зроблено. Ібн Касір трактує це
як дуже дивний випадок, адже до цього в
Багдаді нікого не побивали камінням [Ібн
Касір, XIІІ, 269].

Отже, період із середини ХІІІ століття
характеризується загостренням ісламо-
християнських стосунків та погіршенням
становища християн на Близькому Сході. І
хоча християни, порівняно з періодом VІІ–
ХІ ст., продовжують зберігати важливу роль
у системі управління, посади секретарів і
управителів у диванах султана та емірів,
під впливом зовнішнього фактора – Хрес-
тових походів і татаро-монгольської нава-
ли – та внутрішньої, загальної кризи ара-
бо-ісламського суспільства посилюються
антихристиянські настрої, що проявлялися
у постійних вимогах звільнення християн
із посад, забороні залучати їх до апарату
управління, а головне – у перманентному
поновленні так званого «договору Омара»,
головною метою якого було приниження та
виокремлення християн із загальної маси
мусульманського населення. Ці вимоги у
критичний період ставали приводами для
заворушень мусульманської черні, які на-
бували масштабів повстання та супрово-
джувалися руйнуванням церков і грабун-
ком християнських будинків. І хоча важко
оцінити правдивість антихристиянських
звинувачень у підпалах, співробітництві з
окупантами (татарами та хрестоносцями),
ці факти дають можливість зафіксувати
надзвичайний ступіть соціального напру-
ження навколо християнської спільноти,
що лише частково, як це було показано,
зачіпало інших «ахл-аз-зімма» – іудеїв; це
напруження навіть за найменшого приво-
ду або й без нього швидко перетворювало-
ся на антихристиянське повстання.
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Звичайно, детальне порівняння стано-
вища християнства на Близькому Сході
у ХІІІ – першій половині ХІV століття з
попереднім періодом існування арабської
держави вимагає окремого, більш деталь-
ного дослідження. Особливо це стосується
певних змін в умовах «договору Омара».

Головним же перспективним напрямком
цього дослідження є створення комплек-
сного уявлення про становище християн-
ства в період ХІІІ – першої половини ХІV
століття на Близькому Сході із залученням
до аналізу латинських, візантійських та
тюркських джерел.
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1918 р. в заснованій за ініціативою
А. Кримського та В. Вернадського Україн-
ській академії наук (УАН, з 1921 р. – Все-
українська академія наук – ВУАН), нині
Національна академія наук України) було
створено два дослідницьких центри зі зби-
рання і вивчення єврейських документів
та матеріалів – Єврейська історико-архео-
графічна комісія [Меламед 2006, 14] та
Єврейський відділ (відділ «Орієнталія»)
у Всенародній бібліотеці України (ВБУ,
нині – Національна бібліотека України
ім. Вернадського) [Сергеева 2007, 372]*.

Рішення про створення відділу «Орієн-
талія», який має займатися літературою
східного походження, та Єврейського від-
ділу, що функціонуватиме не як окрема
одиниця, а як підвідділ «Орієнталії», було
обумовлене тим, що однією з основних
ідей засновників бібліотеки була Націо-
нальна бібліотека, тобто така, що збирає
та обробляє документи усіх етносів Укра-
їни, а фінансова ситуація обумовлювала
необхідність виконання максимального
обсягу роботи мінімальними силами. До
того ж на початковому етапі одним з осно-
вних завдань новоствореного відділу була
систематизація та каталогізація, на яких,
власне, і були зосереджені основні зусилля
співробітників [Меламед... 2006, 17].

З цією метою до бібліотеки був запро-
шений Я.І. Ізраельсон – семітолог, випус-

О.О. Хамрай

ЄВРЕЙСЬКІ РУКОПИСИ СХІДНОГО
ПОХОДЖЕННЯ У ФОНДАХ НБУВ

кник Петербурзького університету, ко-
трий і очолив підвідділ “Гебраїка-юдаїка”.
Головними завданнями підрозділу були
збирання, систематизація та каталогізація
рукописів та книг єврейськими мовами,
організація їхнього зберігання та введення
в науковий обіг [Сергеева 2006, 153].

Після створення підвідділу збирання єв-
рейської літератури набуло систематичного
характеру – частину книг було виділено при
сортуванні бібліотечних зібрань та колекцій
(у тому числі і приватних), що надійшли до
ВБУ, частину відібрано в Музейному фон-
ді, частина надійшла завдяки пожертвам єв-
рейських діячів науки та культури, органі-
зацій та приватних осіб. Зокрема, за період
до 1923 р. до фондів бібліотеки надійшло
зібрання рукописів та друкованих видань з
бібліотеки Київського відділення Товари-
ства для розповсюдження просвіти серед
євреїв Росії (ТПЄ), яке налічувало до 10000
одиниць зберігання [Сергеева... 1993, 130].

У 1928–29 рр., після закриття ТПЄ та
Єврейського історико-етнографічного това-
риства (ЄІЕТ), виникло питання про пере-
розподіл фондів бібліотек цих організацій,
серед яких були такі визначні колекції, як,
наприклад, зібрання Авраама Гаркаві та
Семена Ан-ського. На прохання представ-
ників ВУАН більшість цих матеріалів було
передано до ВБУ [Биро-Биджан 1930, 52].

1929 р. в УАН було організовано Інсти-
тут єврейської культури (Інститут єврей-
ської пролетарської культури), у структурі
якого функціонували шість відділів, кілька
кабінетів, Центральний архів єврейської
преси та Єврейська наукова бібліотека. 1930
року остання отримала частину зібрань
ТПЄ та ЄІЕО. У середині 30-х років фонди
бібліотеки та архіву нараховували більше
100000 од. зб. [Провідник 1930, 436].

У 1936 р. Інститут єврейської культури
було розформовано (залишився тільки Ка-
бінет єврейської культури з окремими ет-
нографічною та фольклорною секціями),
а фонди Єврейської наукової бібліотеки
практично повністю надійшли до ВБУ. В
результаті фонди відділу нараховували

* Детальніше див. Меламед Е. Из истории
собирания и изучения еврейского письменно-
го наследия на Украине в 20–30 года ХХ в. (О
попытке создания Центрального еврейского
исторического архива в Киеве) // Judaica Ros-
sica. – М.: 2006. – С. 51–77; Документы по исто-
рии и культуре евреев в архивах Киева. Путе-
водитель. – К., 2006. – С. 13–27; Сергеева И.
Уникальное собрание документов и материалов
по еврейской истории, этнографии, фольклору:
прошлое и настоящее // Десять років єврейсь-
кого національного відродження в пострадянсь-
ких країнах: Досвід, проблеми, перспективи:
Зб. наук. праць. Матеріали конференції 28–30
серпня 2000 р. – К., 2001. – С. 273–282.
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250576 одиниць зберігання [Архів НБУВ,
оп. 1, спр. 590, арк. 6].

Під час Другої світової війни колекцію
єврейських рукописів та друкованих видань
разом з іншими фондами частково евакую-
вали до Уфи, де вона перебувала до 1944 р.,
після визволення Києва її було повернуто,
але до наукового обігу тоді вона так і не
увійшла. Та ж частина документів, яку не
встигли підготувати до евакуації, потрапи-
ла до Німеччини [Кашеварова..., 2006, 375],
а згодом – після 1947 р. – незначна частина
повернулася до Києва. Решта, за рішенням
керівництва американської зони окупації,
була виключена з реституції радянським
країнам разом із власністю, що належала
єврейській культурі, емігрантам та краї-
нам Балтії [Архів НБУВ, оп. 1, спр. 671,
арк. 3]. Тому, хоча українська спадщина єв-
рейської культури частково і була поверну-
та до УРСР, доля значної кількості зібрань
юдаїки та гебраїки на сьогодні остаточно не
з’ясована [Дубровіна..., 2003, 102].

У 1950 р. за розпорядженням радян-
ського уряду відділ єврейської літератури
було закрито, книги та рукописи вилучені
з основних фондів, каталоги та картотеки
знищено, і до 1990 р. колекція перебувала
у фонді концентрації бібліотеки.

1990 р. у НБУВ відтворено спеціаль-
ний підрозділ, який отримав назву секто-
ру сходо знавства, (надалі – відділ фонду
юдаїки) у складі відділу, а потім Інститу-
ту рукопису, фонд якого складає близько
150000 одиниць зберігання; документи
фонду відображають практично всі сторо-
ни єврейського культурного та суспільного
життя кінця XIV – першої половини XX ст.
До числа рукописних матеріалів входять
документи різного призначення та похо-
дження: рукописні молитовники та інші
матеріали релігійного, філософського та
історичного характеру з колекцій А. Кауф-
мана, А. Гаркаві та А. Фірковича, зібрання
документів, що відображають діяльність
єврейських товариств та громад, листу-
вання єврейських діячів науки та культури
тощо. Окремо виділяються особисті зі-
брання А. Гаркаві (ф. 340) та С. Ан-ського
(ф. 339), які включають також літературні
твори та наукові праці вчених.

У складі зібрання єврейських рукописів
є декілька колекцій, які вимагають окремої
характеристики. В першу чергу це зібрання

рукописних документів, що датуються XIV –
першою половиною XX ст., більшість яких
має східне походження. Останні представле-
ні рукописами гебрайською, арамейською та
арабською мовами, які об’єднані у два описи
фонду 321 – п’ятий та шостий. До них вхо-
дять рукописи, зібрані в архіві та бібліотеці
ТПЄ, матеріали з приватних колекцій, а та-
кож такі, що були підготовлені у процесі фор-
мування експозиційного фонду музею ЄІЕТ
у Петрограді та, ймовірно, матеріали, зібрані
для Всеукраїнського музею єврейської куль-
тури ім. М. Мойхер-Сфоріма в Одесі.

До опису 5 включені документи гебрай-
ською та арамейсько6ю мовами, в основно-
му релігійного змісту. Є декілька фрагментів
сувоїв Тори; найдавнішими документами,
очевидно, є кілька окремих книг Старого
Заповіту та списків П’ятикнижжя з колекції
Кауфмана, один з яких датовано XIII–XIV ст.
(ВФЮ ІР НБУВ, ф. 321, оп. 5, од. зб. 972).

Найбільшу частину матеріалів цього опи-
су становлять коментарі релігійних текстів
різних часів, здебільшого XVII–XVIII ст.
Присутні також матеріали талмудично-
го, полемічного та літургійного характеру,
списки та фрагменти кабалістичних книг
та коментарів. Серед останніх варто назва-
ти «Книгу Бажання» (ВФЮ ІР НБУВ, ф.
321, оп. 5, од. зб. 18), наявний список якої
найповніше зберігся з-поміж рукописів цієї
категорії і відображує раніше невідомий
текст, «Життя того світу» Аврагама га-Рое,
«Дерево життя» Хайма Вітала, коментарі
на «Зогар», «Ідра Раба» тощо.

Талмудичні матеріали містять в осно-
вному твори галахічного характеру, побу-
довані у формі респонсів, як, наприклад,
респонси р. Басан б. реб Ісраеля на “Евен
га-езер” та “Хошен га-мішпат” XVII ст.
(ВФЮ ІР НБУВ, ф. 321, оп. 5, од. зб. 154)

Рукописи полемічного характеру сто-
суються в основному караїмсько-рабиніс-
тичної полеміки, питань ритуалу, є окремі
документи, що стосуються диспутів між
юдеями та християнами (ВФЮ ІР НБУВ,
ф. 321, оп. 5, од. зб. 59). Представлені та-
кож традиційні для караїмських авторів
полеміка із Саадією Гаоном, диспути кара-
їмів з талмудистами.

Велику частину документів, які увійшли
у цей опис, становлять коментарі на біблійні
книги, що належать різним авторам і відобра-
жають широку географію та хронологію.
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Серед матеріалів літургійного характеру
найбільший інтерес становлять, безперечно,
молитовники та збірки синагогальних пі-
сень караїмського походження, такі, як, на-
приклад, молитовник за звичаєм караїмів з
м. Рамла (Палестина), датований 1334–36 рр.
(ВФЮ ІР НБУВ, ф. 321, оп. 5, од. зб. 224).

В опис включені також матеріали навчаль-
ного характеру, такі як «зібрання коренів та
їхнє викладення» (ВФЮ ІР НБУВ, ф. 321,
оп. 5, од. зб. 577) – документ, створений,
ймовірно, у ХVІІ ст., інші рукописні матеріа-
ли, написані гебрайською мовою, наприклад
звіти та робочі документи ТПЄ (ВФЮ ІР
НБУВ, ф. 321, оп. 5, од. зб. 808–818).

Цінну частину цього масиву становлять
старі описи рукописних зібрань та виписки з
різних рукописів, здійснені А. Гаркаві (ВФЮ
ІР НБУВ, ф. 321, оп. 5, од. зб. 236–280), а
також рукописи і фрагменти його наукових
праць, звіти про наукову та дослідницьку ро-
боту (ВФЮ ІР НБУВ, ф. 321, оп. 5, од. зб. 281–
345), які хоч і не мають східного походження,
але написані в основному гебрайською мовою
і стосуються здебільшого східного єврейства,
через що і увійшли в цей опис. Сказане сто-
сується також матеріалів біографічного ха-
рактеру, історичних нотаток (ВФЮ ІР НБУВ,
ф. 321, оп. 5, од. зб. 472–513) та рукописів тво-
рів різних авторів, від широко знаних, таких
як А. Гаркаві, роботи якого видавалися дру-
ком і в зазначеній частині зібрання представ-
лені як рукописами, так і коректурними арку-
шами (напр. ВФЮ ІР НБУВ, ф. 321, оп. 5, од.
зб. 293, 506), до зовсім невідомих, чиї твори
ніколи не видавалися і, можливо, збереглися
виключно в описуваному фонді (найбільш
однорідний масив – ВФЮ ІР НБУВ, ф. 321,
оп. 5, од. зб. 514–576).

Частина рукописів, що складають значну
кількість документів опису, мають стосунок
до діяльності А. Фірковича. Це і твори са-

мого автора, його нотатки, списки та описи
рукописів, в основному караїмського по-
ходження, виконані дослідником (ВФЮ ІР
НБУВ, ф. 321, оп. 5, од. зб. 351–384), а також
різні матеріали, дотичні до постаті самого
дослідника та історії євреїв Криму (напр.
ВФЮ ІР НБУВ, ф. 321, оп. 5, од. зб. 324).

Опис 6 об’єднує арабомовні юдейські
тексти, більшість яких виконана єврей-
ською графікою і була зібрана А. Фіркови-
чем під час його подорожей Кримом та кра-
їнами мусульманського Сходу. Більшість
цих матеріалів має караїмське походження
і стосується питань релігійного ритуалу,
широко представлені матеріали полеміч-
ного та антирабиністичного характеру,
трапляються фрагменти праць філософ-
ського характеру, копії різних часів відо-
мих арабомовних творів юдаїзму. До числа
останніх належать, наприклад, копії окре-
мих глав книги «Сильна рука» М. Маймо-
ніда (ВФЮ ІР НБУВ, ф. 321, оп. 6, од. зб.
14, 15), копія передмови до книги “Розсія-
ний”, зроблена в Криму у 1873 р. (ВФЮ ІР
НБУВ, ф. 321, оп. 6, од. зб. 16).

До названих двох описів включені та-
кож документи, що є коментарями на окре-
мі біблійні книги, матеріали релігійного,
філософського та навчального характеру,
полемічні матеріали. Що стосується фізич-
ного стану документів, то багато рукописів
пошкоджені, значна частина є окремими
сторінками або фрагментами, що усклад-
нює їхню атрибуцію. Можливо, такий стан
документів пов’язаний з тим, що до Києва
потрапила та частина зібрання Фірковича,
яка ще не була оброблена А. Гаркаві і зали-
шалася в останнього на момент його смер-
ті у 1919 р. та була потім передана до біблі-
отеки ТПЄ окремо від архіву дослідника, а
відтак і представляє собою найменш впо-
рядковану частину зібрання.
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ВИЗНАЧАЛЬНЕ значення для розви-
тку міжетнічних відносин на Крим-

ському півострові протягом останнього
періоду мають три історично недавні по-
дії. Це масова репатріація кримських татар
з кінця 1980-х років, підвищення статусу
регіону від області до автономної респу-
бліки 12 лютого 1991 року та проголо-
шення незалежної Української держави
24 серпня 1991 року. Ці процеси призве-
ли до кардинальної зміни кількох важли-
вих характеристик кримського суспіль-
ства – етнічного складу населення, місця
міжетнічних відносин у суспільно-полі-
тичному житті Криму і, нарешті, владних
відносин, не тільки в адміністративному,
а й у ширшому розумінні цього терміна.
Йдеться про статус тієї чи іншої громади
або суспільного прошарку як домінуючої
або, навпаки, підпорядкованої групи, про
розподіл матеріальних та символічних
ресурсів між різними суспільними акто-
рами. Актуалізація нових для кримського
суспільства радянської доби політичних
проектів – кримськотатарського та укра-
їнського націоналізмів, кардинальні еко-
номічні перетворення, а також зміни зо-
внішньополітичного контексту – відрив
від Росії, посилення контактів із країнами
Заходу – потребували від російського на-
селення Криму та його нових політичних
лідерів осмислення цих викликів, пошуку
нових форм самоідентифікації і визначен-
ня свого місця у нових політичних реалі-
ях. Предметом нашого аналізу у цій статті
є рефлексія на тему кримських татар, іс-
ламу, мусульман у російськомовному по-
літичному дискурсі Криму.

Матеріалом для цієї статті послужили
тексти кримських суспільно-політичних
видань, орієнтованих на російськомовне
населення півострова і пов’язаних із по-
літичними силами, які з ідеологічної точ-

ІÑÒÎÐІß
О.В. Богомолов, І.М. Семиволос

КРИМСЬКІ ТАТАРИ, ІСЛАМ, МУСУЛЬМАНИ
У РОСІЙСЬКОМУ НАЦІОНАЛІСТИЧНОМУ

ДИСКУРСІ В КРИМУ

ки зору репрезентують широкий діапазон
версій російського націоналізму. Найбільш
помітними серед цих організацій є Крим-
ська організація КПУ, «Русская община
Крыма» (РОК), ПСПУ та низка нестійких
політичних об’єднань, які формуються у
контексті виборів до місцевих органів вла-
ди (Партія «Союз», Блок «За Януковича!»
тощо). Щоденна газета КПУ «Крымская
правда» згодом перетворилася на de facto
спільний проект із РОК1. «Крымская прав-
да» формулює свою місію як газети «не
только для русских, но и для всех, кто ощу-
щает себя частью Русского мира, его исто-
рии и культуры, кто говорит и думает по-
русски»2. Серед інших носіїв російського
націоналістичного дискурсу помітне місце
займають «Крымское время», «Крымские
известия», «Крымская газета», «Вестник
Тавриды», інформаційне агентство «Но-
вый регион – Крым», газета «Русичи».

1. Цивілізація як модель міжгрупо-
вих відносин

Тексти російських націоналістів у Кри-
му рясніють таким поняттями, як «восточ-
нославянская», «русская советская», «пра-
вославная славяно-русская», «восточно-
христианская» «цивилизация». Основним
змістом дискурсу на тему цивілізацій є
визначення ідентичності, відповідь на пи-
тання, хто такі ми і хто є вони. Характерно,
що у цивілізаційному дискурсі відносини
між російськомовним населенням Криму
та іншими групами (кримськими татара-
ми, українцями) подаються в опосередко-
ваному вигляді не як відносини між етніч-
ними групами, які живуть поруч в одному
регіоні, а через призму їхнього зв’язку з
якоюсь сутністю вищого порядку. Росій-
ські націоналісти виступають безпосеред-
ньо від імені цієї більшої сутності (цивілі-
зації), повністю ототожнюючи себе з нею,
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натомість своїх vis-à-vis вони визначають
у термінах етнічної або релігійної ідентич-
ності (кримські татари, мусульмани, укра-
їнці). Останні, таким чином, поставлені
на ієрархічно нижчий щабель і фігурують
здебільшого як суб’єкт різних неправиль-
них вчинків, такі собі порушники. Пор.:

Как и следовало ожидать, мировая
пиар-кампания по пересмотру итогов
второй мировой войны (не в пользу Рос-
сии и всей славянской цивилизации)
зацепила и Крым. <…> Главными ньюс-
мейкерами в данном случае выступили
представители крымскотатарской
национальности, а именно меджлис,
решивший разнообразить  п е р е ч е н ь
традиционных  траурных мероприя-
тий, запланированных на 18 мая3. (Виді-
лення наше. – О.Б., І.С.).

Отже, з погляду глибинної моделі між-
групових відносин, яка наявна в дискурсі
російських націоналістів, останній можна
охарактеризувати як зразок дискурсу домі-
нування. Оскільки власне російська етніч-
на ідентичність у ньому слабоактуалізова-
на (підмінена сутностями вищого поряд-
ку), обмежується функціональний простір
моделі міжетнічних або міжконфесійних
відносин, яка є ключовою в офіційному
дискурсі кримської та української влади і
побудована на презумпції рівного статусу
суб’єктів цих відносин.

Цивілізація подається як статичний, до-
вічний об’єкт, так само статичною по суті
є й ідеальна поведінка її «носіїв» – етніч-
них росіян Криму, які зображуються як
конструктивний елемент «русского мира».
Пор.:

Отличия крымских русских опред-
еляются тем, что они «держат каркас»
Русского мира в Крыму, обеспечивая ау-
тентичное культурное развитие в струк-
туре российской цивилизации нерус-
ским этническим группам – армянам,
болгарам, грекам, евреям, караимам,
крымским татарам, крымчакам, немцам
и др.4 (Виділення наше. – О.Б., І.С.).

Ще Арнольд Тойнбі звернув увагу на
спадковість понять радянська і російська
православна цивілізація у своїй фундамен-
тальній праці «Дослідження історії». Зо-
крема, він вважав Радянський Союз, який
«став політичним спадкоємцем Петрової
Російської імперії», «російською право-

славною світовою державою, що чіпляєть-
ся за життя, вбравшись у західні одяганки
задля зручності та маскування». «Кому-
нізм, – писав британський історик, – мож-
на розглядати як ідеологічний замінник
східного православного християнства, за
який ухопилися в піку лібералізмові, бо
лібералізм  – це західна правовірність,
тоді як комунізм, дарма що західного похо-
дження, є в очах Заходу огидною єрессю»5.
Функціональна еквівалентність епітетів
«советский», «русский», «православный»
і еволюція спадкоємців комуністичної ідеї
в Криму у бік російського націоналізму
доводять справедливість цього аналізу. З
другого боку, праці самого Тойнбі, які ро-
зійшлися великим накладом у російському
перекладі ще напередодні розпаду Радян-
ського Союзу, теж сприяли освоєнню кон-
цепту “цивілізація” російською політич-
ною думкою.

У дискурсі російських націоналістів
східнослов’янська цивілізація, східнопра-
вославна цивілізація, «русский мир» і Ро-
сія виступають як кореферентні номіна-
ції, тобто вони відсилають до того самого
об’єкта, який розуміється як географічний
та одночасно ціннісний простір, освячений
православ’ям – «высшим, единственным в
своей полноте и непорочности исповеда-
нием христианства»6.

Навіть у контекстах, коли йдеться про
сучасну Росію, вона подається як дещо
більше, аніж держава в кордонах колиш-
ньої РСФР, принаймні як Росія разом із
невизначено великою спільнотою «сооте-
чественников» за її межами, в тому числі
«крымчан». Пор.:

И теперь, после того как Россия
вышла на линию своего государствен-
но-политического подъёма, День Рос-
сии празднуется всем Русским Миром
как день возрождения России. Хочу за-
метить, великой и многонациональной
страны! Поэтому мы, российские сооте-
чественники, проживающие в Крыму и
на Украине, воспринимаем в новых по-
литических условиях 12 июня не толь-
ко как главный государственный
праздник Российской Федерации, но
и как свой общенациональный празд-
ник. Сегодня 12 июня объединяет Рус-
ский Мир и вдохновляет его! Поэтому
так широко и всё более массово члены



Східний світ №1 200852

Кримські татари, іслам, мусульмани у російському націоналістичному дискурсі в Криму

Русской общины Крыма, активисты
и сторонники всеукраинской партии
«Русский Блок», рядовые крымчане
отмечают День России в Крыму7 (Ви-
ділення наше. – О.Б., І.С.).

«Русский мир» становить дещо ширше
за об’ємом змісту поняття, до нього вхо-
дять Україна і Білорусь разом із низкою
інших, неслов’янських, народів колишньої
імперії. Пор.:

Русский мир <…> по уровню своей
структурированности и целостности
является чем-то большим, чем явление,
обозначаемое понятием «российская
диаспора». Феномен этот складывался
исторически. В его становлении и раз-
витии принимали участие представите-
ли различных этнических сообществ:
русские, белорусы и украинцы, татары,
армяне, грузины, датчане, немцы и мно-
гие другие8.

У поодиноких текстах кримські татари
теж розглядаються як невід’ємна частина
«русского мира», теперішнє відчуження
якої від останнього подається як штуч-
не, а причини його, на думку російських
націо налістів, «носят исключительно по-
литический характер»9. Стверджується на-
віть, що етнічна самосвідомість кримських
татар сформувалася в межах російського
соціокультурного простору і не могла не
зазнати його ціннісних впливів. Отже, го-
ловною загрозою «русскому миру» та його
«тюркской (крымскотатарской) составляю-
щей» є Меджліс, «организация, созданная
татарской этнической элитой»10. Перебува-
ючи на антиросійських позиціях, частина
кримських татар, організованих Меджлі-
сом, намагається викорінити у самих себе
та у всьому етносі родові ознаки, закладе-
ні у процесі етногенезу. «Меджлисовцы» і
«украинство» сформували «политический
союз, направленный не на созидание, а на
разрушение исторических форм цивилиза-
ционного бытия, <…> отторжение [русско-
го] языка, <…> поддержку внешнеполити-
ческих акций и интересов иных цивилиза-
ционных структур»11.

Сучасна Росія, де «будуються найбіль-
ші в Європі мечеті», подається як ідеальна
модель взаємовідносин із мусульманами.
Пор.:

 <…>духовные лидеры мусульман
рука об руку со святейшим патриархом

стоят на пути проникновения сект, эк-
стремистов, стоят на защите нравствен-
ности, запрещая всякие позорные шаба-
ши т.н. «сексменьшинств». Взгляните,
как они относятся к лидеру России Пу-
тину. И с каким искренним уважением
он относится к ним, к бесспорным цен-
ностям Ислама12.

В інших контекстах у ролі ідеальної мо-
делі вирішення мусульманського питання
подається Радянський Союз. Пор.:

В границах восточнославянского
пространства возникла единственная
европейская культура, которая многими
мусульманами воспринимается как своя
собственная. Не случайно Советский
Союз, где доминировала восточносла-
вянская культура, воспринимался мно-
гими государствами с исламским насе-
лением как надёжный друг и защитник,
а сам факт существования СССР делал
полностью невозможным даже мысль
об организации столкновения европей-
ской и исламской цивилизаций13.

Цікаво, що здатність Росії бути етало-
ном подеколи зображується як іманентна,
властива їй за внутрішньою природою,
якість. У рамках такої схеми процес на-
слідування Росії іншими залежними від
неї сутностями виглядає не як свідома ак-
тивність конкретних індивідів, груп або
інститутів, а радше як процес, непідконтро-
льний людській волі. Пор.:

Понятно, что этнические русские в
Крыму, вследствие специфики регио-
нальной социокультурной среды, имеют
свои отличия от русских, проживающих
на «матричной» территории Русско-
го Мира – в Российской Федерации,
либо в других  частях – на Украине, в
Киргизии, Казахстане и т.п.14 (Виділен-
ня наше. – О.Б., І.С.).

Цікаво, як у контексті дискурсу про
східнослов’янську цивілізацію та «рус-
ский мир» інтерпретуються зміст та при-
значення кримської автономії і місце в ній
кримських татар. Формально АР Крим
є територіальною автономією, і ані Кон-
ституція України, в частині, яка торка-
ється її статусу, ані кримська конституція
не визначають статусу автономії як «на-
ціональної», за радянською або сучасною
російською традицією. Натомість з по-
гляду кримських російських націоналістів



Східний світ №1 2008 53

О.В. Богомолов, І.М. Семиволос

«крымская автономия – это идея русской
автономии», спрямованої «на сохранение
социокультурного своебразия Крыма».
Головна функція автономії, на їхню дум-
ку, полягає в тому, що вона «защищает от
украинизации»15. Відповідно кримським
татарам вони залишають лише один ви-
бір – прийняти як даність цей порядок ре-
чей, оскільки «крымские татары интегри-
руются в социокультурное пространство
Крыма, а не в Ивано-Франковское или
Львовское»16.

1.1 Зіткнення цивілізацій
Не обійшла російськомовні медіа Криму

і популярна у світових ЗМІ тема зіткнення
цивілізацій, яка служить ще більшій акту-
алізації теми загрози в контексті відносин
із кримськими татарами. Кримські татари
зображуються як носії радикального ісла-
му, нав’язується апокаліптичний сценарій,
у якому війна двох цивілізацій – іслам-
ської та східнослов’янської – подається
як неминуча. З’являються повідомлення
про табори з підготовки бойовиків у крим-
ських горах17. Асоціативно з цією темою
пов’язані теми «турецької загрози», «пан-
тюркізму», які мають більш давню історію
у кримському контексті. Туреччина, котра
раніше фігурувала як самодостатній чин-
ник загрози, дедалі частіше вбудовується
у більш загальну тему міжцивілізаційного
зіткнення. Часті прямі або приховані по-
рівняння Криму з Чечнею та Косовом під-
силюють відчуття загрози. Пор.:

(1) – Но война пока в Крыму не на-
чалась.

– Начнётся, если и дальше игнориро-
вать исламский фактор. Понимаете, если
гнойник не лечить, а просто заклеивать,
то мы знаем, чем это грозит всему орга-
низму. <…> Сегодня разгорается война
двух цивилизаций, которая примет не
межэтнический, а религиозный характер,
а такие войны – самые жестокие. Эска-
лация конфликта начнётся с Крыма – это
наши выводы двухлетней давности18.

(2) – Ладно, тогда какими вы видите
перспективы Крыма? Второе Косово?
Кипрский вариант?

– Татарский фактор очень опасен –
борьба украинских националистов с

Россией подобными методами ведёт
к угрожающим вещам. Да, у вас полу-
чится, как в Косово. И дело даже не в
крымских татарах, а в мировой ислам-
ской цивилизации, которая будет их ис-
пользовать в качестве форпоста продви-
жения своих интересов19.

1.2 Історія переможців
Жоден націоналістичний дискурс не об-

ходиться без власної версії історії. Це так
звана історія переможців, яка змальовує
образ минулого, «зумовлений політичною,
соціальною чи релігійною потребами, що
в ньому всі альтернативні варіанти та бічні
лінії відтято, а нормативну схему спрепа-
ровано й відселектовано»20. Не становить
винятку і російський націоналістичний
дискурс у Криму.

Важливу роль у історичних розвідках
кримських російськомовних медіа відіграє
ретроспективний образ ісламу та Крим-
ського ханства, в якому за останнім закрі-
пилася роль «неспокойного южного соседа
Российской империи», головним засобом
існування для якого були «набеги на рус-
ские земли», а внутрішня політика поля-
гала в «угнетении немусульман»21. Отже,
згідно із такою інтерпретацією минулого
ліквідація Кримського ханства та анексія
Криму Російською імперією у 1783 році
подається як «реванш за сожженные рус-
ские города и села, за слезы невольни-
ков, проданных на рынках Карасубазара
и Кафы, за кровь защитников русских зе-
мель, пролитую в татарских набегах»22.
Стверджується також, що «империя впо-
лне обоснованно могла претендовать на
Тавриду», оскільки «как известно, русские
обосновались в Крыму гораздо раньше,
чем здесь появились татары», а «в Тавриде
существовало даже русское княжество –
Тмутаракань». Особливо підкреслюється
також той факт, що православ’я в Криму
з’явилося раніше за іслам. Останні дві тези
використовуються як аргумент на користь
«права первородства на Крым» і спросту-
вання «утверджений русофобов, что это
[анексія Криму Катериною Другою] была
оккупация»23.

Російська імперія змальовується су-
ворим, але справедливим володарем, під
владою якого «населення півострова лише
виграло». Захопивши Крим, Москва «не
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повела наступление на ислам, чтобы по-
квитаться за сожженные церкви. Мечети и
духовные училища мусульман сохранили
вакуфные земли»24. Пор.:

Им [мусульманам] были дарованы
все права и привилегии соответствую-
щих сословий России. При этом никто
не покушался на обычаи и религию не-
христианского населения. Веротерпимая
Екатерина сделала для мусульманских
дворян лишь одно ограничение – запре-
тила владеть православными крепост-
ными. <…> Российское правительство
не только сохранило конфессиональные
особенности народов Крыма, но и спо-
собствовало их развитию25.

Публікації, в яких звеличується політи-
ка Катерини ІІ у Криму, почастішали після
рішення мера Сімферополя Г. Бабенка та
міської ради відновити пам’ятник росій-
ській цариці в центрі міста. Для російських
націоналістів постать Катерини цінна тим,
що вона пов’язана з початком русифіка-
ції Криму, натомість для кримських татар
вона символізує руйнацію їхньої історич-
ної державності. Закріплення «історичної
пам’яті» в назвах вулиць та площ, мону-
ментах, вшануванням визнаних у певній
спільноті святинь, дат та ювілеїв – так
звана меморативна політика – є найбільш
ефективним способом «регулювання істо-
рії»26. Конкуренція за право мати свою ме-
моративну політику і контролювати сим-
волічну складову публічного простору між
представниками різних етнічних спільнот
та політичних ідеологій у Криму останнім
часом досягла безпрецедентного для Укра-
їни рівня27. Новітній російський історич-
ний медіа-дискурс має дзеркальний відпо-
відник у кримськотатарських друкованих
ЗМІ, аж до наголошення на толерантному
ставленні кримських ханів до своїх хрис-
тиянських підданих. Головною темою цієї
заочної дискусії є суперечка за історичні
права на Крим.

2. Теорія змови як модель інтерпре-
тації політичної поведінки

Певна когнітивна проблема для носіїв
російського націоналістичного дискурсу,
який оперує надмірно генералізованими та
статичними моделями цивілізацій, світів,
полягає в тому, яким чином ввести в цю
спрощену картину світу реальне мінливе

розмаїття політичних процесів, котрі відбу-
ваються у конкретній країні і регіоні. Схе-
мою, яка пропонує просте рішення цієї про-
блеми, є теорія змови28. Ця схема дозволяє
категоризувати широкий діапазон політич-
них акторів на основі двох дуже простих бі-
нарних параметрів – як своїх (добро, світлі
сили) та чужих (зло, темні сили), а також
активних (суб’єктів, або ініціаторів, змо-
ви) та пасивних (об’єктів маніпуляції з боку
змовників). Динаміка подій визначається
діями «змовників», «світлі сили» перебува-
ють в оборонній позиції і прагнуть збере-
ження певного стану речей. Відтак будь-які
зміни або активні дії, які не відповідають
цьому ідеальному стану речей, можуть
бути інтерпретовані як елементи реалізації
плану «змовників». За своєю суттю змова
є війною або змаганням, у якому «змовни-
ки» намагаються знищити чи підпорядку-
вати собі «світлі сили» аби заволодіти їхні-
ми скарбами (територією, природними та
людськими ресурсами тощо). Теорія змови
як модель пояснення політичних процесів
пропонує єдиний позитивний сценарій, за
яким пасивні, слабкі об’єкти можуть вряту-
вати себе. Це можна зробити, лише приєд-
навшись до «світлих сил».

Тема всесвітньої змови проти східно-
православної, східнослов’янської циві-
лізації розглядається під кутом намірів
«абсолютного зла» – США та «світової
олігархії» – встановити контроль над
глобальними ресурсами та зберегти свій
контроль над світом. Одним з інструментів
у здійсненні таких намірів є «радикальний
іслам», якому, як не дивно, сприяють між-
народні організації. Пор.:

<…> войска ООН, направленные в
Косово в 1999 году для того, чтобы оста-
новить геноцид, проводили этнические
чистки, способствовали преднамерен-
ному и систематическому уничтожению
сербов-христиан албанцами, исповедую-
щими ислам29.

Локальні кримські події вбудовують-
ся в контекст цієї єдиної змови світового
масштабу. Пор.:

На фоне мусульманских бесчинств
в Косово, террористических акций в
Европе и на Ближнем Востоке, органи-
зованных исламскими боевиками, собы-
тия последних дней в Крыму приобре-
тают особенно зловещую окраску30.
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Не тільки дії ісламістів від Косова
до Криму, а і Помаранчева революція
2004 року, яка, мабуть, ще більш збенте-
жила свідомість російських націоналістів
у Криму, вбудовується у єдиний ряд гло-
бальної змови «світового зла». Пор.:

 Страны Евросоюза должны осо-
знать: происходящее у них – оранжево-
го цвета. Исламский экстремизм и тер-
роризм, вооружённое насаждение «де-
мократии по-американски», «цветные»
революции в ряде стран СНГ и погромы
во Франции, Германии и Бельгии – зве-
нья одной цепи31.

Аби врятуватися від цієї глобальної змо-
ви, знаряддям якої виступає «радикальний
іслам», пропонується створити «действен-
ный центр сопротивления», який може іс-
нувати лише в «рамках восточнославян-
ского мира», що, на відміну від Заходу, має
«исторический опыт взаимодействия с на-
родами, исповедующими ислам»32.

3. «Ісламська карта»: амбівалентне
ставлення до ісламу і мусульман

Поширений у кримському медіа-дис-
курсі метафоричний вираз «ісламська кар-
та» рельєфно передає суперечливе та од-
ночасно недовірливе ставлення до ісламу.
Гральна карта, як відомо, немає цінності
сама по собі і набуває її залежно від того,
в чиїх руках вона перебуває – «своїх» або
«чужих», вона може бути то козирем, то
«розмінною картою». Отже, ця метафора
є вираженням невіри в щирість релігійних
переконань кримських татар, неповноцін-
ності самої ісламської релігії та сприйнят-
тя мусульман як пасивного об’єкта, яким
легко маніпулюють зовнішні сили. Ось
один із яскравих прикладів висловлюван-
ня відомого російського проповідника Ан-
дрія Кураєва33 у кримській пресі, яке поєд-
нує тему про неповноцінність мусульман з
уявленням про них як загрозу:

Мусульмане в Крыму ведут себя, как
подростки, утверждающиеся в социуме.
Вспомним поведение человека с по-
дростковыми комплексами по фамилии
Шикльгрубер (sic!)34.

Характерним елементом дискурсу домі-
нування є зображення ісламу в порівнянні
з православ’ям. Здебільшого мова йде про
перевагу цінностей православ’я, його ви-
щість щодо ісламу. Пор.:

Крым, познакомивший поэта воо-
чию с миром ислама,  положил начало
процессу “возвращения” его [Пушкина]
к ценностям православия35.

Маніпулювати мусульманами у Криму
можуть «українські націоналісти», які «ве-
дут активную откровенную пропаганду фа-
шизма, разыгрывают в Крыму «исламскую»
карту»36. Але у Криму гра може виглядати і
складнішою, багаторівневою і навіть гло-
бальнішою. У таку конструкцію українські
націоналісти вже не вміщаються:

<…> значительная часть крымскота-
тарского народа обманута пропагандой
меджлиса, и эти люди, не зная, как все
выглядит в действительности, стали се-
годня разменной монетой в руках про-
дажных меджлисовских деятелей, <…>
[которые], <…> руководствуясь прин-
ципом «кто больше даст», повели азарт-
ную игру с американскими покровите-
лями и, что особенно опасно, – с экстре-
мистскими кругами фундаменталистов
в исламском мире37.

Поряд із негативним ставленням до
«радикального ісламу», коли останній по-
стає як ворог православ’я в контексті Ко-
сова або Криму, в текстах, де йдеться про
антизахідні настрої серед мусульман або
про те, як вони потерпають від Заходу, від-
чувається позитивна оцінка. В останньому
контексті мусульмани наче стають союз-
никами російської цивілізації у боротьбі
проти ворожого до Росії Заходу. У поді-
бних контекстах мусульманам навіть при-
писується прихильне ставлення до право-
слав’я. Пор.:

Арабы с благосклонностью отмети-
ли, что православные христиане во вре-
мя скандала вокруг карикатур на проро-
ка Мухаммеда в начале 2006 года были
однозначно на стороне ислама. Что же
касается демократических свобод, в том
числе свободы слова, для обеих религий
это, самое большее, добродетели второ-
го ранга. <…> Отторжение духовного
влияния извне в России становится прак-
тически таким же приоритетом, как и в
исламском мире. Ислам, как недавно за-
явил патриарх Алексий II, ближе стоит к
православной церкви, чем католицизм38.

Виходячи з такого розуміння, російські
націоналісти очікують на схвальну оцінку
своїх антизахідних акцій з боку місцевих
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мусульман. Прикладом може служити така
позиція учасників мітингу протесту проти
натовських навчань Sea Breeze у Феодосії
влітку 2006 року:

Нас хотят рассорить с крымскими та-
тарами, – говорят митингующие. – Хотя
на самом деле они стоят с нами плечом
к плечу. Все же знают, как ислам отно-
сится к Америке, так что они здесь на
нашей стороне39. (Виділення наше. –
О.Б., І.С.).

4. Переформатування міжгрупового
конфлікту у міжконфесійний

Процес переінтерпретації міжгрупового
конфлікту між так званими «слов’янами»
та кримськими татарами40 як релігійного
принаймні почасти є наслідком дії потуж-
них цивілізаційного та конспірологічного
фреймів у російському націоналістичному
дискурсі та намагання надати більшої ре-
льєфності та переконливості образу загро-
зи, яка у мисленні російських націоналіс-
тів асоціюється з кримськими татарами.

У російській націоналістичній пресі
Криму все частіше Меджліс згадується в
контексті політичного ісламізму. Однією
з імовірних причин цього є рефлексія на
міжнародні події, такі як косовська  криза
в Югославії та початок другої чеченської
війни в Росії, яка у російських ЗМІ пере-
важно висвітлювалася як боротьба з вах-
хабітами41. За свідченням кримськотатар-
ського активіста, російські націоналісти
дедалі частіше вживають позначення «іс-
ламісти» до усіх мусульман, коли йдеться
про конфліктні події42. Характерно, що
орган світського за своєю ідеологією на-
ціонального руху – Меджліс – дедалі час-
тіше подається як «ісламське угрупован-
ня»43. Пор.:

(1) <…> малочисленные, но оголте-
лые функционеры из т.н. «меджлиса-ку-
рултая» [ведут] пропаганду преступных
идей «меджлиса крымскотатарского на-
рода», в том числе идей расизма, ксено-
фобии, а также реваншистских и ради-
кальных исламистских призывов44.
(Виділення наше. – О.Б., І.С.).

(2) На своих плечах крымскотатар-
ский Меджлис принес в Крым вахха-
бизм и поставил  автономию на грань

масштабного конфликта. От этого
пострадают все – и христиане, и му-
сульмане. Только верхушка Меджлиса
смотается в какую-нибудь исламскую
страну45.

Використання терміна «ісламісти» на
позначення кримських татар посилює від-
чуття загрози. Унаслідок подібної зміни
позначень міжгрупове протистояння деда-
лі частіше постає в медіа-дискурсі як між-
релігійне.

Висновки
Картина світу російських націоналістів

постає у вигляді окремих істотно ворожих
один до одного світів, або цивілізацій, які
зображуються як природні організми, від-
носини всередині яких концептуалізують-
ся в термінах родинних стосунків. У фокусі
інтересу знаходиться «східнослов’янська
цивілізація», у центрі котрої перебуває
«русский мир», контури якого збігаються з
кордонами Російської імперії. Найкращим
зразком і центром питомо східнослов’ян-
ського політичного утворення у межах цієї
картини є сучасна Росія, яка продовжує
традиції Російської імперії. Моделлю від-
носин всередині ширшої східнослов’ян-
ської цивілізаційної спільноти при цьому
служить Радянський Союз. З ціннісної
точки зору ліве крило націоналістів (КПУ,
ПСПУ) віддає перевагу Радянському Со-
юзу, натомість праві шанують Російську
імперію і здатні відмовитися від значної
частини радянської спадщини чи навіть
засудити деякі вчинки радянської влади46.
Україна у рамках цієї концепції не може
мати суттєво відмінних від Росії інте ресів
та цінностей, поява яких суперечила б її
«східнослов’янській цивілізаційній» при-
роді.

Політична поведінка кримськотатар-
ської та української національних еліт, на
думку російських націоналістів, зумовле-
на егоїстичними інтересами політиків, що
нехтують «східнослов’янською» приро-
дою власних народів заради своєї вигоди. І
кримськотатарська, і українська еліти ста-
ють знаряддям у руках потужних зовніш-
ніх сил, які належать до іншої цивілізації –
Заходу. Неслов’янський народ – кримські
татари – у цьому контексті має супереч-
ливий статус. З одного боку, вони розгля-
даються як частина питомої для східно-
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слов’янського світу тюркської складової. З
другого боку, вони опинилися у фокусі ве-
ликої світової змови, внаслідок чого пере-
творюються на ісламістів і втрачають свій
питомий зв’язок зі східнослов’янською
цивілізацією, яка єдина здатна їх врятува-
ти від усіх негараздів (зокрема, від влас-
ної політичної еліти у вигляді Меджлісу)
та захистити від Заходу. Така амбівалент-
ність в оцінці кримських татар пов’язана
з розумінням їх як другорядного та підпо-
рядкованого компонента у великій східно-
слов’янській родині народів, серед яких
мусульмани в цілому розглядаються як
найслабша ланка. «Ісламська карта», яка
зараз розігрується глобальними змовника-
ми і використовується проти «православ-
ної» та «східнослов’янської» цивілізації,
має, на думку російських націоналістів,
потрапити у «правильні руки», від чого
самим мусульманам, зокрема кримським
татарам, стане краще.

Російський націоналістичний дискурс
складається із суперечливої суміші ідей
вульгаризованого євразійства47 та інтер-
претованих на основі наївних політичних
теорій, таких як теорія змови, сучасних
політичних реалій. Ключовими інтер-
претаційними схемами у ньому виступа-
ють концепція цивілізації, яка береться за
основу картини світу, і закулісної змови
ворожих сил, дією яких пояснюється пере-
важна частина інновацій у суспільно-полі-
тичній сфері.

Цивілізаційний дискурс, у якому сла-
боактуалізованою залишається російська
етнічна, або «національна», ідентичність,
виконує ще одну важливу додаткову функ-
цію в полеміці з опонентами. Цей дискурс,
по суті, спрямований на закріплення домі-
нування однієї спільноти – етнічних росі-
ян або ширше – носіїв російської мови та
культури над іншими, дозволяє його носі-
ям захистити себе від звинувачення у на-
ціоналізмі, версією якого він є. З другого
боку, з позицій захисників цивілізації, яка
подається як історичний, навіть природний
стан речей, російські націоналісти вільні у
полеміці зі своїми опонентами звинувачу-
вати останніх у націоналізмі, який за ра-
дянською традицією сприймається як не-
гативний термін.

Як показує наведений матеріал, фе-
номен релігійного конфлікту не виникає

сам по собі, а становить нову інтерпрета-
цію у публічній дискусії того самого фе-
номену міжгрупового конфлікту, котрий
раніше описувався як міжнаціональний
або міжетнічний. Фоном, який сприяє по-
дальшому переосмисленню конфлікту як
релігійного у масовій свідомості, є широ-
ке застосування релігії як символічного
та мобілізаційного ресурсу у політиці, що
доводить викладений вище матеріал, на
фоні дедалі частіших згадок про події у
світі, які так само описуються як релігій-
ні конфлікти. Отже, виникнення феномену
міжрелігійного конфлікту пов’язане не зі
зміною онтології конфлікту, який точиться
між тими ж самими учасниками і є наслід-
ком міжгрупової конкуренції за ресурси, а
радше зі способом його осмислення сус-
пільством. Водночас ключовою матеріаль-
ною причиною, яка призвела до появи фе-
номену релігійного конфлікту у суспільній
свідомості, є той факт, що дедалі більше
число конфліктних подій розгортається
навколо культових об’єктів. Той факт, що
саме релігійне майно найчастіше виступає
як привід для конфлікту, став непередбачу-
ваним наслідком політики «подолання не-
гативних наслідків тоталітарної політики
колишнього Союзу РСР стосовно релігії
та відновлення порушених прав церков і
релігійних організацій». Якби українська
влада вирішила так само подолати наслід-
ки «тоталітарної політики СРСР» стосов-
но усіх громадян і повернути інше майно,
наприклад земельні угіддя, навколо цього
виникли б суперечки тієї ж самої приро-
ди, але ще більшого масштабу. Отже, уна-
слідок таких цілковито непередбачуваних
для безпосередніх учасників міжгрупової
конкуренції обставин у фокусі протисто-
яння опинився подвійний за своєю приро-
дою ресурс (який має як матеріальний, так
і символічний, ціннісний, вимір).

Нарешті, незайвим буде зробити де-
кілька зауважень методологічного харак-
теру. Відносини між великими групами
населення, відмінними насамперед із по-
гляду культури, мови та історичної долі,
у Криму і за його межами в українській
науковій рефлексії та публічній дискусії в
цілому здебільшого концептуалізуються
як міжетнічні. Віднедавна поруч із цим
терміном у певних контекстах почав ви-
користовуватися термін міжконфесійні
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відносини, під якими, як правило, розу-
міють відносини не тільки і навіть не
стільки між релігійними організаціями,
громадами або активістами, скільки між
уявними спільнотами, більшими за ет-
нічні групи, які у масовій свідомості по-
даються як носії тієї чи іншої культурної
традиції – ісламської або християнської
(у кримському контексті – частіше право-
славної). У презумпції ці терміни містять
уявлення про етнічні та культурні спіль-
ноти як позаісторичні сталі сутності, чи
не єдиною перемінною рисою яких є чи-
сельність та політичний статус48. Такий
підхід пояснюється пануючою у постра-
дянських країнах примордіалістською

концепцією нації, в основі якої лежить
есенціалістське уявлення про націю як
суспільний організм. Динаміка міжгру-
пових стосунків насправді є набагато
складнішою. Межі етнічних спільнот не
є чітко визначеними і залежать від мінли-
вого культурного та політичного контек-
сту. На розуміння членами тієї чи іншої
спільноти свого місця у більшому соціумі
впливає переосмислення культурної та іс-
торичної спадщини у процесі конструю-
вання нею власної групової ідентичності.
Велику роль у міжгрупових відносинах
відіграють політичні еліти, які впливають
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НА рубежі Х–ХІ ст. в основному завер-
шився процес переселення частини-

маси тюркомовних торків-огузів, відомих
також як гузи у мусульманських джерелах
та узи – у візантійських авторів, зі степів
Прикаспію на захід у причорноморські сте-
пи. До того протягом Х ст. відбувся розкол
основного масиву огузьких племен. Значна
частина огузів мігрувала із Середньої Азії
через Іранське нагір’я до Малої Азії, де у
другій половині ХІ ст. утворилась держава
турків-сельджуків. Інша частина огузів по-
прямувала до південноруських степів, де
вони стали відомими у наших літописах
під назвою торки (від самоназви тюрк), і
там вони потіснили печенігів. Причину та-
кого значного пересунення огузів більшість
дослідників бачить як наслідок тиску кума-
нів-половців зі сходу на своїх західних су-
сідів-огузів, що, на їхню думку, мало місце
на початку ХІ ст. [Плетнева 1981, 213–219;
Толочко 1999, 80–81]. Необхідно зазначити,
що дослідниками вже давно було доведено,
що огузи, які опинились у Середній Азії,
включили до свого складу залишки міс-
цевих іраномовних племен сармато-алан-
ського походження, що врешті-решт при-
звело до утворення туркменського етносу
[Толстов 1938, 196; Мацулевич 1947; Васи-
льева 1964а; Васильева 1964б; Васильева
1977; Ошанин 1926; Левин 1947]. Проте
проблема алано-огузьких контактів у сте-
пах Східної Європи у хозарський та після-
хозарський періоди так і залишилась недо-
статньо розробленою. Причиною цього є
традиційний підхід більшості дослідників,
у відповідності до якого період панування
торків-огузів у степах Східної Європи був
нетривалим – лише перша половина ХІ ст.
Проте дані письмових джерел та археоло-
гії дозволяють вважати, що огузькі племе-
на з’явились у Північному Причорномор’ї
значно раніше початку ХІ ст. і відповідно
до того алано-огузькі контакти на півдні
Східної Європи мали встановитись ще у
хозарський період.

О.Б. Бубенок

АЛАНО-ОГУЗЬКІ КОНТАКТИ У СТЕПАХ СХІДНОЇ
ЄВРОПИ У ПІСЛЯХОЗАРСЬКИЙ ПЕРІОД

(КІНЕЦЬ Х – ПОЧАТОК ХІІ СТ.)

Мусульманські автори повідомляють,
що у першій половині Х ст. володіння огу-
зів знаходились у степах на схід від Волги.
Так, ал-Істахрі пише, що країна гузів роз-
ташовується “на землях на захід від Мав-
варанагра та між хозарами й кімаками,
країною карлуків і болгар та кордонами
мусульманських держав від Джурджана
та Ісбіджаба” [Караев 1968; Материалы по
истории туркмен… 1939, 166]. Ал-Масуді
повідомляє, що на узбережжі Хозарського
(Каспійського. – О.Б.) моря знаходиться
багато пасовиськ гузів [Материалы по ис-
тории туркмен… 1939, 166]. Ці ж дані під-
тверджує анонімний автор твору “Худуд
ал-‘Алам”, який був написаний вже напри-
кінці Х ст., але увібрав відомості попере-
днього періоду. Про сусідні щодо країни
гузів території у цьому трактаті сказано,
що на схід від них знаходиться пустеля гу-
зів та місто Трансоксіани, а на південь від
них – пустеля вздовж Каспійського моря,
на захід та на північ від них – ріка Атіл
[Minorsky 1937, 100]. Проте найбільш ці-
каву інформацію про гузів у першій поло-
вині Х ст. залишив нам Ібн Фадлан, який
відвідав їхні землі на шляху із Хорезму до
Волзької Булгарії. Арабський мандрівник
повідомляє, що країна гузів знаходилась
на північ від Хорезму на відстані 15 днів
шляху. За даними арабського мандрівника,
гузи були кочівниками. Ібн Фадлан також
відзначив значне майнове розшарування
гузів та досить розвинуту соціальну струк-
туру їхнього суспільства. Вже на початку
Х ст. арабський інформатор відзначив, що
у гузів існували риси державної влади: на
чолі усіх гузів був повелитель, який мав
титул ябгу, а його заступника називали
кюзеркін. Ібн Фадлан також зазначив, що
одним із найбільш впливових у гузів був
начальник війська, який мав великі отари
худоби. У безпосередній підлеглості до
нього перебували ватажки, щодо яких Ібн
Фадлан використав як титули тюркської
номенклатури, так і власні імена: Тархан,
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Йинал та Баглиз. При цьому арабський ін-
форматор відзначив, що найбільш шляхет-
ним із них був Тархан [Ковалевский 1956,
129–130].

Серед дослідників набула поширення
думка, згідно з якою від початку суспіль-
ство огузів складалося із 24 племен і це
успадкували їхні нащадки як у Середній,
так у Малій Азії. Хоча такий розподіл з ча-
сом став умовним, бо згодом жодний етнос
огузького походження не міг увібрати у
себе таку кількість племен. Це можна зна-
йти у відображенні традиції, згідно з якою
огузькі племена виводять своє походжен-
ня від легендарного родоначальника Огуз-
хана, в котрого було 24 онуки, від яких по-
ходять огузькі племена [Жирмунский 1962,
139–258]. Відголоски такої традиції навіть
були помітні у Малій Азії, де, відповід-
но до “Канун-наме” османського султана
Сулеймана І, рада племінних юрюкських
вождів складалася із 24 чоловік, а в дива-
ні (урядовій раді) сельджуцького султана
Ала ад-Діна Кейкубада було 24 секретарі
та писарі [Еремеев 1971, 93]. З огляду на
соціальну структуру огузьких племен осо-
бливий інтерес становить аналіз огузького
епосу “Деде Коркут” (XV ст.), за даними
якого огузьке плем’я розділялось на “зов-
нішніх” і “внутрішніх”. При цьому під час
війни “внутрішні” огузи займали центр і
ліве крило, а “зовнішні” – праве [Курылев
1964, 2–5]. Якщо вважати, що огузи дотри-
мувалися традиційної північної орієнтації
[Кононов 1978, 164], то “внутрішні” огузи
становили західне угруповання племені, а
“зовнішні” – східне. А це може означати,
що при формуванні огузького союзу пле-
мен цей принцип переносився на більш
високий рівень об’єднання, тобто огузам
було притаманне, як й іншим середньо-
вічним кочівникам, розділення на західне
і східне угруповання. У свою чергу, для
огузького племені була характерна дуаль-
на організація племені: огузи однієї фра-
трії укладали шлюби з представниками
протилежної, хоча при цьому незрозуміло,
чи збігалося це з поділом огузів на “вну-
трішніх” і “зовнішніх”. Ці екзогамні групи
в огузів складалися із родів, на чолі яких
були 24 беки [Курылев 1964, 2–5]. Таким
чином, можна побачити, що кожне огузь-
ке плем’я наслідувало у зменшеному ви-
гляді принцип об’єднання 24 підрозділів,

що існував у легендарні часи Огуз-хана.
Проте невідомо, чи існувала в огузькому
племені ієрархія родів у відповідності до
їхнього походження. Аналізуючи таку си-
туацію, Д.Є. Єремєєв зробив висновок,
згідно з яким “тюркські племена досить
часто залучали до свого складу не лише
родичів, а й цілі групи з інших родів та
племен”, що взагалі було притаманно “для
всіх кочових племен” [Еремеев 1971, 99].
Є підстави вважати, що до грандіозного
розселення огузьких племен в ХІ ст. огу-
зи, які проживали на північ від Середньої
Азії, включили до свого складу окремі
родоплемінні групи сармато-алансько-
го походження. Д.Є. Єремєєв вважає, що
асиміляція іраномовних племен тюрками
мала вже місце наприкінці гунської епо-
хи у III–IV ст. у Східному Туркестані. На
думку дослідника, під час свого руху, що
почався в V–VI ст. із Центральної Азії до
Середньої і Західної Азії та до XI–XIII ст.
докотився і до Малої Азії та Балкан, ма-
сив тюркських племен увібрав у себе різ-
ні іранські елементи. Унаслідок цього до
мови тюркомовних народів, у тому числі
носіїв мов огузької підгрупи, увійшли
іранські елементи, причому досить давні:
бьорі/бьорю – “вовк”, титули – шад, ябгу
тощо. Д.Є. Єремєєв вважає, що ця асимі-
ляція іраномовних племен тюрками мала
інтенсивний характер у Південному Тур-
кестані від початку VIII ст., коли почалась
ісламізація місцевого населення, що спри-
яло зближенню тюркомовного й іраномов-
ного населення [Еремеев 1971, 236–237].

В XI ст. ал-Біруні писав, що в його час
і до того алани та аси проживали між схід-
ним узбережжям Каспійського моря і пів-
денним берегом Аральського моря, тобто
були південними сусідами огузів [Волин
1941, 194]. Крім того, Ібн Фадлан свідчить
про те, що на початку Х ст. південними
сусідами огузів були також мусульмани-
саманіди і стосунки гузів з ними мали
мирний характер та сприяли розвитку тор-
гівлі [Ковалевский 1956, 126–127]. Проте
результати археологічних досліджень до-
зволили С.П. Толстову зробити висновок,
що згодом ці стосунки між саманідами і
кочівниками-огузами погіршилися, про що
може свідчити ланцюг укріплень, збудова-
них у Х ст. вздовж плато Устюрта [Толстов
1948, 249]. Отже, найбільш інтенсивні
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контакти між огузькими племенами і на-
щадками сармато-аланів у Середній Азії
почали здійснюватися саме тоді, коли після
падіння Саманідської держави на початку
ХІ ст. до Мавараннагру мігрували племена
огузів, що сталося через кілька десятиліть
після падіння Хозарського каганату.

До другої половини Х ст. огузи перебу-
вали у васальній залежності від хозарів. У
творах Ібн ал-Асіра та Мірхонда міститься
легенда про предка сельджуків, ватажка
гузів Дукака, який був на службі у хозар-
ського царя-ябгу. Син Дукака, Сельджук,
став особливо наближеним до хозарського
царя. Проте унаслідок придворних інтриг
Сельджук змушений був звільнитися із-під
опіки хозарського царя та зі своїми синами
Ізраїлем, Мікаелем, Юнусом та Мусою по-
вів своє плем’я до низин Сирдар’ї, де вони
захопили Бухару та заснували свою держа-
ву сельджукідів [Материалы по истории
туркмен... 1939, 450–451; Артамонов 1962,
419–420]. Ці факти – залежність огузів від
хозарів та подальша їхня боротьба з хозара-
ми – знайшли своє відображення у творах
інших авторів. Так, Костянтин Багрянород-
ний повідомляє, що у середині Х ст. узи
виходять із-під контролю хозарів і разом з
волзькими булгарами починають боротьбу
за повну незалежність [Константин 1983,
29, 51]. Ібн Міскавейх повідомляє, що в
965 р. тюрки (гузи. – О.Б.) напали на Хоза-
рію [Заходер 1962, 152–157]. Останнє по-
відомлення дозволяє вважати, що в 965 р.
київський князь Святослав узгодив свої
дії з огузами і вони разом брали участь у
знищенні Хозарського каганату. Саме така
інформація дала підстави О.Б. Головку
вважати, що пам’ятки салтівської культу-
ри в Подонні були знищені торками-огуза-
ми унаслідок подій 965 р. Хоча дослідник
при цьому зазначив, що не все салтівське
населення було знищене прибульцями, а
водночас носії салтівської культури “спра-
вили позитивний вплив на етнічні процеси
у кочівників, сприяли становленню нових
рис у їхньому господарському та суспіль-
ному житті” [Головко 1999, 115].

Таким чином, ця гіпотеза збігається з
припущеннями дослідників про переселен-
ня частини аланів у цей період з лісосте-
пового Подоння на північний захід, у сере-
довище сіверян [Трофимова 1946; Плетне-
ва 1964, 24–33; Плетнева 1989, 283; Винни-

ков 1984, 72–128; Алексеев 1969, 191, 194],
другої частини – у зворотному напрямку:
з Подоння до верхів’їв Кубані, на свою
батьківщину [Гадло 1994, 22; Афанасьев,
Рунич 2001, 236–239; Кузнецов 1969, 300],
а третьої частини – на північний схід, на
територію мордви-мокши [Алихова 1959,
32; Алихова 1969, 5]. Такий напрямок мі-
грацій донських аланів може свідчити саме
про те, що удар завдавався саме з півден-
ного сходу, а не з інших територій. Отже,
гіпотеза О.Б. Головка дає підстави вважа-
ти, що торки з’явилися у Північному При-
чорномор’ї не на початку ХІ ст., а на кіль-
ка десятиліть раніше [Головко 1999, 115].
Таким чином, наприкінці Х ст. торки-огузи
могли заселити звільнені від хозарів степи
Волго-Доння, тоді як у степах на захід від
Сіверського Дінця продовжували кочува-
ти печеніги. Проте є підстави вважати, що
огузи проживали на території Хозарського
каганату ще раніше і їхні контакти з алана-
ми Східної Європи могли встановитися у
більш ранній  період.

Так, Є.В. Круглов доводить, що огузи
з’явилися на території Хозарського ка-
ганату у ІХ ст. у степах Північного При-
каспію. Дослідник вважає, що кочівники-
огузи залишили курганні поховання, серед
яких він виділив риси, що, на його думку,
можуть свідчити про існування контактів
між кочівниками-огузами і салтівським
населенням: 1) одночасне існування у
дельті Волги курганів кочівників-огузів і
курганних та безкурганних поховань хоза-
ро-болгарського населення; 2) поширення
у середовищі кочівників жіночих поховань
на боці; 3) існування у кочівників колек-
тивних і парних поховань, характерних на-
самперед для населення салтівської куль-
тури; 4) значне поширення в похованнях
кочівників дельти Волги речей, насампе-
ред копоушок, що набули поширення се-
ред носіїв салтівської культури; 5) обряд
порушення кістяків. Поширення таких
традицій серед кочового “огузького” насе-
лення дельти Волги Є.В. Круглов пояснює
не лише проживанням огузів на території
Хозарського каганату, а й існуванням змі-
шаних шлюбів, коли чоловіки-кочівники
брали собі жінок із середовища носіїв сал-
тівської культури [Круглов 2003, 55–58].
Однак ще й на сьогодні атрибуція поховань
огузів-торків становить проблему.
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Ібн Фадлан залишив нам опис похоро-
ну шляхетного гуза, що, здавалось, мав
би допомогти археологам. За даними Ібн
Фадлана, небіжчика-гуза ховали з речами
у могильній ямі, над якою влаштовували
дерев’яне перекриття. Арабський ман-
дрівник повідомляє, що під час похорону
могли вбити від одного до кількох сотень
коней, а шкіру забитих тварин розтягували
на дерев’яному перекритті над небіжчи-
ком. Над усім цим споруджувався курган
із землі. Крім того, Ібн Фадлан згадав про
одну дуже цікаву рису поховального об-
ряду гузів: «Если же он (покойник. – О.Б.)
когда-либо убил человека и был храбр, то
они вырубают изображение из дерева по
числу тех, кого он убил, поместят их на
могиле и скажут: “Вот его отроки, которые
будут служить ему в раю” [Ковалевский
1956, 129]. Російський археолог В.О. Іва-
нов, відповідно до згаданого опису і ре-
зультатів археологічних розкопок, виділив
окремо огузькі поховання в курганах ко-
чівників, датовані початком Х ст. На заході
вони були зосереджені уздовж нижньої те-
чії Волги та північно-східного узбережжя
Каспійського моря, на півночі – в басейні
річок Великий і Малий Узень. Східні та
південні кордони володінь огузів В.О. Іва-
новим не були виділені достатньо чітко
[Іванов 1995–1996, 86–87]. Це можна пояс-
нити тим, що у Х ст. етнополітична ситуа-
ція у Східному Туркестані та на кордонах
із Саманідською державою відзначалась
нестабільністю.

Що стосується питання атрибуції ста-
рожитностей торків у Північному При-
чорномор’ї, то це становить окрему про-
блему, тому що поховальний обряд торків
міг зазнати трансформації – як наслідок
включення до складу племінних об’єд-
нань огузів-торків окремих родових груп
із середовища попереднього печенізького
та салтівського населення. С.О. Плетньова
вважала, що торки перебували на терито-
рії степової України нетривалий період
на початку ХІ ст. і тому залишили після
себе дуже невелику кількість поховальних
комплексів. При цьому С.О. Плетньова ви-
ділила у степах Північного Причорномор’я
нечисленні кургани торків, яким були при-
таманні такі риси: поховання здійснюва-
лись під невеликими земляними насипа-
ми; поодинокі поховання у досить гли-

боких ямах; наявність жіночих поховань;
розміщення голови та ніг коня не поруч із
покійником, а на приступці або над ним у
засипці могили, на середині глибини; у тих
випадках, коли небіжчика ховали без коня,
могильна яма, як правило, мала приступки
з обох сторін для спорудження перекриття
[Плетнева 1981, 213, 218]. Проте є район
у Північному Причорномор’ї, де зустріча-
ються підкурганні поховання кочівників
післяхозарського часу, що майже повністю
відповідають опису поховання гуза, опи-
саного Ібн Фадланом. Йдеться насамперед
про басейн Сіверського Дінця у середній
його течії.

Саме в цьому районі біля сіл Торське (!)
та Марченки (мал. 1) були виявлені в кур-
ганах принаймні три поховання кочівників,
обряд яких у багатьох деталях збігається з
описом поховальних традицій гузів у творі
Ібн Фадлана. Поховані тут під курганним
насипом огузи-торки знаходились у ямах,
перекритих зверху дерев’яною стелею,
зверху якої лежали кістки коня, а в одно-
му випадку ще й кістки 8 телят, 2 овець та
корови. Небіжчики були покладені голо-
вою на Захід та супроводжувались набором
речей, що могло вказувати на їхню замож-
ність. У найбільш бідному похованні із ре-
чей знайдені лише залишки кінської збруї
(вудила, стремена), два ножі, один наконеч-
ник стріли та глиняні глечики. У найбільш
багатому похованні (курган № 27, похован-
ня 1 у хут. Марченки), окрім кінської збруї
та посуду, біля небіжчика були: шабля з
прямим перехрестям та круглим навершям
рукоятки; залишки дерев’яних, обтягнутих
шкірою піхов, прикрашених круглими ви-
пуклими бляхами з міді; зроблений зі шкіри
та береста сагайдак, в якому були стріли із
залізними наконечниками; залізна пряжка
та залишки шкіряних чобіт. У цій же могилі
біля ніг та голови небіжчика були поставле-
ні грубо вирізані із дерева фігурки людей,
що зображували, очевидно, убитих ним
ворогів, які мали стати слугами небіжчика
у потойбічному світі [Шрамко 1962, 321–
322]. Отже, бачимо, що описані підкурган-
ні поховання у середній течії Сіверського
Дінця фактично до деталей збігаються з
інформацією Ібн Фадлана про поховаль-
ний обряд гуза. Таким чином, ці поховаль-
ні пам’ятники торків є найбільш ранніми у
степах Північного Причорномор’я.
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Про перебування торків саме в середній
течії Сіверського Дінця свідчать не лише
розкопки курганів, а й численні топоніми
та гідроніми: річки Тор (Великий Тор, Ка-
зенний Торець), Сухий Торець, Кривий
Торець, село Торське на річці Жеребець,
селища Торський та Торецький на річці
Казенний Торець, Торське городище біля
міста Слов’янська [Шрамко 1962, 321].
Досить характерно, що більшість цих гід-
ронімів та топонімів зосереджені на пра-
вобережжі Сіверського Дінця (мал. 1).
Отже, торки мали проживати у степах на
захід від Дінця. Питання в тому, коли вони
вперше там з’явились.

У зв’язку з цим слід зазначити, що пер-
ша згадка про “торків” у давньоруських
літописах відноситься вже до 985 р.: “Иде
Володимер на болгары с Добрынею, уем
своим, в лодьях, а торки берегом приве-
де на коних, и так победи болгары” [ПВЛ
1950, 59]. Щодо коментування цього паса-
жу думки дослідників розділилися.

Так, С.О. Плетньова, дотримуючись дум-
ки про появу торків-огузів у південнорусь-
ких степах лише на початку XI ст., вважала,
що київський князь Володимир воював про-
ти волзьких булгар, а торки-огузи під час
цього походу рухались на північ вздовж лі-
вого берега Волги [Плетнева 1990а, 23]. Ака-
демік П.П. Толочко вважає, що Володимир
здійснив похід на Волзьку Булгарію. Щодо
участі у цьому поході торків він висловив
таку думку: “Припущення про участь у похо-
ді 985 р. саркельських гузів виглядає більш
природним, ніж висновок про їхніх нижньо-
волзьких одноплемінників, розташованих
від кордонів Русі на багато сотень кіломе-
трів” [Толочко 1999, 80]. У зв’язку з цим осо-
бливий інтерес становить думка А.П. Ново-
сельцева, який вважав, що київський князь
здійснив напад на приазовських болгар, а не
на волзьких [Новосельцев 1989, 227]. Якщо
у цьому повідомленні йдеться про приазов-
ських болгар, то виходить, що торки-огузи
мали проживати поруч із ними.

Мал. 1.  Дані топонімії, гідронімії та археології про перебування торків-огузів у ба-
сейні Сіверського Дінця.
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У приазовських болгарах дослідники
схильні вбачати насамперед “чорних бол-
гар”, про яких згадують “Повість врем’я-
них літ” та Костянтин Багрянородний.
С.А. Ромашов, який спеціально займався
питанням локалізації “Чорної Болгарії”,
вважає, що вона знаходилась у Східному
Приазов’ї [Ромашов 1993, 63–68]. Проте
аналіз письмових джерел дозволяє засум-
ніватися в тому, що “чорні болгари” про-
живали саме у Східному Приазов’ї. Так,
“Повість врем’яних літ” містить текст уго-
ди київського князя Ігоря з візантійцями
від 945 р., де про “чорних болгар” сказа-
но таке: “А о сих, иже приходять Черьнии
Болгаре, и воюють въ стране Корсуньский,
и велим князю Рускому да ихъ не пуща-
еть и пакостять стороне его” [ПВЛ 1990,
74–75]. Якщо виходити із локалізації “чор-
них болгар” у Східному Приазов’ї, то не-
зрозуміло, яким чином міг київський князь
перетинати їм шлях у їхньому просуванні
до Херсона, котрий знаходився у Півден-
но-Західному Криму. До того ж значною
перепоною для чорних болгар мала бути
Керченська протока. Повідомлення Кос-
тянтина Багрянородного дозволяє уточни-
ти питання локалізації “чорних болгар” у
Приазов’ї. В середині Х ст. візантійський
автор у своєму трактаті “Про управління
імперією” вказував, що на північ від Азов-
ського моря знаходиться ріка Дніпро, “от
которой росы продвигаются и к Черной
Болгарии, и к Хазарии, и к Мордии” [Кон-
стантин 1991, 175].

Вже давно доведено, що в Х ст. західні
кордони Хозарського каганату проходили
по нижній течії Дону та вздовж течії Сівер-
ського Дінця. Звідси випливає, що “чорні
болгари” мали б проживати у степах між
Дніпром та Доном, тобто у Північному
Приазов’ї, звідки їм було зручно через
Перекоп пересуватися до Криму, де зна-
ходився Херсон (Корсунь). Значить, вже у
985 р. торки мали перебувати саме в цьому
районі. Отже, в останні десятиліття Х ст.
західні володіння політичного об’єднання
огузьких племен доходили аж до степів
Північного Приазов’я і становили одне
ціле з огузьким масивом як у степовій час-
тині Волго-Донського межиріччя, так і в
степах на схід від Волги. На початку ХІ ст.,
у так званий “сельджуцький період”, цей
масив розпався на дві групи: східні огузи,

які оселилися у Середній Азії і були відо-
мі як “сельджуки”, та західні, які обрали
місцем свого перебування степи Північно-
го Причорномор’я і фігурували у давньо-
руських літописах як “торки”.

Таким чином, вже в період між 965–
985 рр. передові загони торків-огузів
могли заселити степи у середній течії
Сіверського Дінця, де їхніми північно-за-
хідними сусідами мали стати печеніги*, а
південними – приазовські “чорні болга-
ри”, які могли об’єднатися у військово-по-
літичний союз з печенігами проти своїх
сусідів*. Сусідство печенігів та “чорних
болгар” примусило торків зберігати союз
із Руссю, який у 965 р. сприяв падінню
Хозарського каганату. Досить показово,
що спільний похід київського князя Во-
лодимира та придонецьких торків відбув-
ся саме в 985 р., напередодні прийняття
Руссю християнства. Варто згадати текст
договору Ігоря з Візантією, із якого випли-
вало, що “чорні болгари” своїми набігами
на Крим турбували візантійський Херсон
(Корсунь), і тому передбачалося, що Русь
у тому конфлікті мала виступити на боці
Візантії [ПВЛ 1990, 74–75]. Цілком при-
родно, що торки намагались у цей період
захопити необхідні їм для пасовиськ степи
Північного Приазов’я, де кочували “чор-
ні болгари”. Таким чином, напередодні
985 р. проти “чорних болгар”, очевидно
союзників печенігів, склалась коаліція, до
якої увійшли Візантія, Русь та торки-огу-
зи. Досить вірогідно, що під час походу
проти “чорних болгар” у 985 р. війська
Володимира пливли вздовж північного
берега Азовського моря на човнах, а кінне
військо торків одночасно рухалося суходо-
лом по степу. Після цих подій у письмо-
вих джерелах не було жодної згадки про
“чорних болгар”. А це означає, що в 985 р.
“чорні болгари” були остаточно знищені
як політична сила, а замість них у степах
Північного Приазов’я оселилися торки-
огузи. Таким чином, вже наприкінці Х ст.

* Необхідно звернути увагу на те, що у
верхній течії Сіверського Дінця ще й досі збе-
рігаються географічні назви – с. Печеніги та
похідна від нього назва “Печенізьке водосхо-
вище”, – що свідчать про тривале проживания
там печенігів, володіння яких не заходили далі
на схід від верхньої течії Дінця.
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у степах сучасної Східної України оста-
точно оселилось одне із кочових огузьких
племен, а північні кордони їхніх кочовищ
доходили до середньої течії Сіверського
Дінця, південні ж – досягали берегів Азов-
ського моря.

Збереження до сьогодення в басейні Сі-
верського Дінця топонімів та гідронімів –
Великий Тор, Казенний Торець, Сухий
Торець, Торське, Торський, Торецький,
Торське городище – може свідчити про
те, що огузько-торчеське населення пере-
бувало у цьому районі не одне десятиліття
та могло зберігатись тут досить тривалий
час і в половецький період. Принаймні
дані давньоруських літописів дозволяють
вважати, що у другій половині XI ст. торки
не пішли зі степів Північного Приазов’я,
а увійшли як складова частина до складу
об’єднань придонецько-приазовських по-
ловців.

Так, “Повість врем’яних літ” повідо-
мляє, що в 1103 р. київський князь Свя-
тополк Ізяславич та переяславський князь
Володимир Всеволодович Мономах після
князівського з’їду в Долобську здійснюють
похід до низин Дніпра, до острова Хорти-
ця: “И поидоша на коних и в ладьях, и при-
доша ниже порогъ, и сташа в Протолочех
в Хортичем острове”. Далі давньоруське
військо пішло пішим та кінним строєм і
досягло річки Сутін: “И вседоша на коне, и
пешеци из лодей выседавше идоша в поле
4 дни, и придоша на Сутинъ”. Унаслідок
чітко спланованої військової акції давньо-
руські війська здобули перемогу над по-
ловцями та їхніми союзниками. Русь за-
хопила велику здобич та велику кількість
полонених, серед яких були “Печенеги и
Торки с вежами” [ПВЛ 1990, 427–433]. Ще
кілька десятиліть тому К.З. Кудряшов вста-
новив, що назва згаданої у літопису річки
“Сутинъ” походить від тюркського слова
“сют” – “молоко”, що досить слушно спів-
відноситься з назвою річки “Молочна”, яка
впадає в Азовське море, тобто знаходиться
в районі Північного Приазов’я [Кудряшов
1948, 93–95]. Отже, ще на початку XI ст.
окремі групи торків продовжували зберіга-
тись у колишніх місцях свого проживання
у Північному Приазов’ї.

Окрім торків, у середній течії Сівер-
ського Дінця продовжувало проживати
осіле салтівське населення, яке традицій-

но пов’язують із болгарським населенням
Хозарського каганату. Хоча є підстави вва-
жати їх нащадками сармато-болгар. Так,
про це можуть свідчити дані, отримані
при дослідженні відомого некрополя біля
х. Зливки (Іллісівськ) (мал. 1). Крім кла-
сичного могильника салтівської культури,
тут був виявлений ґрунтовий могильник
XII–XIII ст., який був залишений тим са-
мим населенням, що й у хозарські часи
[Швецов 1981; Швецов 1983]. Дані архео-
логічних розкопок дозволяють вважати,
що салтівським населенням були залишені
також фортеці біля сіл Маяки, Сидорово,
Теплинське (мал. 1) та чимало неукріпле-
них поселень, що безперервно функціону-
вали як у хозарський, так і післяхозарський
періоди [Михеев 1985, 23; Копыл, Татари-
нов 1979, 29]. Про те, що життя на салтів-
ських поселеннях Середнього Подонцов’я
не переривалося й у післяхозарський пері-
од, можуть свідчити окремі знахідки. Так,
при обстеженні городища у с. Маяки були
виявлені уламки амфор із рифленою по-
верхнею, аналогічні саркельським IX–XI-
I ст. Там же в підйомному матеріалі були
знайдені фрагменти амфор й уламок ручки
червоного глечика, фрагмент вінчика ку-
хонного горщика епохи Київської Русі. Всі
знахідки відносяться до X–XIII ст. [Ми-
хеев 1972, 13]. Крім того, В.К. Михєєву в
1979 р. довелося досліджувати ділянку на
Теплинському городищі, розташованому
поблизу Сидорівського та Маяцького по-
селень. Там був розкопаний один із кур-
ганів пізніх кочівників біля городища. У
підсумку вдалося встановити, що це по-
селення виникло в хозарську епоху й про-
довжувало існувати в часи Київської Русі
як кочівницький зимівник [Михеев 1978,
5, 11–12].

Все це дозволяє вважати, що осіле сал-
тівське населення придонецьких степів не
постраждало у значній мірі від навали тор-
ків та продовжувало зберігатись на колиш-
ніх місцях свого проживання. Отже, сал-
тівське землеробське населення середньої
течії Сіверського Дінця вже відразу після
появи тут торків-огузів успішно інтегру-
валось у соціально-економічну систему
огузько-торчеського суціуму, де вони, у
відповідності до традицій кочівників, по-
сідали нижчий щабель, ніж кочівники, у
соціальній ієрархії цього соціуму, тому що
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були землеробами. Цілком вірогідно, що
така ситуація зберігалась у половецький
період, виходячи з того, що придонецько-
приазовські торки були васалами поло-
вецьких ханів і продовжували зберігатись
на колишніх місцях свого проживання аж
до походів Русі на початку ХІІ ст. Отже, у
другій половині ХІ – на початку ХІІ ст. у
донецько-приазовському регіоні склала-
ся досить своєрідна ієрархічна структура
суспільства: осіле салтівське населення –
кочові та напівкочові групи торків – кочів-
ники-половці.

До початку XIІ ст. торки та печеніги
продовжували перебувати і на Дону, в ра-
йоні давньоруської фортеці “Біла Вежа”,
колишньої хозарської фортеці Саркел, що
було можливе лише при наявності союз-
ницьких відносин князів Русі і ханів торків.
Принаймні під 1116 р. “Повість врем’яних
літ” описує конфлікт, що відбувся між по-
ловцями з однієї сторони, торками та пече-
нігами – з другої сторони, коли на допомо-
гу останнім прийшов київський князь Во-
лодимир Мономах: “В се же лето билася с
Половци и с Торки и съ Печенегы у Дона,
и секошася два дни и две нощи, и придоша
в Русь к Володимиру Торци и Печенези”.
Унаслідок незатухаючого конфлікту в на-
ступному 1117 р. “придоша Беловежьци в
Русь” [ПВЛ 1990, 472–473]. Дослідники
одностайні в думці, що ці переселенці у
XII ст. поповнили лави васальних до київ-
ських князів “чорних клобуків”, основний
кістяк яких становили торки, які залиши-
лись у степах Північного Причорномор’я
в половецький період.

Проте з цього приводу варто звернути
увагу на спостереження С.О. Плетньової,
згідно з якими “Доном” у давньоруських
літописах називали не лише сучасний
Нижній Дон, а й Сіверський Донець, що
впадає у Дон [Плетнева 1990, 92]. Тобто це
повідомлення дозволяє припускати і мож-
ливість того, що літопис під 1116 р. згадує
печенігів і торків, які могли проживати у
басейні Сіверського Дінця. І саме напере-
додні в цьому ж 1116 р. Ярополк, син Во-
лодимира Мономаха, здійснив похід проти
половців на “Дон”, унаслідок чого: “...ту
взя полон мног и города поима Половец-
кие, Галин, Чешуев, Сутров; и Ясы поимав
с собою приведе, и жену полони себе Ясы-
ню” [Воскресенская... 1856, 24; Ипатьев-

ская... 1843, 7, 8, 291; Московская... 1949,
24; Патриаршая Девятая... 1862, 150; При-
селков 1950, 207]. Більшість дослідників
одностайні в думці, що похід 1116 р. став
причиною занепаду алано-половецьких
центрів, що перебували у верхній течії Сі-
верського Дінця, у безпосередній близькос-
ті від кордонів давньоруських князівств, а
християнське населення цих міст було пе-
реселено до Русі для оборони південних
кордонів від нападів половців [Костомаров
1872, 186; Ляскоронский 1897, 322]. Дані
топонімії насамперед свідчать про наяв-
ність печенізьких назв на території Хар-
ківської обл. (с. Печеніги) та торських – на
півночі Донецької обл. [Шрамко 1962,
321]. Саме це може свідчити про те, що
печенізько-торчеське населення перебу-
вало у цьому районі досить тривалий час
та могло зберігатись тут і в половецький
період, аж до походів Ярополка та Воло-
димира Мономаха в 1116 р. Якось дивно
виглядає версія, згідно з якою віддалені
від басейну Дінця печеніги та торки Ниж-
нього Дону прийшли на Русь у 1116 р., а
біловежці переселилися до Русі лише в
наступному 1117 р., тобто виходить, що
торки з печенігами і біловежці становили
не одне ціле. Здається, що похід Ярополка
в 1116 р. до Дінця та переселення у цьо-
му ж році торків і печенігів до Русі – це
ланки одного й того ж ланцюга подій. Не
виключено, що до 1116 р. окремі роди пе-
ченізького та торського походження про-
довжували зберігатись на Дінці поблизу
половецьких центрів Шарукань (Чешуєв),
Сугров та Балин, які захопив Ярополк. Ця
поразка придонецьких половців спонукала
до повстання проти останніх поневолених
ними місцевих печенігів та торків. Такий
розвиток подій примусив київського князя
Володимира Мономаха втрутитись у нама-
ганні вирішити за рахунок відселення ва-
салів половецьких ханів – торків та печені-
гів – два завдання: 1) послабити потенціал
половців на кордоні з Руссю; 2) посилити
військовий потенціал прикордонних зі сте-
пом рубежів Південної Русі. Необхідно за-
значити, що така ситуація склалася з при-
донецькими аланами-ясами. І лише після
цих подій у київського князя з’явилася
реальна нагода переселити жителів Білої
Вежі до Русі, бо це давньоруське місто вже
давно опинилося у ворожому половецько-
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му оточенні. Проте це зовсім не означає,
що у давньоруський період існування Білої
Вежі кочівники огузько-торчеського та пе-
ченізького походження не мешкали в місті
та поблизу від нього. Навпаки, результати
археологічних розкопок свідчать про те,
що у давньоруський період поблизу Білої
Вежі продовжував функціонувати курган-
ний могильник, існування якого можна
пов’язувати з перебуванням тут торків-
огузів та печенігів. Цей некрополь був роз-
ташований на північ та на північний захід
від християнського кладовища. Всього
було розкопано 41 курган, із яких 9 не міс-
тили поховань людей (кенотафи), на від-
міну від решти курганів. Практично було
розкопано 53 поховання кочівників побли-
зу Саркела – Білої Вежі, хоча дані про 10
із них практично не збереглися. Поховання
в основному здійснювались у могильних
ямах під невеликими насипами, хоча іноді
зустрічались і впускні поховання. Виходя-
чи із наявності чи відсутності інвентарю у
похованнях та особливостей поховального
обряду, С.О. Плетньова розділила похова-
них на курганному могильнику кочівників
на п’ять соціальних груп [Плетнева 1963,
216–240; Плетнева 1990, 5–41]. Проте ще
й досі існує проблема з визначенням ет-
нічної приналежності населення, яке зали-
шило після себе кочівницький курганний
могильник поблизу Саркела – Білої Вежі.

В  од н ій  з  о с т а н н іх  м о н о г р а ф ій
С.О. Плетньової, присвячених Білій Вежі
[Плетнева 2006], подано таке етнокуль-
турне визначення місцевого кочового на-
селення: “Помітно відрізнялись від біло-
везьких поховань поховання кочівників,
здійснені під курганними невеликими зем-
ляними насипами, розташовані на південь
від біловезького кладовища у безпосеред-
ній близькості від нього. Під кожним наси-
пом у неглибокій могилі був похований на
спині, з витягнутими руками вздовж тіла,
орієнтований головою на південний за-
хід один із небіжчиків. Усі антропологіч-
ні виміри на цьому могильнику здійснені
Л.Г. Вуїчем. Основна частина похованих
європеоїди-брахікрани (51%), але вели-
ка кількість відносилась до монголоїдних
(20%) типів. Майже повністю розкопана
ділянка цього досить великого могильника
розділена нейтральною смугою, не зайня-
тою курганами, на дві частини: у західній

переважали європеоїди, у східній – монго-
лоїди та змішані. Різниця цих груп не лише
антропологічна. Добре простежені і різни-
ця поховального обряду, і деякі розбіжнос-
ті супроводжуючого інвентарю. У першій
групі переважав звичай класти залишки
коня (опудало із голови, ніг, відокремле-
них до поп’ястного суглоба, та шкіри)
поруч із небіжчиком. У другій групі коня
клали вище небіжчика – на приступку або
прямо над померлим. Варто відзначити і
розбіжності у формі вудил: у першій гру-
пі користувались жорсткими вудилами без
перегину, а у другій вудила звичайні – дво-
складові з перегином... Зібрані разом, ці
факти явно свідчать про приналежність
могильника двом народам, які періодич-
но змішувались один з одним. Загальна
дата існування могильника, судячи по зна-
хідках, кінець Х – ХІ ст. Саме у цей час у
Білій Вежі ніс службу гарнізон, який скла-
дався із двох народів – печенігів та гузів.
Перші були європеоїдами-брахікранами
(близькими до САМ), другі – монголої-
ди південносибірського типу” [Плетнева
2006, 245]. Проте аналіз матеріалів цього
кочівницького могильника, опублікова-
ний та вивчений раніше у роботах самої
С.О. Плетньової, не дозволяє до кінця по-
годитися з її ж останніми  припущеннями!

По-перше, це стосується поховального
обряду. Необхідно зазначити, що похован-
ня опудала коня поруч із небіжчиком у мо-
гильній ямі зустрічаються в обох курган-
них групах у зворотній послідовності: не-
багато у західній (європеоїди-брахікрани),
наприклад у кургані № 54; і досить часто у
східній (монголоїди та змішані) під наси-
пами курганів №№5, 8, 16, 35, 48, 60 тощо.
Ситуація з похованням опудала коня, роз-
ташованого вище могильної ями на при-
ступку, виглядає таким чином: західна
група (європеоїди) – кургани №№ 37, 40,
41, 43, 53, 45 тощо; східна група (монголо-
їди та змішані) – кургани №№ 21, 34 тощо
[Плетнева 1990, 5–26, 73–78]. Отже, ситу-
ація виглядає навпаки: для західної групи
було властивим переважанням тих похо-
вань, де коня клали вище небіжчика – на
приступку; у східній групі переважали ті
поховання, де у могильній ямі поруч з не-
біжчиком було покладено залишки коня,
хоча іноді зустрічались поховання першо-
го типу. І що дуже важливо, у Білій Вежі
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зовсім не зустрічаються підкурганні похо-
вання, що відповідають даним Ібн Фадла-
на про похорон гуза: дерев’яне перекриття
над могильною ямою, на якому розтягу-
вали шкіру забитого коня [Ковалевский
1956, 129].

По-друге, викликає деякі заперечен-
ня намагання пов’язувати монголоїдів у
другій (східній) групі курганів саме з огу-
зами. У зв’язку з цим варто згадати зро-
блений Л.В. Ошаніним кілька десятиліть
тому висновок, згідно з яким вже у X ст.
“гузи були яскраво вираженими доліхоце-
фалами” [Ошанин 1926, 141], тобто вони
були такими ж європеоїдами, як і північ-
нокавказькі алани. До того ж слід додати,
що серед поховань східної групи курган-
ного могильника зустрічались не лише
монголоїди південносибірського типу, а й
носії змішаного європеоїдно-монголоїд-
ного типу та й європеоїди-брахікрани, як
на західному могильнику [Плетнева 1990,
73–78]. Отже, на західному могильнику
бачимо чистих європеоїдів-брахікранів, а
на східному – строкате в антропологічно-
му аспекті населення, де присутні також ті
ж самі європеоїди-брахікрани.

По-третє, так і не зрозумілий до кінця
час існування курганного могильника біля
Саркела – Білої Вежі. У свій час М.І. Ар-
тамонов висловив припущення, що гузи
та печеніги були прийняті на службу ще
самим хозарським каганом і становили
військовий гарнізон Саркельської фортеці,
проживали у східній, найменш доступній,
частині саркельської фортеці та залишили
після себе курганний могильник [Арта-
монов 1962, 308]. Найбільше уваги цьому
питанню приділяла у своїх дослідженнях
С.О. Плетньова. Так, більше сорока років
тому у своїй першій публікації по цьому
курганному могильнику дослідниця від-
значила таке: “При вивченні могильного
інвентарю впадає в очі те, що на ньому не
знайдено жодної речі, що виходить за межі
кінця IX – XІ ст. Всі найбільш характерні
речі із могильника знаходять собі аналоги
в хозарському або слов’янському шарах
городища та на Біловезькому кладовищі.
Ці обставини свідчать про одночасність
існування могильника і городища” [Плет-
нева 1963, 240–258]. Проте з часом, на
основі залучення більш широких аналогів,
С.О. Плетньова дещо змінила свою думку.

У своїй книзі “Печеніги і гузи на Нижньо-
му Дону”, що побачила світ у 1990 р., вона
зазначила: “Розглянувши усі датовані ана-
логами речі у могильнику, ми можемо, по-
перше, досить точно віднести цей пам’ят-
ник до вузького хронологічного періоду:
Х–ХІ ст., по-друге, датувати окремі комп-
лекси та, по-третє, спробувати розділити
комплекси на хронологічні групи... Розді-
лення комплексів на хронологічні групи є
свідченням того, що кочівницький могиль-
ник, розташований біля біловезького кла-
довища, виник зовсім не одночасно, а іс-
нував протягом не менш ніж півтора-двох
століть” [Плетнева 1990, 56–57]. Проте у
своїй останній монографії, присвяченій
Білій Вежі, С.О. Плетньова значно звузила
дату існування кочівницького могильника
біля Білої Вежі: “Загальна дата могильни-
ка, судячи із знахідок, кінець Х – ХІ ст.”
[Плетнева 2006, 245]. Отже, найбільший
інтерес становить початок функціонування
могильника, що варіюється від кінця IX ст.
до кінця Х ст. Хоча найбільш пізні похо-
вання відносяться до ХІІ ст. і можуть бути
пов’язані не лише з печенігами та торками,
а й з половцями, які заселили Білу Вежу
на кілька десятиліть після 1117 р. Проте
необхідно зважити на те, що поховання,
котрі датуються за інвентарем ІХ–Х ст.,
містяться в курганах обох груп курганів:
у східній (монголоїдного та змішаного
типів) групі – кургани № 2, 7, 18, 49; у за-
хідній (європеоїди-брахікрани) – кургани
№ 39, 56, 10. Аналогічна ситуація існує з
похованнями, що датуються за інвентарем
Х–ХІ ст.: у східній групі – кургани № 1, 3,
8; у західній групі – 37, 45, 59, 40, 41, 47
[Плетнева 1990, 43–56]. Отже, можна вва-
жати, що обидві територіальні групи кур-
ганного могильника виникли принаймні у
Х ст. Проте незрозуміло, чи співіснували
вони, чи були асинхронними.

Необхідно звернути увагу на те, що у
західній групі могильника курганів було
значно менше, ніж у східній. До західної
групи віднесли кургани №№ 9, 10, 12, 13,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 46, 53, 56,
54, 56, 59 – всього 19 насипів. У східній
групі було нараховано 33 курганних на-
сипи – №№ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16,
20, 21, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 48, 49 60
тощо [Плетнева 1990, 73–77]. Складається
враження, що східна група функціонувала
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трохи довший період, ніж західна. Тобто
можна вести розмову про те, що ці курган-
ні групи не могли весь час бути синхрон-
ними. Отже, якщо враховувати історичні
реалії, то виходить, що західна група кур-
ганів, яку пов’язують із печенігами, могла
лише протягом Х ст. ховати своїх небіж-
чиків на цьому могильнику. Східна група,
яку пов’язують із торками, мала функці-
онувати, у відповідності до повідомлень
давньоруських літописів про Білу Вежу, з
965-го по 1117 р., тобто більше ста років.
Наявність у східній групі підкурганних по-
ховань європеоїдів-брахікранів із залиш-
ками коня на приступці вище могильної
ями, як у західній групі, може свідчити про
те, що з приходом торків печеніги почали
ховати своїх небіжчиків у східній части-
ні могильника. Тобто це може означати,
що наприкінці Х ст. або на початку ХІ ст.
східна ділянка могильника стала спільним
кладовищем двох родових груп, одна з
яких мала печенізьке, а друга – торчеське
походження. Це і мало збігтися з припи-
ненням функціонування західної ділянки
могильника.

Досить цікаво, що властиві для захід-
ної групи підкурганні поховання, де коня
клали вище небіжчика – на приступку, за
спостереженнями С.О. Плетньової, набули
поширення у північнопричорноморських
степах у Х – на початку ХІ ст., тобто у пе-
ченізький період. Що стосується окремих
поховань східної групи Біловезького кочів-
ницького могильника, де у могильній ямі
поруч із небіжчиком було покладено за-
лишки коня, то це нагадує деякі поховання
у степах Північного Причорномор’я, що
пов’язуються С.О. Плетньовою з торка-
ми, в яких залишки коня клали в засипку
могильної ями над небіжчиком [Плетнева
1981, 218, 262, мал. 85, 5].

Отже, можно вести розмову про те, що
в ХІ – на початку ХІІ ст. у Білій Вежі від-
бувався процес злиття родових груп пече-
нізького та торчеського походження в одне
ціле, що знайшло яскраве відображення на
східній територіальній групі курганного
могильника, де набули поширення різно-
манітні поховання, антропологічні типи як
монголоїдів, так і європеоїдів. Аналогічні
процеси відбувалися і в інших куточках
Євразійського степу, де з’являлись огузи-
торки. Якщо у Білій Вежі на спільному

торчесько-печенізькому могильнику ми
зустрічаємо багато монголоїдів південно-
сибірського типу [Вуич 1963, 420–445], то
серед гузів Середньої Азії у Х ст. набув по-
ширення доліхокранний європеоїдний тип
[Ошанин 1926, 141]. Це можна пояснити
тим, що у Х ст. до політичного об’єднання
огузів, яке складалося із 24 великих і ма-
лих племен [Жирмунский 1962, 139–258],
увійшли етнічні групи різноманітного по-
ходження, з різноманітними культурними
традиціями, які згодом усі почали розмов-
ляти огузькою тюркською мовою і стали
називати себе не лише тюрками, а й огу-
зами, сельджуками тощо. І немає нічого
дивного в тому, що описаний Ібн Фадла-
ном поховальний обряд шляхетного гуза
[Ковалевский 1956, 129] знайшов лише
часткове відображення на поховальному
обряді кочівників степів Східної Європи
у так званий торчеський період, що три-
вав майже сто років – з 965 р. по середину
ХІ ст. Складається враження, що на по-
чатку Х ст. арабський мандрівник описав
похоронну церемонію лише одного, але
панівного огузького племені.

З 965-го по 1117 р. напівкочове тор-
чесько-печенізьке населення мирно спі-
віснувало у Білій Вежі з представниками
інших етнічних груп, які являли собою
постійне населення цього міста. Виникає
природне питання: що ж являло собою осі-
ле населення Білої Вежі саме у цей період
і якими були його стосунки із сусідами-
 кочівниками?

С.О. Плетньова відзначила, що у дав-
ньоруський період осіле населення Білої
Вежі ховало своїх небіжчиків на трьох
основних могильниках, де було виявлено
769 поховань чоловіків, жінок та дітей. До-
слідник особливо виділила чотири насипи
за межами Біловезької фортеці, де було
знайдено 528 кістяків, але вдалося дослі-
дити із них лише 20% поховань. При цьому
С.О. Плетньова відзначила, що переважна
більшість поховань давньоруського періо-
ду були християнськими. Цей фактор до-
слідник пояснює тим, що у давньоруський
період до Білої Вежі почали переселятися
жителі “із південноруських міст та сіл, із
Аланії, Криму та інших близьких і дале-
ких земель, у яких панувала християнська
релігія” [Плетнева 2006, 240–241]. На під-
ставі антропологічних  даних, отриманих
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із двох найбільших християнських мо-
гильників Білої Вежі – чотирьох насипів
на південний схід від городища, біля пів-
денно-західної стіни фортеці, С.О. Плет-
ньова здійснила спробу визначити похо-
дження місцевого осілого населення, яке
вона розділила на чотири групи: «1-ша
група “середньоазійського межиріччя”
(САМ) – європеоїди-брахікрани (іноді із
незначною домішкою монголоїдності –
45,7%; безумовно, це домінуюча частина
біловежців – колишнє сарматське населен-
ня (“саркельці”); 2-га група – “середземно-
морська” (СЗМ): європеоїди-доліхокрани,
очевидно, алани – також досить значна
(31%); 3-тя група помітно менша (усьо-
го 16%) – “північний тип” – доліхокрани;
4-та група (6,5%) – передньоазійський
тип – семіти: араби або євреї» [Плетнева
2006, 241]. Найбільше скупчення носіїв
так званого “середземноморського” антро-
пологічного типу (СЗМ), тобто представ-
ників аланського етносу, С.О. Плетньова
зафіксувала у найбільш східному насипі
на південний схід від міста, на північний
захід від ділянки з поширенням носіїв так
званого антропологічного типу “середньо-
азійського межиріччя” (САМ): “27 похо-
вань, із яких 9 дитячі, 11 дорослих, були
визначені антропологами так: 6 – алани
(СЗМ), 2 – “північного типу”, 2 – “степово-
го типу” та 1 – “передньоазійського типу”
[Плетнева 2006, 244]. На підставі цих да-
них С.О. Плетньова зробила такий висно-
вок: “...досить визначені дані отримані при
аналізі аланської групи нового біловезько-
го населення (доліхокранів, СЗМ). Це не
були вихідці із Кавказьких передгір’їв –
Аланія була на той час вже самостійною
християнською державою. Алани, які за-
лишили колишнє хозарське прикордоння,
повернулись у рідні гори, у свою країну.
Проте деякі із них, можливо які мали ро-
дичів у степах та в першу чергу у Сарке-
лі – Білій Вежі, залишились у степовому
місті. Їхні поховання чудово виділяються
на могильнику сімейними групами, а до-
сить часто окремо, входячи, очевидно, до
груп САМ як родичі. Алани стали одним із
найвпливовіших угруповань у місті. Мож-
ливо, з їхньою появою посилилась христи-
янізація біловезького, досить схильного до
язичництва, населення” [Плетнева 2006,
247]. Отже, С.О. Плетньова вважає аланів-

християн Білої Вежі нащадками тих аланів
північнокавказького походження, які про-
живали у Східній Європі в хозарський пе-
ріод. Проте незрозуміло, як ці алани могли
сприяти поширенню християнства в Сар-
келі – Білій Вежі, якщо вони в хозарський
період були язичниками?!

Однак ситуація з аланським населенням
у Білій Вежі виявилася ще більш склад-
ною. Насамперед про присутність аланів
у Білій Вежі у давньоруський період мо-
жуть свідчити не лише дані антропології,
а й певні особливості поховального обря-
ду та навіть рідкісний інвентар, знайдений
у цих похованнях. Саме у давньоруський
період у поховальному обряді осілого на-
селення Білої Вежі з’явилися нові риси,
що стало наслідком переселення сюди не
лише слов’ян з Русі, а й нових аланських
переселенців із Північного Кавказу. У
зв’язку з цим великий інтерес становить
християнський могильник давньоруського
часу поблизу південно-західної стіни фор-
теці Біла Вежа. Саме тут у хозарський час
існував салтівський могильник, що дозво-
ляє говорити про спадкоємність населення
у більш пізній давньоруський період. До-
сить характерно, що на могильнику біля
південно-західної стіни Білої Вежі було
відзначене існування у восьми могилах це-
гляних обкладок. Деякі з них (пох. №№ 1-
98, 113 та 111) збереглися повністю, інші
були частково порушені більш пізніми по-
хованнями (пох. № 88). Зустрічались моги-
ли (пох. №№ 5, 51, 64, 65), стіни яких були
укріплені цеглою частково або біля голови
похованого, або біля голови та плечей. По-
ховання з обкладкою із цегли були виявле-
ні також на могильнику біля Річкових воріт
поблизу північно-східної стіни Біловезької
фортеці – поховання №№ 19, 15/16 та 12,
хоча у деяких випадках у труні із дерева
[Артамонова 1963, 37]. З другого боку, слід
звернути увагу на те, що могили №№ 103,
145, 149 та 162 біля південно-західної сті-
ни фортеці Біла Вежа містили подвійні по-
ховання. Причому тут домінували парні
поховання – чоловіків із жінками. Парні
поховання зустрічаються, але в незначній
кількості, у насипах 19/1, 24/6, 25/1, 17/10, а
також на могильнику біля Річкових воріт –
поховання №№ 3, 5, 15/16 та 18. Незважа-
ючи на це, усі поховані лежали випростано
на спині головою на захід та без речей, що
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дозволяє вважати їх християнськими [Ар-
тамонова 1963, 37–48].

Аналогічні поховання у післяхозар-
ський період набули поширення на Пів-
нічному Кавказі, на території Аланії. Дані
археології свідчать про те, що вже в ХІ ст.
носії східного та західного варіантів алан-
ської археологічної культури Північного
Кавказу відмовились у більшості випадків
від традиції ховати своїх небіжчиків у зем-
ляних та скельних катакомбних склепах.
У післяхозарський період у горах Північ-
ного Кавказу домінуючою стала традиція
поховань у кам’яних ящиках та підземних
склепах. На думку В.О. Кузнецова, це ста-
ло наслідком якісної трансформації ката-
комбної традиції та її злиття “з традиційно
місцевим поховальним обрядом” [Кузне-
цов 1973, 68–70]. Найбільш показовим у
цьому сенсі є християнський могильник
XI–XIV ст. поблизу Нижнього Архиза на
Центральному Кавказі, де поховання здій-
снювались у кам’яних ящиках. За даними
В.О. Кузнецова, поховальний обряд тут
був сталим: усі поховані лежали випро-
стано на спині, головою на захід. У дея-
ких могилах під головою небіжчиків були
знайдені кам’яні плитки. Тут зустрічались
не лише індивідуальні поховання, а й пар-
ні поховання чоловіків і жінок. Хоча цей
могильник вважається християнським,
є в його похованнях риси язичницького
культу – обов’язкова наявність деревного
вугілля, крейди, реальгару у вигляді це-
гляного пилу. Іноді зустрічались і зсунуті
людські кістки, що є, безумовно, залишком
більш ранніх поховань. Великий інтерес
становить й інвентар, що знаходить анало-
ги на Змійському катакомбному могильни-
ку ХІ–ХІІ ст.: бронзові натільні хрестики,
дрібне скляне намисто, бронзові кільця
тощо [Кузнецов 1971, 182–183; Кузнецов
1993, 157–185].

Проте зазначені християнські похован-
ня Білої Вежі у більшості випадків обкла-
далися цеглою, а не камінням, на відміну
від Північного Кавказу. Хоча поховання
№ 12 могильника біля Річкових воріт, де
був похований літній чоловік, мало кам’я-
ну обкладку могильної ями. У зв’язку з
цим варто звернути увагу на повідомлен-
ня Костянтина Багрянородного про те, що
поблизу Саркела не було каміння і тому
будівничий Саркела Петрона почав буду-

вати печі та обпалювати в них цеглу, із якої
і була побудована фортеця [Константин
1991, 172–173]. Отже, у Білій Вежі через
брак каміння здебільше використовували
цеглу для обкладання могильних ям на
християнських могильниках біля Річкових
воріт та південно-західної стіни фортеці
Біла Вежа. Про зв’язки з Північним Кав-
казом свідчить й рідкісний інвентар, який
знайшли в могилах біля північно-східної
стіни (Річкових воріт). Так, у похованні
№ 13 були знайдені срібні бубонці, що зна-
ходять аналоги серед знахідок із поховань
християнського кладовища Верхньоджу-
латської церкви (ХІІ–ХІІІ ст.) та катакомб
Змійського могильника (ХІ–ХІІ ст.) у Пів-
нічній Осетії.

Проте про зв’язок частини християн-
ського населення Білої Вежі з Північним
Кавказом найбільш яскраво можуть свід-
чити дані антропології. За спостереження-
ми В.П. Алексєєва, у передмонгольський
період на Північному Кавказі набули по-
ширення два антропологічних типи: ма-
сивний, із відносно широким обличчям, із
тенденцією до круглоголовості; грациль-
ний, із вузьким обличчям, довгоголовий.
На заході Північного Кавказу, за спосте-
реженнями дослідника, переважав остан-
ній антропологічний тип. У зв’язку з цим
доречно навести як приклад серії черепів
із могильників Прикубання – Теберда,
Адіюх, Кунагкір тощо. Виняток становить
лише могильник Мощева балка, із якого
отримана масивна, з відносно широкими
обличчями серія [Алексеев 1993, 281]. До
цього слід додати припущення М.М. Ге-
расимової, згідно з яким майже до кінця
XVIII ст. нащадки північнокавказьких ала-
нів – осетини – зберігали свій попередній
антропологічний тип, якому була прита-
манна довгоголовість та грацильність [Ге-
расимова 1994, 51–62]. Слід зазначити що
ще в хозарський період на ямних могиль-
никах салтівського типу у Саркелі були
виявлені носії цього антропологічного
типу, що знаходить аналоги серед серій із
катакомбних могильників Північного Кав-
казу та лісостепового Подоння та отримав
назву “середземноморського” [Гінзбург
1963, 267]. Цей антропологічний тип у
класифікації В.В. Бунака має назву “пон-
тійський” [Бунак 1953]. Досить характер-
но, що середземноморський (понтійський)
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антропологічний тип набув великого по-
ширення і в давньоруський період у фор-
теці Біла Вежа.

Доліхокранні черепи середземномор-
ського типу були виявлені на християн-
ських кладовищах Білої Вежі біля оборон-
них стін у насипах 19/1, 24/6, 24/1, а та-
кож на могильнику біля південно-західної
стіни фортеці [Гинзбург 1963, 275–277;
Фирштейн 1963, 318, 324; Вуич 1963, 355].
У цих насипах носії доліхо-мезокранного
середземноморського типу були представ-
лені переважно чоловіками, хоча іноді зу-
стрічалося чимало жіночих черепів цього
ж типу [Фирштейн 1963, 324]. Що стосу-
ється могильника біля південно-західної
стіни, то знайдені тут черепи переважно
чоловічі [Гинзбург 1963, 277].

Щодо того, що доліхокранні та бра-
хікранні черепи Білої Вежі знаходять
аналоги серед місцевих краніологічних
серій попереднього хозарського періоду,
В.В. Гінзбург зробив припущення, згід-
но з яким відзначені нами могильники
служили “кладовищами населенню пере-
важно місцевого походження, нащадкам
місцевих сарматів та аланів [Гинзбург
1963, 275]. Проте слід мати на увазі, що
так званий “середземноморський (понтій-
ський)” тип у післяхозарський період на-
був поширення не лише серед аланів пів-
нічнокавказького походження, а й серед
частини східних слов’ян, особливо сіверян
[Трофимова 1946], які могли переселитися
до Саркела – Білої Вежі після подій 965 р.
При цьому поширення цього антрополо-
гічного типу у середовищі сіверян знову ж
таки дає підстави пов’язувати їх із міграці-
єю туди аланів із лісостепового Подоння.
З другого боку, нові особливості поховаль-
ного обряду серед низки християнських
поховань Білої Вежі, датованих ХІ–ХІІ ст.,
що знаходять аналоги серед синхронних
поховань Північного Кавказу, дозволяють
говорити про міграцію сюди північнокав-
казьких аланів у давньоруський період іс-
нування міста.

Необхідно звернути увагу на те, що на
могильнику біля південно-західної стіни
Біловезької фортеці, де зустрічались об-
кладені камінням або цеглою могильні
ями, у парних похованнях чоловіків і жі-
нок №№ 103, 145, 149 та 162 у трьох ви-
падках чоловіки були носіями середзем-

номорського антропологічного типу. За-
гальна кількість доліхо- та мезокранів у 12
могилах із рисами північнокавказької об-
рядовості (обкладені камінням або цеглою,
а також подвійні) – 5, з яких 4 належали
чоловікам, а 1 жінці. У зв’язку з цим осо-
бливий інтерес становлять спостереження
О.П. Артамонової, згідно з якими “до того
ж антропологічного типу відноситься і на-
селення Салтівських міст та поселень, яке
ховало своїх небіжчиків у сімейних ката-
комбах-усипальницях, і досить вірогідним
видається часткове збереження саме цієї
традиції сімейних поховань при інших
формах могильних споруд” [Артамонова
1963, 49]. Досить показово, що середзем-
номорський антропологічний тип широко
представлений також у подвійних похо-
ваннях у насипах 19/1, 24/6 та 25/1 [Арта-
монова 1963, 42–49; Гинзбург 1963, 275–
277; Фирштейн 1963, 318; Вуич 1963, 355].
У цьому випадку є сенс вести розмову про
генетичний зв’язок подвійних поховань,
як і традиції обкладати могильні ями ка-
мінням або цеглою, з поширенням серед-
земноморського антропологічного типу.

Що стосується парних поховань у наси-
пі 17/10, де було поховано 30 небіжчиків, то
9 із них належали до монголоїдного типу,
4 – до змішаного, 9 – були європеоїдами.
У решти расовий тип не вдалося з’ясува-
ти [Артамонова 1963, 45]. Звертає на себе
увагу великий процент присутності у пар-
них похованнях монголоїдів. Складається
враження, що традиція групових поховань
у Білій Вежі набула поширення не лише се-
ред носіїв середземноморського антропо-
логічного типу, а й серед тих жителів фор-
теці, де процес змішання расових типів був
найбільш інтенсивним. Це ж можна сказа-
ти про похованих на могильнику біля Річ-
кових воріт поблизу північно-східної стіни
фортеці Біла Вежа. За спостереженнями
Л.Г. Вуїча, В.В. Гінзбурга та Б.В. Фірш-
тейна, тут представлені расові типи, що
зустрічаються у насипі 17/10: “...окрім єв-
ропеоїдів (доліхо- та брахікранних), тут
знайдені мезокранні черепи, дуже близькі
по типу до брахікранних, але охарактери-
зовані невеликою домішкою монголоїдних
рис” [Вуич, Гинзбург, Фирштейн 1963,
367]. Цікаво, що у подвійних похован-
нях цього могильника знайдено 3 брахі-
кранних черепи типу  середньоазійського
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ме жиріччя (САМ), тобто зливкінського
типу, та один – передньоазійського типу
(ПА), а також один мезокран змішаного
типу. Досить характерно, що у могильній
ямі № 5, де були знайдені два кістяки, було
поховання мезокрана похилого віку, який
належав до середземноморського типу
(СЗМ). На цьому ж могильнику друге по-
ховання доліхокрана було виявлене у мо-
гильній ямі № 8. Загальна характеристика
антропологічного типу похованих біля
північно-східної стіни виглядає таким чи-
ном: усі вони представлені європеоїдами;
за черепним показником половина чоло-
вічих і два жіночих черепи відносяться
до брахікранного типу; третина чоловічих
черепів мезокранна; лише один череп на-
лежав типовому доліхокрану [Вуич, Гинз-
бург, Фирштейн 1963, 363]. Проте зовсім
незрозуміло, незважаючи на північнокав-
казькі риси у поховальному обряді, чому
на могильнику біля північно-східної стіни
(поблизу Річкових воріт) із 23 поховань
лише у двох містились черепи середземно-
морського антропологічного типу (СЗМ).
Причому лише один належав доліхокрану
(пох. № 8) та один (пох. № 5) – мезокрану.
При наявності міжродових відносин та
патрилокальності, коли один рід мав бути
представлений північнокавказькими ала-
нами, а інший – місцевим степовим насе-
ленням (брахікранами), кількість черепів
доліхокранної серії мала би бути більшою,
незважаючи на біологічну домінантність
брахікранного антропологічного типу.
Проте цьому є певні пояснення. По-перше,
із 23 похованих антропологічний тип вда-
лося встановити лише у десяти випадках.
Досить вірогідно, що у решти поховань
могли бути носії середземноморського
антропологічного типу (СЗМ). По-друге,
варто звернути увагу на спостереження
В.В. Гінзбурга, який вважав, що могиль-
ник біля Річкових воріт знаходився зовсім
не випадково із внутрішньої сторони фор-
теці та був зроблений на руїнах городища.
На думку дослідника, “поховання тут від-
носяться до пізнього часу існування міста,
коли часті набіги половців могли перешко-
джати жителям виходити за стіни міста, на-
віть для поховання небіжчиків” [Гинзбург
1963, 279]. Виходячи із цього, можна ви-
словити припущення, що аналогічний, але
більш ранній могильник цієї родової групи

аланського походження існував за межами
фортеці і не був знайдений архео логами. А
це дозволяє припускати найбільш високий
процент доліхокранів на більш ранньому
некрополі, але з часом, унаслідок мети-
сації з представниками інших родів, кіль-
кість брахікранів у цьому роду аланського
походження мала значно збільшитись.

Таким чином, є підстави пов’язувати
окремі поховання давньоруського часу на
християнських могильниках біля південно-
західної та північно-східної (поблизу Річко-
вих воріт) стін Біловезької фортеці, а також
у насипах 19/1, 24/6, 25/1, 17/10 з перебу-
ванням аланів, які могли мігрувати з Пів-
нічного Кавказу до Нижнього Дону вже піс-
ля 965 р. Про це свідчить антропологічний
тип у частини християнського населення
Білої Вежі (доліхо-мезокрани середземно-
морського типу), конструкція поховальних
споруд (кам’яні та цегляні обкладки могил),
обряд поховання (парні поховання), інвен-
тар північнокавказького походження тощо.
З іншого боку, не слід залишати поза ува-
гою, що у Білій Вежі у давньоруський пе-
ріод мало залишатись й аланське населення
попереднього хозарського часу. Воно-то і
могло залишити частину християнських
поховань у простих могильних ямах.

Проте незрозуміло, коли у Білій Вежі
мали з’явитись поховання у кам’яних або
цеглових ящиках та парні поховання пів-
нічнокавказького типу. У зв’язку з цим
варто звернути увагу на спостереження
В.О. Кузнецова, згідно з якими алани на
Північному Кавказі почали масово пере-
ходити до цієї традиції в ХІ ст. [Кузнецов
1973, 68–70]. Вже давно доведено, що у
першій половині ХІ ст. намітилось по-
літичне піднесення північнокавказької
Аланії, в той час як у степах Східної Єв-
ропи домінуючим кочовим етносом стали
огузи-торки, стосунки яких із Руссю зде-
більше мали союзницький характер. Як
свідчать наші літописи, у 1055 р. півден-
норуські степи зайняли половці, з якими
взаємовідносини князів Русі від початку
мали складний, напружений характер. На
думку В.О. Кузнецова, від самого початку
появи половців у прикавказьких степах
їхні взаємини з північнокавказькими ала-
нами також мали напружений характер
[Кузнецов 1971, 32–33]. Отже, ця остання
міграція аланів із Північного Кавказу до
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Саркела – Білої Вежі мала відбутись лише
протягом першої половини ХІ ст. Є під-
стави вважати, що північнокавказькі ала-
ни у цей період з’явились у Білій Вежі як
купці, бо з письмових джерел добре відомі
аланські купці, які у передмонгольський
та золотоординський періоди були задіяні
у трансконтинентальній торгівлі, що обі-
ймала території як Східної Європи, так і
Кавказу [Греков, Якубовский 1950, 21]. У
зв’язку з цим варто згадати спостережен-
ня С.О. Плетньової про місце Білої Вежі
у трансконтинентальній торгівлі: “Через
Білу Вежу проходили каравани із країн
Близького Сходу, пересікаючи донські і
дніпровські степи, зі згоди і навіть під дея-
кою охороною печенігів та гузів, які кочу-
вали там [Плетнева 2006, 200–201].

З іншого боку, великий інтерес стано-
вить таке питання, як характер взаємин
осілого християнського населення Білої
Вежі з кочівниками печенізько-торсько-
го походження, які також певною мірою
становили частину населення Білої Вежі.
С.О. Плетньова неодноразово підкреслю-
вала, що у давньоруський період сусідні
до Білої Вежі кочівники – печеніги і тор-
ки – перебували у васальній залежності
від міста, виконуючи функції військового
гарнізону фортеці, і тому використовува-
ли Білу Вежу як зимівник [Плетнева 1963,
258; Плетнева 1990, 95–96; Плетнева 2006,
201]. Сам перебіг подій, що мали місце
після захоплення Білої Вежі Святославом
у 965 р., і участь у цих подіях “тюрків”-гу-
зів [Заходер 1962, 152–157] можуть свід-
чити про те, що гузи-торки і князі Русі від
початку встановили між собою союзниць-
кі взаємовідносини, і тому є підстави вва-
жати, що до появи половців фортеця Біла
Вежа могла являти собою спільне володін-
ня Русі і правителів торків. При цьому так
звані “хозарські печеніги” мали опинитись
у васальній залежності від торків і згодом
стати складовою частиною огузького со-
юзу племен. Ситуація могла значно змі-
нитись у середині ХІ ст., коли степи Подо-
ння були захоплені половцями. Унаслідок
цього Біла Вежа виявилась відірваною від
Русі, а її населення разом із місцевими пе-
ченігами і торками опинилось у васальній
залежності від половецьких ханів. Саме це
і могло стати причиною повстання біло-
вежців проти половців у 1117 р.

Отже, стосунки біловежців і сусідніх
до них печенігів та торків у давньоруський
період мали мирний характер. У зв’язку з
цим варто встановити характер взаємин
місцевих аланів із кочівниками. Як свід-
чать дані антропології, на східний (тор-
чесько-печенізькій ділянці) кочівницько-
го могильника не було виявлено жодного
черепа доліхокранів “середземноморсько-
го” антропологічного типу [Вуич 1963,
420–445; Плетнева 1990, 78]. А це може
означати, що у давньоруський період між
аланами Білої Вежі і сусідніми кочівника-
ми шлюбні взаємини не встановлювались.
Проте є підстави вважати, що контакти між
ними були, але вони мали інший характер.

Так, у курганах східної групи – №№ 16,
34 – були знайдені дві шаблі, що, за по-
передніми спостереженнями С.О. Плет-
ньової, були “аналогічні деяким салтів-
ським, кавказьким, угорським шаблям
VIII–IX ст.” [Плетнева 1963, 241]. Проте з
часом її думка щодо цього дещо змінилась:
“Аналоги цьому типові зазначеного виду
відомі у старожитностях IX – першої по-
ловини Х ст. Трохи більш пізніми є шаблі
із давньоруських пам’ятників, із угорських
могильників, що відносяться до епохи “за-
воювання батьківщини”, котрі можна да-
тувати X – початком ХІ ст., відмінні від
них більшою довжиною, легкою, але вже
помітною зігнутістю клинка та рукояттю”
[Плетнева 1990, 43]. У курганах східної
групи №№ 5, 21, 34 також були знайдені
залізні підпружні пряжки, що мають “у
більшості випадків форму прямокутників
або овалів (розміром приблизно 6х3см) із
ввігнутими усередину довгими сторонами
та укріпленим на одній із коротких сторін
язичком”. За спостереженнями С.О. Плет-
ньової, “численні аналоги їм відомі у сал-
тівських (VII–VIII ст.), муромсько-мерян-
ських (VIII–IX ст.) та руських (ІХ–Х ст.)
старожитностях” [Плетнева 1963, 248–
252]. Згодом ці пряжки С.О. Плетньова
продатувала Х – початком ХІ ст. [Плетнева
1990, 43]. У цьому випадку більш логічно
припустити, що ці речі військового спо-
рядженя потрапили у Х–ХІ ст. до кочів-
ників Білої Вежі не з віддалених куточків
Європи, а від аланів північнокавказького
походження, які проживали поруч у міс-
ті. Отже, у Білій Вежі у давньоруський
період контакти між аланами і місцевими
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 кочівниками торчесько-печенізького по-
ходження мали характер торговельного
обміну у галузі військової справи. А це
може свідчити про досить міцний добро-
сусідський характер взаємовідносин цих
етнічних груп у межах міста Біла Вежа.

З огляду на це варто звернути увагу на
висновок С.О. Плетньової щодо того, хто
такі були біловежці у половецький період
існування міста: «Потрапивши у “цегляний
казан” фортеці, ті, хто проживав у постій-
ній небезпеці раптових нападів міцного су-
противника (половецьких військових заго-
нів), зайняті спільними справами та спіль-
ними духовними і світськими інте ресами,
набуваючи при цьому спільних навичок та
смаків, люди у місті фактично не поділя-
лись на етнічні групи. У цьому невеличко-
му містечку утворився неначе єдиний “на-
род” – біловежці. Це явище – злиття етно-
сів в одне ціле – притаманне для кожного
міста» [Плетнева 2006, 200–2001].

Як вже згадувалось, давньоруські літо-
писи повідомляють, що у 1117 р. “придоша
Беловежьци в Русь” [ПВЛ 1990, 472–473].
Тому великий інтерес становить подальша
доля біловежців на території Русі. З огляду
на це можна припустити, що після пересе-
лення 1117 р. біловежці були поселені на
землях Чернігівського князівства, про що
можуть свідчити залишки городища дав-
ньоруського періоду, розташованого між
сучасними селами Біловежі Перші і Другі.
Проте на цій пам’ятці так і не проводилися
стаціонарні археологічні дослідження, що
залишає проблему не до кінця вирішеною.
З другого боку, С.О. Плетньова підмітила
досить важливий момент: «Більшість по-
ховань, аналогічних біловезьким, зустріну-
то... у Київській обл., в Пороссі (розкопки
М.Є. Бранденбурга). У пороських похо-
ваннях, як і в біловезьких, основною фор-
мою вудил є вудила без перегину. Поросся
від початку ХІ ст. було заселено кочовими
племенами торків, печенігів та берендеїв,
які оселилися там з дозволу Великого кня-
зя Київського та були об’єднані із часом
(у середині ХІІ ст.) під спільною назвою
“чорні клобуки”. Близькі етнічно, ці пле-
мена, природно, мали схожий, а можливо
й однаковий, поховальний обряд. “Чорні
клобуки” були васалами Київського князя
та відігравали велику роль у внутрішній та
зовнішній його політиці» [Плетнева 1963,

258]. Отже, є підстави вважати, що київські
князі могли поселити у Пороссі для охоро-
ни від набігів половців найбільш боєздатну
частину біловежців. При цьому там могли
бути поселені не лише печеніги і торки з
Білої Вежі, а й частина воїнів із числа осі-
лого населення цього міста. На таку думку
наводить аналіз матеріалів, отриманих при
дослідженні курганного могильника дав-
ньоруського періоду біля села Яблунівка
Білоцерківського р-ну Київської обл.

Дослідники цього некрополя – Р.С. Ор-
лов, О.П. Моця та П.М. Покас – вияви-
ли 169 курганних насипів. Для більшості
поховань була притаманна наявність під
курганними насипами трупопокладень на
рівні давнього горизонту, що не було ха-
рактерно для місцевого населення. Такий
же обряд не був відомий і кочівникам По-
росся. За спостереженнями дослідників
могильника, “в ХІ–ХІІ ст. інгумація на рів-
ні давньої поверхні зустрічається у північ-
них районах Східної Європи та на півдні
давньоруської держави – лише на землях
древлян” [Орлов, Моця, Покас 1985, 49–
55]. Особливий інтерес також становить ін-
вентар із цього могильника, що знаходить
аналоги серед аланських старожитностей
того часу на Північному Кавказі. Так, у
курганах №№ 15, 161, 157 були знайдені
аналогічні північнокавказьким дзеркала,
в курганах №№ 4, 17, 69 – шаблі, в курга-
нах №№ 93, 162 – деталі кінського споря-
дження, увіткнуті у землю під курганними
насипами №№ 3 та 102 наконечники стріл
та списів тощо. Найближчі аналоги цьо-
му інвентареві дослідники Яблунівського
курганного могильника знайшли серед
знахідок Змійського катакомбного могиль-
ника (Х–ХІІ ст.) в Північній Осетії [Орлов,
Моця, Покас 1985, 55; АРРСЗСО 1961, 56,
79]. Саме це дозволило дослідникам мо-
гильника зробити таке припущення: “Зви-
чайно, не можна категорично стверджу-
вати про прямі контакти та міграції пів-
нічнокавказького населення у цей район
Поросся, хоча відомі випадки переселення
аланських племен на Русь. Ймовірно, мож-
на вести розмову про певні зв’язки порось-
ких слов’ян з алано-яськими групами, які
входили до складу населення половецкого
степу” [Орлов, Моця, Покас 1985, 55].

У зв’язку з цим великий інтерес стано-
вить інформація давньоруських літописів
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про те, що в 6354 (1026) році Київський
князь Ярослав Мудрий уклав мир зі своїм
братом Мстиславом – князем Тмутаракані,
відомим своєю діяльністю серед касогів.
Саме з цим слід пов’язувати повідомлення
П’ятого Новгородського літопису від 6537
(1029) р.: “Ярослав ходи на ясы и взять
их” [Новгородская Пятая… 1917, 116]. У
зв’язку з цим В.М. Татищев висловив при-
пущення, що Ярослав оселив цих ясів на
р. Рось, де незадовго до цього ним були
засновані міста Корсунь, Богуслав, Юр’єв
[Татищев 1963, 350]. Проте згадка про цю
подію лише в одному – П’ятому Новгород-
ському – літописі може свідчити про не-
значну міграцію аланів-ясів до Русі. При
цьому близькість ясів до Тмутаракані до-
зволяє вважати, що вони походили з Пів-
нічно-Західного Кавказу, а не Центрально-
го. На Яблунівському ж могильнику були
знайдені речі центральнокавказького по-
ходження. Нам не відомі дані письмових
джерел про значну міграцію аланів-ясів на
Русь із Центрального Кавказу, тобто з Ала-
нії, у ХІІ ст. До того ж антропологічні до-
слідження, проведені П.М. Покасом серед
краніологічних серій із Яблунівки, не вия-
вили присутності доліхокранів так званого
“середземноморського” типу (СЗМ), хоча
більшість черепів звідти належали до єв-
ропеоїдного типу і там був представлений
“значний елемент населення зі значною
монголоїдною домішкою”. Підсумовую-
чи, П.М. Покас зазначив, що яблунівська
серія “посідає неначе проміжне станови-
ще між серіями стародавнього Юр’єва й
іншими серіями Поросся”. Головна від-
мінність яблунівських серій черепів, за
словами П.М. Покаса, полягає в тому, що
вони “більш широкоголові та широконосі
і мають невелику сплощеність у верхній
частині обличчя”. Проте все це не завади-
ло дослідникам Яблунівського курганного
могильника віднести його населення до
слов’ян [Покас 1984, 66–75; Орлов, Моця,
Покас 1985, 57–60].

У цій ситуації впадає в очі, що антро-
пологічна характеристика похованих на
Яблунівському могильнику дуже нагадує
ситуацію у Білій Вежі в останні десяти-
ліття існування цього міста. Тобто тут
бачимо, як і в Білій Вежі, змішання євро-
пеоїдного та монголоїдного антропологіч-
них типів. Навіть наявність інвентарю пів-

нічнокавказького походження в Яблунівці
спонукає вважати, що він потрапив сюди
не безпосередньо з Північного Кавказу, а
був привезений біженцями в Поросся із
Білої Вежі, де існував значний прошарок
аланського населення північнокавказького
походження. Як зазначив щодо курганного
могильника біля с. Яблунівка П.П. Толоч-
ко, “незважаючи на те що автори розкопок
схильні до ясько-руської етнічної атрибуції
цього археологічного комплексу, навряд чи
є сумніви в тому, що населення, яке його
залишило, входило до складу чорнокло-
буцького союзу” [Толочко 1999, 100].

Отже, поява в середині ХІ ст. у причор-
номорських степах половців призвела до
послаблення торків, значна частина яких
переселилася на Балкани; другі пересели-
лися до Південної Русі і влилися до скла-
ду об’єднання “чорних клобуків”; решта
увійшла до складу половецьких об’єднань
[Головко 1999, 116–120]. Проте на терито-
рії Нижнього Поволжя гузи продовжували
зберігатись як окрема етнічна група аж до
монгольских походів на початку ХІІІ ст., і
саме тут у половецький період могли від-
буватись контакти гузів з аланами, про
що повідомляють письмові джерела. Так,
у  ХІІ ст.  на Нижній Волзі у місті Саксін
(Саджсін) двічі побував арабський ман-
дрівник ал-Гарнаті, який залишив відо-
мості про етнічний склад населення, яке
складалося переважно з мусульман. За
його даними, у Саксіні, крім хозарів, бул-
гар та суварів, проживало “сорок племен
гузів” [Гарнати 1971, 27]. Зрозуміло, що у
цьому випадку йдеться не про сорок гузь-
ких племен у Саксіні, а про сорок родів.
Існує думка, що місто Саксін виникло на
місці хозарської столиці Ітіль, і це місто
у середині ХІІІ ст. Гільйом Рубрук назвав
Суммеркентом. За його даними, це місто
знаходилось на одному з островів Нижньої
Волги і основу його населення складали
“Алани і Сарацини” [Рубрук 1957, 185].
Проте виникає питання: хто були ці алани?
Можна припустити, що ці алани були зга-
дуваними ал-Масуді у Х ст. “ал-арсіями”
з Хорезму [Минорский 1963, 193–194],
в яких деякі дослідники схильні вбача-
ти нащадків стародавніх аорсів [Le wicki
1976, 31–33; Добродомов 1989, 17–18].
Проте Г. Рубрук окремо виділив аланів
від “Сарацинів”-мусульман, які мешкали
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в Суммеркенті. А нам відомо, що ал-Ма-
суді особливо підкреслив, що “ал-арсії”
були мусульманами [Минорский 1963,
193–194]. У зв’язку з цим великий інтерес
становлять останні дослідження, проведе-
ні на городищі Самосдєлка у дельті Волги,
котре дослідниками ототожнюється з Іті-
лем – Саксіном – Суммеркентом. Аналіз
кераміки ХІ–ХІІ ст. з городища дозволив
дослідникам виявити аналоги з виробами
не лише Волзької Булгарії та попередньої
салтівської культури, а й з гончарними
виробами з городищ у низинах Сирдар’ї,
що традиційно пов’язуються з огузами.
На підставі цього дослідниками городища
було зроблене припущення, що ця керамі-
ка належала “ал-арсіям”, які були із числа
племен, котрі входили до “огузького сві-
ту”, що увібрав у себе різноманітні етнічні
компоненти, серед яких були племена, що
“мали в основі свого господарства не лише
кочове скотарство”. Отже, при цьому не
заперечувалася можливість сарматського
походження “ал-арсіїв” [Васильев, Греч-
кина, Зиливинская 2003, 107–118]. Це дає
підстави вважати, що після падіння Хозар-
ського каганату на місці колишнього Ітіля
зберігалися не лише хозари, які прийняли
іслам, а й вихідці із Середньої Азії – “ал-
арсії”, які в Саксіні дуже швидко злилися з
гузами, тому що, як і вони, “ал-арсії” були
мусульманами і мали увійти до складу
об’єднання “сорок племен гузів”, про які
згадувавав ал-Гарнаті [Гарнати 1971, 27].
Крім того, Г.О. Федоров-Давидов на осно-
ві аналізу письмових джерел прийшов до
висновку, що у XIII–XIV ст. у Нижньому
Поволжі поблизу Саксіна виникла осо-
блива етнічна група, відома під цією ж на-
звою, що може свідчити про перехід назви
міста в етнонім [Федоров-Давыдов 1969,
260]. Отже, згадані Г. Рубруком у Суммер-
кенті алани не були мусульманами і тому
вони не могли мати ні місцевого, ні серед-

ньоазійського походження. Очевидно, це
були аланські купці, які оселилися у Саксі-
ні – Суммеркенті після відвідування міста
ал-Гарнаті. Цілком вірогідно, що це були
вихідці з північнокавказької Аланії, яка у
той час ще переживала період свого еконо-
мічного та політичного піднесення.

Таким чином, є підстави вважати, що ще
у Х ст. до складу племен огузів, які мешка-
ли у степах на схід від Волги, увійшла зна-
чна кількість залишків родів і племен сар-
мато-аланського походження, котрі вціліли
після міграцій тюркомовних кочівників на
схід у І тис.н.е. Падіння Хозарського кага-
нату та Саманідської держави, що збіглося
з тиском на гузів з боку кипчаків зі сходу,
призвело у першій половині XI ст. до мігра-
ції однієї групи огузів на захід – до степів
Північного Причорномор’я, а другої час-
тини на південь – на територію Середньої
Азії і далі до Малої Азії. Можливо, ще в
965 р. огузи-торки знищили у лісостепо-
вому Подонні поселення аланів, які були
союзниками хозарів, хоча салтівські посе-
лення у степах продовжували зберігатись
і в першій половині ХІ ст., у так званий
“торчеський період”. До того слід дода-
ти, що на Нижньому Дону, у м. Біла Вежа,
огузи-торки поповнили частину населення
міста, до складу якого входили алани пів-
нічнокавказького походження, котрі з’яви-
лися тут не лише в хозарський період, а й
переселилися сюди з Північного Кавказу у
першій половині ХІ ст. Контакти між огуза-
ми й аланами у Білій Вежі у давньоруський
період мали характер лише торговельного
обміну, а не шлюбних відносин. У поло-
вецький період частина огузів залишилась
на Нижній Волзі на місці хозарської столи-
ці Ітіля, що у ХІІ ст. і пізніше була відома
як Саксін. Саме там огузами був заверше-
ний процес асиміляції “ал-арсіїв”, нащадків
аорсів часів античності, які, як і огузи, були
мусульманами.
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СТВОРЕННЯ і застосування сакраль-
них текстів з давніх часів і до сього-

дення тісно пов’язане із політичним міфо-
творенням. Літературні пам’ятки, що тією
чи іншою мірою несуть у собі сакральне
навантаження (книги Святого Письма,
твори міфологічного або аретологічного
характеру, релігійні гімни тощо), спокон-
вічно використовувалися можновладцями
як пропагандистське знаряддя для досяг-
нення тих чи інших політико-ідеологічних
цілей. При цьому вони застосовувалися, як
правило, в комплексі з іншими сакрально-
містичними практиками, придатними для
впливу на свідомість об’єктів пропаганди.
Серед таких практик головне місце займа-
ли інтерпретовані належним чином про-
роцтва священних оракулів, щасливі чи
нещасливі знамення, віщі сни, результати
ворожіння тощо. У випадку відсутності у
природі необхідного релігійного чи міфо-
логічного матеріалу, котрий відповідав би
тій чи іншій нагоді, його нерідко попросту
створювали. До того ж у разі нагальної
необхідності процес викладення потріб-
ної інформації у вигляді сакрального чи
то псевдосакрального тексту міг набувати
відверто брутальної форми. Йдеться про
випадки, коли акт міфотворення відбував-
ся мало не на очах у об’єктів застосування
відповідного ідеологічно-пропагандист-
ського продукту.

Прикладами подібного політичного
міфотворення особливо багата епоха еллі-
нізму (336–30 до Р.Х.2). Поява нових дер-
жавних утворень на чолі з “новонародже-
ними” царськими династіями і боротьба
за політичний вплив у Східному Серед-
земномор’ї, що перманентно точилася
між ними [Жигунин 1980; Бенгтсон 1982;
Buraselis 1982; Bengtson 1988; Hammond,
Walbank 1988; Sherwin-White, Kuhrt 1993;
Walbank 1993; Hoelbl 2001; Huss 2001;
Габелко 2006; і т.д.]3, не могли не викли-
кати нагальної потреби у належному ідео-

А.Л. Зелінський

МІСЦЕ ТАК ЗВАНОГО ПРОРОЦТВА АПОЛЛОНА
З «ГІМНУ ДО ДЕЛОСА» КАЛЛІМАХА

В АНТИСЕЛЕВКІДІВСЬКІЙ ПРОПАГАНДІ
ПТОЛЕМЕЯ ФІЛАДЕЛЬФА1

логічному оформленні. Одним з елемен-
тів цього оформлення й стали сакральні,
напівсакральні та квазісакральні тексти,
створювані на замовлення елліністичних
володарів представниками тодішньої інте-
лектуальної еліти грекомовного світу.

Одним із таких квазісакральних текстів
можна вважати “Гімн до Делоса” [Callima-
chus 1953, IV], написаний чи не найяскра-
вішим представником придворної алек-
сандрійської поетичної школи Каллімахом
Киренським [suda 1928–1935, kappa 227;
Świderkówna 1974, 151–157; Богданов 1979,
96–104; Чистякова 1988, 46–78; Hoelbl
2001, 65; Stephens 2003, 74–121; Завьялова
2007, 100]. Дату створення гімну, виходячи
зі стану існуючої джерельної бази, визначи-
ти фактично неможливо4. Проте з великою
часткою вірогідності можна стверджувати,
що цей твір з’явився не раніше другої по-
ловини 60-х років ІІІ століття5 і не пізніше
втрати Філадельфом панування над киклад-
ським острівним союзом [пор. Bevan 1927,
68; Buraselis 1982, 141–146, 165–167; Ham-
mond, Walbank 1988, 291–294; Reger 1994,
18–19; Huss 2001, 285–286].

В основу “Гімну до Делоса” покладено
класичний сюжет давньогрецької міфоло-
гії, пов’язаний із поневіряннями титаніди
Лето, вагітної від Зевса божественною
двійнею – Аполлоном і Артемідою. Згід-
но із сюжетом міфу, бідолашна богиня
ніяк не могла знайти місця для пологів,
оскільки Зевсова дружина Гера заборони-
ла будь-якому клаптеві земної тверді нада-
вати притулок своїй суперниці. Зрештою,
цю заборону вдалося обійти з допомогою
плавучого острова Астерії (за іншою вер-
сією – Ортигії), котрий після народження
на ньому дітей Лето назавжди став нерухо-
мим і отримав нову назву Делос [Homerus
1936, 2–148; Apollodorus 1907, I, IV, 1; Ovi-
dius 2001, VI, 185, 332; Pausanias 1973, VIII,
LIII, 1; Hyginus 1892, 53, 140; Nonnus 1959,
XXVII, 259; Грейвс 1992, 38–39]6.
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Місце так званого пророцтва Аполлона з “Гімну до Делоса”

Проте у контексті нашого досліджен-
ня в першу чергу йтиметься не стільки про
страждання нещасної титаніди, скільки про
віщування, котре Каллімах вклав до вуст
її тоді ще не народженого сина. Майстерно
скориставшись можливостями, обумовлени-
ми специфікою означеного міфологічного
сюжету, киренський поет привів Лето до ост-
рова Коса – місця народження Птолемея Фі-
ладельфа [Theocritus 1881, XVII, 56–76; Mar-
mor parium 1926, FGH, 239B, 19; Huss 2001,
177]. Поблизу цього острова Аполлон з волі
автора гімну виголосив пророцтво, зміст яко-
го здебільшого містив у собі розповідь про
щасливу долю та славетні діяння майбутньо-
го володаря елліністичного Єгипту7:

Потім до сивого Коса, Меропова
   острова біг свій
вмить спрямувала вона, до священних

   угідь Халкіопи.
Та зупинило її слово сина, промовлене з

   чрева:
“Матір, не тут я з’явлюсь, хоч чудовий
    цей острів і славний,
хоч він достатком своїм вирізняється

   між островами,
мойри судили йому стать колискою

   іншого бога –
сина Сотерів-богів, македонця зі скіпе

   тром царським,
владу чию добровільно приймуть як
   дарунок небесний
безліч племен, що обидві землі й
   острови населяють,
будуть між ними й такі, що живуть

   на краю ойкумени
Східна, де брама небес. Буде мати він

   батькову вдачу.
Згодом я разом із ним розділю пере

   можні звитяги
як з бойовим побратимом. Бо рушать

   колись на Елладу
з гострим залізом махайр і галатською
   міццю Ареса
юрми титанів нових із земель, що на

   заході сонця.
Буде число їх подібне до дикої зграї
   сніжинок
гіперборейських буранів або ж – до
   зірок з небосхилу.
{Край наш затоплять вони, попираючи

   землю нещадно,}
...і до крисейських долин і у тісну
   Гефестову балку

смерть несучи і вогонь, що, неначе
   жахлива почвара,

знищить врожай на полях. Та й не це
   ще чекає Елладу:

Дельфи, святиня моя, ледь уникне
   ворожої зброї,
зблизька узрівши мечі, і щити, і
   галатські шоломи,
цих супостатів зухвалих, що потім по

   всій ойкумені
стежки мерзенні свої прокладуть
   гідним людям на горе.
Випаде клятих галатів мені багатьох

   власноручно
знищити, інші ж – безславною смертю
   загинуть на Нілі
ратних ціною зусиль, що здійснить не

   здоланний володар.
Вислухай віщі слова, Птолемею, що

   маєш на Косі
людям явити себе! З часом ти
   світосяйного бога
славні діяння примножиш!”8

У сучасній історіографії існує чимало
загальних і спеціальних досліджень, де
аналізується зміст “Гімну до Делоса” чи
бодай розглядаються окремі аспекти цьо-
го твору [Herter 1929; Giangrande 1966;
Griffiths 1977–1978; Bing 1981; idem 1988,
91–143; Fleming 1981; Mineur 1984; Sch-
miel 1987; Чистякова 1988, 55–58; Koenen
1994, 82–85; Depew 1998; Nishimura-Je-
nsen 2000; Stephens 2003, 115–121; Slings
2004; Fantuzzi, Hunter 2004, 350–371; Uk-
leja 2005; Giuseppetti 2006 etc.]. Проте, на
превеликий подив, у цих та інших працях
я не зустрів жодної серйозної спроби про-
ведення паралелей між змістом гімну в
цілому й означеним пророцтвом зокрема з
одного боку та аполлонівською тематикою
у селевкідівській пропаганді – з другого9.
Разом з тим значною мірою завдяки панегі-
ричному пророцтву Аполлона ми отрима-
ли рідкісну можливість простежити ситуа-
цію, у якій має місце не просто прояв, так
би мовити, однобічної пропагандистської
діяльності, а випадок повномасштабної
двосторонньої ідеологічної боротьби, що
точилася навколо однієї й тієї ж міфологіч-
ної постаті. Йдеться про міфотворчий дво-
бій між Птолемеями та Селевкідами, що
розпочався у середині ІІІ століття. Його
сутність полягала у намаганні представни-
ків обох означених елліністичних династій
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продемонструвати наявність надзвичайної
прихильності до них із боку Аполлона.

Буде доречно сказати кілька слів про
передісторію цієї боротьби. Як відомо,
першими до імені сина Лето у пропаган-
дистських цілях протягом елліністичної
доби звернулися Селевкіди, а точніше –
засновник цієї династії Селевк І Нікато-
р10. Цей непересічний володар використав
постать Аполлона задля додаткової легі-
тимізації свого перебування у царському
достоїнстві. Спочатку Селевк, скоріше за
все, прагнув лише показати, що царська
влада була обіцяна йому самим богом-
стріловержцем. Так, про це свідчать згад-
ки античних авторів стосовно відповідно-
го пророцтва, даного свого часу Нікатору
у храмі Аполлона в Дідимі. Зі слів Діод-
ора й Аппіана, дідимський оракул обіцяв
Селевкові царську владу, а також щасливе
правління в Азії [Diodorus 1884, XIX, 90;
Appianus 1962, 56; пор.: Бикерман 1985,
234; Hadley 1974, 58; Walbank 1984, 85; Sh-
erwin-White, Kuhrt 1993; 26–27; Bringmann
1994, 13; Нефедов 2000, 184, 186–187; Жу-
равлева 2004, 41–42].

У цьому ж контексті необхідно згадати
про легенду, що виникла в оточенні Селев-
ка під час його боротьби проти Антігона
Монофтальма за Месопотамію і східні са-
трапії колишньої імперії Александра або
ж – у період офіційного прийняття цим
діадохом царського титулу [Нефедов 2000,
186–187]. У цій відверто тенденційній іс-

торії розповідалося про те, що мати Ніка-
тора містичним шляхом отримала перстень
із зображенням якоря, котрий мав служити
запорукою майбутнього воцаріння її сина
[Appianus 1962, 56]. Цей же якір ми часто
зустрічаємо на царських монетах Селев-
ка [Бикерман 1985, 88; Hadley 52, 58 not.
39, 60–62; Sherwin-White, Kuhrt 1993, 23;
Нефедов 2000, 187] (див. мал. 111). Про іс-
нування безпосереднього зв’язку між цим
символом і Аполлоном свідчить більш піз-
ній варіант вищезгаданої легенди. Згідно
із цією версією міфу перстень з якорем
матір Селевка отримала від самого бога-
стріловержця, котрий, як з’ясувалося, й
був справжнім батьком Нікатора [Justin-
us 1911, XV, 4; Бенгтсон 1982, 63–64; Wal-
bank 1993, 211; Sherwin-White, Kuhrt 1993,
27–28; Нефедов 2000, 184–185; Журавлева
2004, 41–42].

Таким чином, бог-покровитель Селевка
внаслідок подальшого розвитку релігійно-
політичного міфу поступово перетворився
на батька засновника нової елліністичної
династії. Про остаточне завершення цієї
трансформації ще за життя Селевка свід-
чить напис із північноіонійського міста
Еритреї, яка містить гімн на честь Апол-
лонового сина Асклепія. Нам відомо, що у
281 році до цього гімну було дописано кіль-
ка рядків із закликом вшановувати Селевка,
сина темноволосого Аполлона [Бикерман
1985, 228; Бенгтсон 1982, 64; Sherwin-Whi-
te, Kuhrt 1993, 27; Нефедов 2000, 184].

Мал. 1. Монети Селевка Нікатора з Вавилона та Селевкії-на-Тигрі.
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Немає нічого дивного в тому, що й на-
щадки Нікатора робили усе від них залеж-
не задля підтримки міфу про походження
їхньої династії безпосередньо від сина
Лето [OGIS, 219; Бикерман 1985, 141, 144,
204, 208, 227–228, 236; Бенгтсон 1982, 64;
Sherwin-White, Kuhrt 1993, 27–28; Журав-
лева 2004, 42–43] (див. також прим. 16).

У свою чергу, приятель Селевка, засно-
вник нової єгипетської династії Птолемей І
Сотер, вочевидь, не мав нічого проти поді-
бних пропагандистських заходів Нікатора.
Ця обставина пояснюється дуже просто.
По-перше, незважаючи на існування точ-
ки перетину інтересів обох цих діадохів у
Койлесирії, справа до відвертого конфлік-
ту за їхнього життя так і не дійшла [Di-
odorus 1884, XX, 113; XXI, 1; пор.: Bevan
1927, 35; Huss 2001, 198–200]. До того ж
саме Птолемей, котрий заволодів терито-
рією, призначеною Селевку, був особливо
зацікавлений у збереженні status quo. По-
друге, засновник александрійської динас-
тії не претендував на “родинні” зв’язки з
Аполлоном. Новий володар Єгипту виво-
див власний родовід від Діоніса та Геракла
[Theocritus 1881, XVII, 20–27; OGIS, 54;
Satyrus 1958, FGH, 631, 1; Theophilus 1970,
II, 7; Bevan 1927, 99, 116, 120; Нефедов
2000, 173–174]; окрім цього, він доводив-
ся далеким родичем Аргеадам [Theo critus
1881, XVII, 20–27; Satyrus 1958, FGH, 631,
1; Theophilus 1970, II, 7; пор.: Eusebius
1967, 161; Chronikon Paschale 1832, 113, 3;
Bevan 1927, 21; Бенгтсон 1982, 30–31; Co-
llins 1997, 436; Hoelbl 2001, 14; Huss 2001,
90, 238 аnm. 6].

Ситуація докорінно змінилася за ца-
рювання сина й наступника Сотера Пто-
лемея ІІ Філадельфа. Причиною цьому
послужили постійні війни, котрі другий
правитель із династії Птолемеїв вів проти
нащадків Селевка – Антіоха І та Антіоха ІІ
за володіння Малоазійським узбережжям
і областю східного Середземномор’я (у
вузькому розумінні цього географічного
поняття) [Bevan 1927, 61–62, 69–71; Бен-
гтсон 1982, 153–157; Жигунин 1980, 69–
74, 101–112; Winnicki 1989, 51–77; Hoelbl
2001, 37–40, 43–45; Huss 2001, 260–262,
265–271, 281–287]. При цьому протисто-
яння двох династій відбувалося не лише у
військово-політичній, а й у пропагандист-
сько-ідеологічній сфері. Провідним, хоча,

звичайно, не єдиним, напрямком анти-
селевкідівської пропаганди, що велася за
часів Філадельфа12, на мій погляд, й стало
формування політично-релігійного міфу,
згідно з яким Аполлон був набагато ближ-
чим до александрійських володарів, аніж
до Нікатора і його нащадків.

Як ми побачимо далі, означена ідеоло-
гічна концепція мала дві основні складові:
власне демонстрацію існування винятко-
вої прихильності (мало не пієтету) бога-
стріловержця стосовно дому Птолемеїв і
доведення необґрунтованості селевкідів-
ських претензій на подібну ласку з боку
цього небожителя.

Прояв першої тенденції можна про-
стежити на прикладі низки епіграм, що
містяться у порівняно нещодавно від-
критій збірці творів придворного алек-
сандрійського поета Посидіппа з Пелли
[Posidippus 2002; пор.: Gutzwiller 2004,
91; Зелінський 2005, 20–21]. Так, у фраг-
ментарно збереженій епіграмі під номе-
ром 37 автор розповідає про те, як другій
дружині й сестрі Птолемея ІІ обожненій
Арсиної ІІ Філадельфі було присвячено
ліру, котру виніс із моря (на єгипетський
берег13) дельфін, схожий на того, що вря-
тував від смерті квазілегендарного співця
Аріона [Posidippus 2002, 37]14. У нашому
випадку перш за все особливо промовис-
то виглядає епітет “Аріонів”, використа-
ний автором твору стосовно дельфіна. На
мою думку, Посидіпп з допомогою цього
прийому натякає на існування незмінної
прихильності Аполлона до осіб, пов’яза-
них із Діонісом. Цей епітет поєднує між
собою історію про діонісійського співця
Аріона, свого часу врятованого від смер-
ті не без втручання сина Лето [Herodotus
1899, І, 23–24; Plutarchus 1928, 18; Pausa-
nias 1973 ІІІ, XXV, 7; IX, XXX, 2; Hyginus
1892, 194; idem 1992, II, 17; пор.: Грейвз
1992, 224–225], і присвяту Арсиної, чиїм
далеким предком був Діоніс (див. вище),
ліри, принесеної Аріоновим дельфіном.
При цьому, звичайно, слід пам’ятати, що і
ліра, і дельфін у давньогрецькій міфології
неодноразово пов’язувалися з Аполлоном
[Homerus 1936, III, 388–490; Callimachus
1953, I, 78; II, 33; Diodorus 1884, V, 49; 74;
Hyginus 1892, 194; idem 1992, II, 7; пор.:
Грейвз 1992, 54, 58 прим. 9]. Окрім цьо-
го, й сам акт присвяти Аполлонової ліри
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 обожненій Арсиної ставить своєрідний
логічний знак рівності між здавна шано-
ваним олімпійським божеством і новояв-
леною александрійською богинею, котра,
між іншим, подібно до свого “колеги”, мо-
гла виступати як покровителька мистецтва
[Świderek 1967, 175, 187; Bing 2002/2003,
262–264; Stephens 2004, 174–176].

У цій же збірці ми знаходимо ще одну
епіграму, в якій існує злегка завуальована
паралель між Аполлоном і подружжям бо-
гів-адельфів – Птолемеєм ІІ й Арсиноєю ІІ.
Йдеться про твір під номером 74, де розпо-
відається про перемогу птолемеївського на-
варха Каллікрата15, отриману ним у перего-
нах лошат на Піфійських іграх. При цьому
не можна не звернути увагу на ту обстави-
ну, що птолемеївський сановник ознамену-
вав свою спортивну звитягу виготовленням
відповідної скульптурної композиції, при-
свяченої не Аполлону Піфійському – чого
можна було б очікувати, – а богам-адель-
фам [Posidippus 2002, 74]16.

Прояв другої тенденції, котрий я також
відношу до часів царювання Філадельфа
(див. нижче), простежується у черговому
варіанті історії про причину використання
у державній символіці Селевкідів зобра-
ження якоря. Згідно з цим анекдотом, також
переданим Аппіаном, Селевк, вирушаючи
до Вавилона з військовою допомогою, на-
даною Птолемеєм Сотером [пор.: Marmor
Parium 1926, FGH, 239b, 16; Diodorus 1884,
XIX, 86, 90; Appianus 1962, 54; Arrianus 1968,
43; Eusebius 1967, 249], зачепився за камінь,
на якому було вибито зображення якоря.
При цьому Птолемей, який проводжав при-
ятеля, сказав, що це хороша прикмета, бо
якір у цьому випадку означає не зупинку, а
безпеку. Подальші події підтвердили слова
Сотера. Селевк же у пам’ять про цей випа-
док, став зображувати якір на своїй печатці
[Appianus 1962, 56].

Вже на підставі змісту цієї історії мож-
на зробити недвозначний висновок щодо
її відверто проптолемеївського характеру.
Додатковим же підтвердженням цьому
служить той факт, що дійшла вона до нас
у переказі Аппіана, письменника родом
з Александрії [Маяк 2002, 779]. Таким
чином, ми маємо мало не стовідсоткову
впевненість у тому, що наведений вище
анекдот був або почерпнутий із фондів
александрійської бібліотеки, або ж взагалі

почутий означеним істориком від когось зі
своїх земляків. Про належність цієї опо-
відки до періоду правління саме Птоле-
мея ІІ, з моєї точки зору, свідчать дві об-
ставини, що вказують на неможливість її
виникнення з ініціативи попередника чи
наступника цього монарха. Птолемей Со-
тер не був зацікавлений у загостренні від-
носин із Нікатором (див. вище). Отже, він
не став би дратувати Селевка, вигадуючи
байку, що спростовувала б божественне
походження останнього. За часів же тре-
тього правителя з александрійської динас-
тії – Птолемея Евергета навряд чи б можна
було відшукати гідних довіри очевидців, а
точніше – псевдоочевидців події, що мала
відбутися у 312 році [Marmor Parium 1926,
FGH, 239b, 16; Bevan 1927, 25; Бенгтсон
1982, 68–69; Walbank 1993, 52, 56; Sher-
win-White, Kuhrt 1993, 10–11]17.

Таким чином, факт існування при дворі
Філадельфа антиселевкідівської пропаган-
ди, пов’язаної з Аполлоном, не може ви-
кликати будь-яких сумнівів. Проте лише
“Гімн до Делоса”, на мою думку, дає змогу
усвідомити, що ми маємо справу не просто
зі спорадичними проявами антиселевкідів-
ських настроїв, а з продуманою, спеціаль-
но спланованою релігійно-ідеологічною
кампанією. На це вказує, зокрема, при-
сутність у творі провідного придворного
александрійського інтелектуала одразу
обох пропагандистських прийомів, по-
одинокі приклади застосування яких були
продемонстровані мною вище.

Перш за все читачі або слухачі означе-
ного твору не могли не згадати, що Делос
як центр Кикладського острівного союзу
перебував саме у птолемеївській сфері
впливу (див. вище). Відповідно, їм по-
винно було спасти на думку, що один із
провідних центрів поклоніння Аполлону
потрапив під владу (тобто під захист і по-
кровительство) володарів елліністичного
Єгипту не без сприяння чи бодай згоди
могутнього бога-стріловержця.

Подальший же текст гімну, власне,
зміст самого пророцтва мав служити
остаточним доказом на користь існуван-
ня “приятельських” стосунків між Апол-
лоном і Філадельфом. З рядків пророцтва
аудиторія Каллімаха дізнавалась, як ще не
народжений син Лето провістив появу ін-
шого поки що не народженого могутнього
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бога – Птолемея, у цей спосіб визнаючи
останнього мало не рівнею собі [Callimac-
hus 1953, IV, 165–170]. Далі стріловержець
оповідає про майбутню галатську навалу,
яка докотиться аж до іншого провідного
його святилища – Дельфійського оракула
[див.: Diodorus 1884, XII, 3; 9; Trogus 1956,
XXIV; Pausanias 1973, X, XIX–XIII; Justinus
1911, XXIV, 5–8]. При цьому, зі зрозумілої
причини, бог не шкодує яскравих фарб і
епітетів для характеристики цих ненави-
сних йому напасників [Callimachus 1953,
IV, 171–184]. І, нарешті, натякаючи на
один з епізодів І Сирійської війни18, Апол-
лон прорікає, що Філадельф допоможе
йому розправитися з мерзенними галата-
ми [Callimachus 1953, IV, 185–187]. Отже,
син Сотера з легкої руки придворного пое-
та, по суті, перетворюється на бойового
побратима світлосяйного олімпійця [Calli-
machus 1953, IV, 185–190a]19.

Разом з тим, на мій погляд, у Аполлоно-
вому пророцтві з “Гімну до Делоса” мають
місце й натяки, покликані породити у чита-
чів деякі сумніви стосовно обґрунтованості
претензій Селевкідів на пряму спорідне-
ність зі стріловержцем. На початку проро-
цтва, коли бог, між іншим, воздає належну
похвалу батькові свого майбутнього “коле-
ги” [Callimachus 1953, IV, 166–170], він ані
словом не згадує, що Сотер у скрутну годи-
ну допоміг Селевкові здобути славу й цар-
ство (див. вище). Гадаю, що, якби версія про
народження засновника династії Селевкідів
від Аполлона поділялася Філадельфом і
його оточенням, Каллімах неодмінно вклав
би у вуста віщого бога вираження вдячності
за неоціненні благодіяння, зроблені колись
його синові тодішнім правителем Єгипту.
Відсутність же подібної згадки, відповідно,
мала передати сумніви поета щодо існуван-
ня будь-якого екстраординарного зв’язку
між Аполлоном і Селевком.

Не на користь Селевкідам у цьому ви-
падку можна трактувати й пасаж, присвя-
чений галатській експансії. На основі його
змісту можна скласти недвозначне уяв-
лення про відверто негативне ставлення
божества до цієї події. При цьому Апол-
лон не лише не має нічого спільного з не-
нависними завойовниками, а й вважає їх
своїми заклятими ворогами. На мою дум-
ку, з допомогою антигалатського пасажу,
вкладеного до вуст віщого бога, Каллімах

прагнув спростувати ще один релігійно-
політичний міф, який, безсумнівно, виник
при селевкідівському дворі і дійшов до нас
завдяки старанням Плутарха.

У трактаті “Про відстрочення божої
кари”, побудованому у формі бесіди, пись-
менник з Херонеї наводить такий анекдот:
“Друзям Птолемея Керавна привиділося,
що Селевк викликав його на суд, де суд-
дями були шуліки і вовки, котрі роздавали
шматки м’яса його ворогам” [Plutar chus
1929, 10]20. У цій оповідці йдеться про
старшого єдинокровного брата Філадель-
фа, котрий свого часу підступно вбив
Селевка Нікатора, внаслідок чого захо-
пив македонський престол [Trogus 1956,
XVII; Justinus 1911, XVII, 1; Memnon 1857,
XIII–XIV; XII, 2–3; Appianus 1962, 62–63;
Pau sanias 1973, I, XVI, 1–2; Nepos 2001,
XXI, 3; Orosius 1889, III, XXIII, 63–64; пор.:
Heinen 1972, 50–53, 61–63; Hammond, Wa-
lbank 1988, 243–245; Huss 2001, 257–258],
а згодом загинув у боротьбі з галатами
[Polybius 1882, IX, 35; Diodorus 1884,
XXII, 3; Justinus 1911, XXIV, 5; Plutarchus
1968, 22; Pausanias 1973, X, XIX, 7; Mem-
non 1857, XIII, 8; пор.: Heinen 1972, 88–91;
Hammond, Walbank 1988, 253].

У нашому випадку ключовим момен-
том Плутархового анекдоту є той факт, що
суддями Керавна у справі вбивства Селев-
ка були вовки і шуліки. Ці істоти тією чи
іншою мірою мали відношення до Апол-
лона. Вовк традиційно виступав як тотем-
на тварина цього бога [Posidippus 2002, 40;
Plutarchus 1972, 12; Phlegon 1965, III, 15;
Нильссон 1998, 15; Stephens 2004, 176].
Шуліки ж були посмертними катами гіган-
та Титія, вбитого Аполлоном й Артемідою
за спробу зґвалтувати Лето [Homerus 1913,
XI, 580–590; Callimachus 1953, III, 109; Ap-
ollonius 1961, I, 758; Apollodorus 1907, I,
22–23; Pausanias 1973, X, XI, 1]21.

Таким чином, у байці, переказаній
Плутархом, недвозначно натякається на
причетність Аполлона до акту покарання
Птолемея Керавна – вбивці його (стріло-
вержця) сина. Це ж, у свою чергу, вказує
на відверто селевкідівське походження
означеної історії. Сам же її характер дозво-
ляє припустити, що вона виникла з подачі
котрогось із Керавнових сучасників, який
згодом увійшов до придворного оточення
сина й наступника Нікатора – Антіоха І.



Східний світ №1 2008 89

А.Л. Зелінський

Наш же поет завдяки антигалатському
пасажу з пророцтва Аполлона підштовхує
до думки про непричетність сина Лето до
загибелі Керавна. Безумовна відраза, яку
Аполлон Каллімаха відчуває стосовно
мерзенних святотатців, попросту не до-
зволяє припустити, що цей бог став би ви-
користовувати саме галатів для покарання
вбивці свого сина22. З огляду на це ауди-
торія поета повинна була прийти до ви-
сновку про абсурдність нашого анекдоту.
В результаті виникали нові передумови,
котрі мали сприяти породженню додатко-
вих сумнівів щодо правдивості інших про-
дуктів проселевкідівського міфотворення,
пов’язаних із прямим походженням засно-
вника династії від Аполлона.

На завершення ще раз хочу підкресли-
ти, що з допомогою аналізу змісту “Гім-

ну до Делоса” в цілому і важливої його
складової – пророцтва Аполлона зокрема
ми можемо отримати завершену картину
пропагандистської боротьби двох провід-
них елліністичних династій, яка велася із
широким застосуванням політичного мі-
фотворення. Низка натяків і конотацій, ви-
явлених у цьому творі, дозволяє пов’язати
між собою окремі розрізнені міфологеми,
що свого часу створювалися птолемеїв-
ськими і селевкідівськими придворними
інтелектуалами. Це дає змогу не лише
скласти чітке уявлення про існування за
часів Птолемея Філадельфа продуманої
структуризованої релігійно-ідеологічної
кампанії, в центрі якої перебувала постать
Аполлона, а й пов’язати її з відповідними
ідеологічними заходами, що проводилися
Селевком Нікатором і його нащадками.

1 Це дослідження становить подальшу розробку моєї доповіді “Аполлон, Селевк і перші Пто-
лемеї: приклад міфу і контрміфу в елліністичній пропаганді”, зробленої на XI читаннях А. Крим-
ського 7 червня 2007 року [Зелінський 2007, 44–46].

2 Оскільки всі події, згадувані у цій роботі, відбулися до Різдва Христового, помітка “до Р.Х.”
надалі опускатиметься.

3 Бібліографія наукових досліджень, у яких розглядається проблематика, пов’язана з політич-
ною історією елліністичних монархій, є попросту неосяжною. Тому я обмежився згадкою лише
деяких фундаментальних робіт, що побачили світ протягом останніх трьох десятиліть.

4 Стосовно різних припущень щодо можливого датування цього твору див. [Griffiths 1977–
1978; Mineur 1984, 222–234; Чистякова 1988, 56; Depew 1998, 156 not. 3, 174 not. 50, 180 not. 63;
Stephens 2003, 115, 164–165].

5 На це вказує не лише згадка про прижиттєвий апофеоз Філадельфа [Callimachus 1953, IV,
165–170, 187–188], який мав місце у 272/271 році [P. Hib. 199; Bevan 1927, 128–129; Turner 1984,
168; Walbank 1984, 97; idem 1993, 213–214; Koenen 1994, 52; Huss 2001, 325; Ладынин 2004, 163],
а й вірогідний натяк на перезаснування пелопоннеського міста Метани під іменем Арсиноя [Gi-
angrande 1966, 428–429], що мало місце у середині 60-х років ІІІ століття в ході Хремонідової ві-
йни [Tarn 1911, 257; Heinen 1972, 131; Shear 1978, 17–18 not. 30; Habicht 1992, 90; Hoelbl 2001, 41;
Huss 2001, 276]. Ці та інші міркування з приводу означеної проблематики я сподіваюся викласти
у більш розгорнутому вигляді в окремому невеликому дослідженні.

6 Для більш детального ознайомлення з різноманітними варіантами цього міфу раджу від-
відати веб-сторінку, присвячену Лето, розміщену на базі електронного проекту “Theoi” – <http://
www.theoi.com/Titan/TitanisLeto.html>

7 Згідно з усталеним поділом гімну на тематичні підрозділи пророцтво Аполлона охоплює
рядки 162–195 [Schmiel 1987, 46, 51, 53]. Проте, з огляду на тематику дослідження, мною було
перекладено фрагмент, що містить рядки 160–190A.
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8

9 На можливість пропагандистської боротьби, що точилася між Птолемеями та Селевкідами
навколо постаті Аполлона, свого часу вказав W. Mineur [Mineur 1984, 7, 94]. Проте це припу-
щення мало епізодичний характер, до того ж воно не було підкріплене належною аргументацією
[пор.: Hopkinson 1985, 250; Griffiths 1988, 231]. Не виключаю, що міркування з приводу озна-
ченої проблеми міг викласти I. Michalopoulos у статті “Intertextualite et allusion historique dans le
preambule de Hymne a Delos de Callimaque” [Michalopoulos 2007, 69–74], яка поки що, на жаль,
мені недоступна.

10 Стосовно можливості першопочаткового відігравання Аполлоном ролі першопредка роду
Селевка див. [Нефедов 2000, 185–186].

11 На означеному малюнку зображено реверси двох монет Селевка Нікатора з викарбуваним
на них якорем. Ліворуч розміщено срібний статер, випущений у Вавилоні бл. 311–305 року,
праворуч – срібну тетрадрахму, випущену у Селевкії-на-Тигрі бл. 296–295 року. Про ці та інші
селевкідівські монети можна дізнатися більш детально на веб-сайті “История древнего Рима” –
<http://www.ancientrome.ru/numizm/greece/seleucids/seleucus1/index.php>

12 Іншим елементом антиселевкідівської пропаганди, на мою думку, була практика проведен-
ня паралелей між державою Селевкідів і царством Ахеменідів [Зелінський 2005, 24–25].

13 На це вказує дуже висока ймовірність присвячення принесеної дельфіном ліри у храмі Ар-
синої-Кіпріди [Bing 2002/2003, 262–263; Stephens 2004, 162; Зелінський 2006, 50], що знаходився
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на єгипетському узбережжі, неподалік від Александрії [пор.: Posidippus 2002, 39; 116; Strabo
1899, XVII, I,16].

14 Для ознайомлення з українським перекладом цієї епіграми див. [Зелінський 2006, 51, прим. 10].
15 Стосовно постаті означеного наварха див. [Tarn 1911, 153–155; idem 1933, 61–68; Bing 2002,

2003, 243–266].
16 Додатковим підтвердженням на користь існування аполлонівських конотацій у епіграмі но-

мер 37 може служити твір, розміщений у цій же секції збірки під номером 40. Означену епіграму
Посидіпп присвятив скульптурному зображенню богині Лето у подобі вовчиці [Posidippus 2002,
40; Stephens 2004, 176]. У цьому ж контексті доречно згадати, що Посидіппу було надано про-
ксенію в Дельфах [Trypanis 1952, 67–68; Lloyd-Jones 1964, 157; Bing 2001, 7].

17 Про те, що означений пропагандистський демарш Птолемеїв не залишився без відповіді з
боку їхніх опонентів, на мій погляд, свідчить останнє речення з вищезгаданої легенди, переданої
Юстином. У ньому розповідається, що родиму пляму у вигляді якоря мав на своєму стегні не
лише Селевк, а і його діти та нащадки: “Originis eius argumentum etiam in posteris mansit, siquidem
filii nepotesque eius anchoram in femore veluti notam generis naturalem habuere” [Justinus 1911, XV,
4, 9]. Ця обставина, помічена й оприлюднена, звичайно, після смерті Селевка, очевидно, мала
розвіяти сумніви у родинних зв’язках Селевкідів з Аполлоном, породжені міфотворцями з алек-
сандрійського мусейону.

18 Йдеться про винищення Філадельфом бунтівного загону найманців-галатів [Pausanias 1973,
I, VII, 2; Hoelbl 2001, 39].

19 Цікаво, що L. Koenen на підставі “Гімну до Делоса” взагалі припускає можливість існуван-
ня практики ототожнення Філадельфа з Аполлоном-Гором [Koenen 1994, 83; пор.: Hoelbl 2001,
68 not. 19, 111; Huss 2001, 225, 227].

20

21 До речі, й персонажі твору Плутарха ведуть свою бесіду, перебуваючи не деінде, як у дель-
фійському святилищі Аполлона [Plutarchus 1929, 7].

22 У зв’язку з цим слід також пам’ятати, що Керавн після здобуття македонського престолу
примирився зі своїм молодшим братом Птолемеєм Філадельфом [Justinus 1911, XVII, 2; Heinen
1972, 74–75; Huss 2001, 258], якому Сотер, в обхід старших синів, свого часу передав владу над
Єгиптом [Trogus 1956, XVI; Justinus 1911, XVI, 2; Nepos 2001, XXI, 3; Plutarchus 1957, II, 9; Dioge-
nus 1922, V, 78–79; Lucianus 1913, 12; пор.: Нп. Huss 2001, 249].
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1. Загальні методологічні й теоретич-
ні положення реконструкції

Вивчення історії китайської науки бере
свій початок із династичних історій Підне-
бесної імперії, які досить часто включали
біографії лікарів, ремісників, архітекторів,
ворожбитів та ін., а також аналіз викорис-
тання різних знань (переважно це астроно-
мічні дані). На Заході дослідження тради-
ційної китайської науки спочатку перебу-
вало в середовищі романтизованої історії
європейської науки в капіталістичному
або соціалістичному варіанті під сильним
впливом реконструкцій Томаса Куна і його
наступників. У другій половині ХХ сто-
ліття завдяки роботам Дж. Нідема й пред-
ставників його школи відбулась демісти-
фікація історії традиційних китайських
наук. Завдання цілісного опису історії
китайської науки було вперше реалізова-
не в багатотомному дослідженні “Наука й
цивілізація в Китаї” [Needham 1954–2007],
яке було здійснене Дж. Нідемом спільно з
фахівцями в різних галузях гуманітарних і
природничих наук. У назві співвідносять-
ся два поняття – наука й цивілізація, що
припускає вивчення інтелектуального роз-
витку в межах світу культури та розумієть-
ся в компаративному вимірюванні, тобто
всієї культури людської цивілізації. Нідем
ставить завдання вивчити науковий розви-
ток як загальнокультурне явище. Це праг-
нення біохіміка й органіциста Дж. Нідема
створити загальну картину світу співвід-
носиться з методологічними підходами в
класичних природничо-наукових теоріях,
які прагнули до систематизації емпірич-
ного матеріалу й осягнення суті явищ.
Коли Дж. Нідем розпочинав свою роботу
над загальною історією науки й техніки у
традиційному Китаї, у науці існувало тіль-
ки кілька монографій, присвячених до-
слідженню розвитку вогнепальної зброї,
паперового виробництва й деяких методів
текстильного виробництва, а також дослі-
дження окремих аспектів і хронологічних
періодів розвитку науки в Китаї. Тому по-

В.О. Кіктенко

АНАЛІЗ РЕКОНСТРУКЦІЇ ДЖ. НІДЕМОМ
ІСТОРІЇ ПРИРОДНИЧИХ НАУК У КИТАЇ

ява цього дослідницького проекту стала
важливим етапом у створенні загальної
історії науки у традиційному Китаї. Нідем
належав до тих небагатьох виняткових
фахівців, які були здатні здійснити таке
складне завдання: на відміну від більшості
вчених, Нідем як біолог зі спеціалізацією в
біохімії й морфогенезі мав ширший науко-
вий інтерес в галузі гуманітарних знань.

Результати п’ятдесяти років наукової
роботи Дж. Нідема в галузі історії китай-
ської науки є одним із найбільш високих
досягнень однієї людини, починаючи з
Арістотеля. Спочатку проект повинен був
скласти один том обсягом 600–800 сторі-
нок, проте в результаті за період з 1954-го
по 2007 рік було видано 25 томів (!), 15 з
яких було написано Дж. Нідемом у спів-
праці з іншими вченими, а останні вийшли
після його смерті. Тільки перші десять то-
мів містили 4808 текстових сторінок, 1202
ілюстрації, 1285 сторінок бібліографії й
549 сторінок індексів (китайський і захід-
ноєвропейський). “Наука й цивілізація в
Китаї” є найграндіознішим синологічним
дослідженням, що охоплює розвиток кож-
ної наукової дисципліни від давніх часів
китайської історії й аж до середини XVII
століття, коли Китай вступив у загальний
діалог світової науки. У проекті “Наука й
цивілізація в Китаї” представлено деталь-
ний, ретельний, систематичний опис та
інтерпретацію досягнень традиційної ки-
тайської науки більш ніж за двадцять п’ять
сторіч у математиці, астрономії, фізиці, хі-
мії, геології, зоології, ботаніці, гідравліці,
металургії, морській науці, текстилі, гігіє-
ні й медицині. Ніяка інша наукова робота
у ХХ сторіччі так сильно не вплинула на
те, щоб змінити уявлення про минуле, як
“Наука й цивілізація в Китаї”. Екстраорди-
нарні таланти Дж. Нідема були поєднані з
лінгвістичними знаннями – він досконало
володів вісьма мовами, три з яких старо-
давні, – компетентністю в галузі хімії,
техніки й механіки; мав склад розуму, що
дозволяв йому поэднувати нескінченну
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Аналіз реконструкції Дж. Нідемом історії природничих наук у Китаї

кількість деталей у єдину картину розви-
тку історії традиційної китайської науки
впродовж 1500 років.

Проект Дж. Нідема і його співробітни-
ків “Наука й цивілізація в Китаї” із самого
початку став спробою відповіді на сформу-
льований самим же Нідемом Great Questi-
on. Особлива складність поставленого за-
вдання полягала в необхідності поєднання
класичної синології з історією науки, філо-
софії, компаративістики й наукознавства.
Нідем вважав, що для розуміння розвитку
китайської науки необхідно розглянути всі
можливі чинники: соціальну структуру,
економіку, релігію, мову, філософію, закон,
медицину, таємні методи й конфуціанську
ідеологію. І при цьому вивчення китайської
науки й техніки повинне спочатку позиціо-
нуватися в контексті порівняльної і світо-
вої історії наукової думки. Такий підхід ви-
значив структуру дослідницького проекту,
що став першою спробою цілісного опису
історії наукової думки в означеній культур-
ній традиції й, по суті, є енциклопедією з
вертикальним принципом організації тем,
а не із хронологічним підходом, що для Ні-
дема було неможливо здійснити на ранніх
етапах досліджень. У результаті такої по-
будови складно сформулювати місце науки
в загальній картині світу, думки й соціаль-
ної взаємодії, що була характерна для кож-
ного історичного періоду й географічного
 регіону.

У проекті “Наука й цивілізація в Китаї”
на основі китайських першоджерел, бага-
то з яких були вперше введені в науковий
обіг, було показано розвиток науки й тех-
ніки у традиційному Китаї. На основі ком-
паративного підходу стверджується, що до
першої половини XV століття рівень науки
й техніки в Китаї перебував на значно ви-
щому шаблі розвитку, аніж у Європі; пере-
дача наукових знань і технічних винаходів
із Китаю до Європи вказує на сукупний
характер науково-технічного прогресу; у
традиційному Китаї (подібно до інших до-
капіталістичних цивілізацій) були сфор-
мульовані проблеми й методи, що стали
ключовими чинниками не тільки для роз-
витку середньовічної Європи, а також і
для розвитку сучасної науки. Дослідження
зосереджене на двох головних проблемах:
чому розвиток науки в утилітарній площи-
ні в Китаї був успішнішим, аніж у Європі

до XIV сторіччя, й чому при цій первинній
перевазі сучасна наука виникла тільки в
Європі? [Needham 1976, 2].

Чотири гіпотези історії науки в дослі-
дженні “Наука й цивілізація в Китаї”:

1) Китайська наука була більш розви-
неною, аніж наука в будь-якому іншому
культурному центрі в період між III і XIII
сторіччям, і це змінилося тільки в XVII
сторіччі. Збір емпіричних доказів цієї гі-
потези визначав зміст всіх томів “Науки й
цивілізації в Китаї”.

2) Розвиток науки в Китаї спирався на
філософські традиції, відмінні від тих, що
лежать в основі античної європейської нау-
ки. Відсутність геометричної систематиза-
ції й переважання теорії хвиль, а не часток
не перешкоджали розвитку науки в Китаї і
є варіантом хоча й відмінним від європей-
ської наукової парадигми, але можливим
для сприйняття сучасною наукою.

3) Відмінність між розвитком науки в
Китаї і Європі пояснюється соціальною
структурою. Наука не є чистою формою
знання, а сформована соціальним контек-
стом і не має сенсу без соціального кон-
тексту. Ця гіпотеза вплинула на розвиток
історичної соціології для дослідження ки-
тайської науки.

4) Сучасна наука не виникла в Китаї
унаслідок тих же самих соціальних чинни-
ків, що сприяли розвитку науки в домодер-
ний період. Ця гіпотеза є продовженням
марксистської тези про те, що розвиток су-
часної науки в Європі у XVII сторіччі від-
бувся в поєднанні з розвитком капіталізму.
Тобто для того, щоб відповісти на питан-
ня, чому сучасна наука не виникла в Китаї,
необхідно відповісти на питання, чому ка-
піталізм не розвивався в Китаї.

У концепції Нідема історії китайської
традиційної науки й техніки використову-
ється екстерналістський тип причинності,
тобто примат соціальних і економічних
передумов. Відомо, що в китайському сус-
пільстві домінуючу функцію виконував
бюрократичний апарат, що оцінюється Ні-
демом як гальмуючий чинник у розвитку
наукових знань: “Весь інтерес китайця до
природи був недостатнім, і кероване екс-
периментування, й емпірична індукція, і
прогноз затьмарень, і календарні обчис-
лення – усього цього було недостатньо.
Очевидно, тільки меркантильна культура
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була здатна зробити те, що аграрна бюро-
кратична цивілізація не могла зробити, –
привести до точки синтезу раніше окремі
дисципліни – математику й природознав-
ство” [Needham 1967, 83].

Така екстерналістська аргументація є
явно недостатньою, оскільки це не пояс-
нює, чому, наприклад, у ісламському світі,
що увібрав у себе досягнення Стародавньої
Греції й середньовічного світу, також не
виникли капіталістичний лад і сучасна на-
ука. Що стосується пріоритету китайської
нау ки й техніки у стародавній період і часи
Середньовіччя, то тут необхідно вказати
на те, що рівень розвитку науки й техніки
у греко-римському світі був значно вищий,
аніж у Китаї. Така ситуація зберігалася до
наший ери, потім пріоритет переходить до
китайської цивілізації, аж до початку на-
укової революції у Європі. На рівні інтер-
налістської причинності компаративного
аналізу визначається, що фундаментальні
категорії традиційної китайської науки були
набагато ширшими, гнучкішими, аніж такі
самі в римській науці або науці середньо-
вічної Європи. На думку Нідема, це було
обумовлено соціально-економічними й по-
літичними чинниками. Так, китайська фор-
ма централізованого бюрократичного фео-
далізму визначається як більш відповідна
політична система для ухвалення наукових
і технічних нововведень, ніж система віль-
них зв’язків Римської імперії або фрагмен-
тована система європейського феодалізму.

Важливим положенням у концепції іс-
торії науки Нідема є питання об’єднання
різних локальних наук у сучасну науку.
Нідем розглядає різні традиційні науки як
регіональні, оскільки їхні результати були
отримані в термінах етнічно обмежених
категорій, які залишаються невизначени-
ми й такими, що, по суті, не перевіряють.
Сучасна наука створює експериментальні
результати в термінах кількісних визначу-
ваних гіпотез, які призначені для затвер-
дження або відхилення тих або інших те-
орій, використовуваних у певний момент
часу. Нідем дотримується тієї точки зору,
що народження сучасної науки було від-
значене появою безпосереднього процесу
відкриття, тобто свідоме й систематичне
визнання локальними науковими тради-
ціями використовуваного методу. Але, на
відміну від різних локальних традицій,

сучасна наука має тенденцію ставати все
більш і більш екуменічною, оскільки 1) ме-
тодологія керованого експериментуван-
ня над природою може бути зрозумілою,
здійсненою й розвиненою всіма народами,
2) процеси природи, з якими стикаються
всі народи, можуть бути проаналізовані й
використані для людської вигоди за допо-
могою загальної методології.

Означена проблема перебуває в тимча-
совій диспропорції між появою сучасної
наукової методології й реалізацією її еку-
менічного потенціалу. Нідем пропонує те-
оретичну модель вирішення цього питан-
ня й виділяє два моменти в історії розви-
тку наукових знань – транскурентність і
синтез. Точка транскурентності визначає
момент, коли науково-технічний рівень Єв-
ропи перевершив неєвропейські цивіліза-
ції в цьому відношенні, час появи сучасної
методології в різних галузях знань. Точка
синтезу визначає момент, коли сукупність
знань і технологій, що належить до специ-
фічної неєвропейської традиційної науки,
успішно була включена в сучасну наукову
систему. Нідем обмежується у своїх до-
слідженнях тільки китайською традицією
й визначає точку синтезу в математиці,
астрономії й фізиці 1640 роком, що супро-
воджується точкою транскурентності
1610 року. Відносно інших наук цього не
відбулося. Так, наприклад, у медичних на-
уках точка синтезу ще не відбулася, хоча
методи традиційної китайської медицини
вже почали аналізуватися й поєднуватися в
сучасну систему, але буде потрібен якийсь
час, перш ніж ці підходи остаточно ста-
нуть зрозумілими для західної медицини.
Таким чином, затримка між точкою тран-
скурентності й точкою синтезу різна для
окремих галузей знань Заходу і Сходу [Nee-
dham 1967, 83–98].

Дж. Нідем, ґрунтуючись на твердженні,
що складність науки пропорційна метабо-
лічному змісту її об’єкта (тобто складність
наукових знань наростає від математики й
астрономії до біології й медицини), спро-
бував сформулювати загальний принцип,
що охоплює інтеграцію різних традицій-
них наук до структури сучасної науки:
“Виходячи із цього, існувала спокуса екс-
периментально вивести “закон світового
генезису”, який визначить, що чим більш
органічний предмет дослідження, тим
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 вищий відповідний інтеграційний рівень
і триваліший буде інтервал між точкою
транскурентності і точкою синтезу, між
Європою й азіатською цивілізацією” [Nee-
dham 1967, 93].

У першому томі дослідження “Наука й
цивілізація в Китаї” обґрунтовуються ме-
тодологічні підходи до вивчення людської
цивілізації в цілому й китайської культури
зокрема, принципи роботи з першоджере-
лами й даються вступні зауваження: систе-
ма романізації китайських ієрогліфів1, осо-
бливості китайської мови, огляд існуючих
джерел і досліджень, географічний вступ,
історичний вступ в доімператорський та
імператорський періоди (до 1911 року). У
сьомому розділі формулюється компара-
тивне питання історії науки, висловлюєть-
ся ідея поширення й можливості обміну
ідеями й методами між Сходом і Заходом,
описуються деякі очікувані результати ро-
боти, які будуть отримані в більш пізніх
обсягах. Виклад географії Китаю ґрунту-
ється на працях Грессі, Лі Сигуаня й Він-
філда, а в нарисі історії Китаю в основно-
му описуються культурні й наукові події,
а не політичні зміни. У методологічному
відношенні Нідем у деяких окремих ви-
падках не робить важливі виправлення
прийнятих теорій, як, наприклад, у питан-
ні китайських виробів із бронзи [Needham
1954, 160–161], – це роботи Еке, Б. Карл-
грена і М. Лора. В інших випадках він при-
ймає історичні інтерпретації, що визнані
деякими вченими і стосуються теорії схід-
ного суспільства [Needham 1954, 114] або
теорії ключових економічних галузей [Nee-
dham 1954, 112]. При цьому сам Нідем ро-
зуміє складність ідентифікації китайсько-
го суспільства, наприклад, VІІІ–X сторіч у
відповідності з географічно-економічною
теорією. У співавторстві з Р. Хуаном у ро-
боті “Природа китайської науки: технічна
інтерпретація” (1974) [Huang, Needham
1974, 381–401] була зроблена спроба ви-
значити матеріальні і соціальні фактори,
які перешкоджали розвитку капіталізму й
відповідно появі сучасної науки в Китаї.
Особливо підкреслюється відмова від роз-
витку грошової економіки. Можливо, що
для розуміння історичної трансформації
форм політичної влади й законодавства в
Китаї більш правильним було б викорис-
тання не одного, а кількох методологічних

підходів. У дослідженні можливих контак-
тів між Сходом і Заходом Нідем припус-
кає обговорення доісторичних контактів,
тобто проблеми мальованого глиняного
посуду (теорії Арне та ін.), чорного гли-
няного посуду (теорії Хейне-Гелдерна та
ін.) і шнурової кераміки (теорія Шмідта
та ін.), винайдення виробництва бронзи й
інших металів. Далі Нідем показує літера-
турні, фольклорні й художні паралелі. Без-
умовним досягненням Нідема є вивчення
ним у більш пізні історичні періоди китай-
сько-римських, китайсько-європейських,
китайсько-індійських і китайсько-араб-
ських контактів. Таким чином, Нідем у
своїй концепції історії науки ґрунтуєть-
ся на ідеї поширення винаходів (методів,
стимулів, ідей) і виступає проти положень
про конвергенцію, одночасність розвитку.
Нідем уникає теоретичного обговорення
цих проблем, які є надзвичайно дискусій-
ними серед учених. Але при цьому допус-
каються загальні судження. Нідем вважає,
що перші й основні винаходи людини при
великій кількості паралелей були зроблені
тільки один раз, окрім дуже складних ре-
чей [Needham 1954, 228–229], що важливо
для розуміння процесу поширення методів
[Needham 1954, 222]. Також відзначається,
що можливість прийняття нових методів і
особливо нових ідей ускладнювалася тим,
що зразки міркувань у минулому були на-
стільки сталими, що прийняття будь-якого
нового елемента зовні було особливо важ-
ким [Needham 1954, 239]. У заключному
аналізі [Needham 1954, 240] Нідем показує
поширення кількох фундаментальних ме-
тодів із Месопотамії у древній період і з
Китаю в період з І по XVІІІ сторіччя [Nee-
dham 1954, 242], коли, на думку Нідема,
наука й техніка в Китаї були значно вищого
рівня розвитку, ніж у Європі. Він пише, що
навіть єзуїти в XVІІ сторіччі змогли імпор-
тувати в Китай тільки чотири справді важ-
ливих механічних елементи, яких не було
в Китаї, – це гвинт, подвійний нагніталь-
ний насос, колінчатий вал і годинниковий
механізм [Needham 1954, 242–243]. Нідем
спростував уявлення західних учених про
те, що китайці не мають ніяких законів,
але додержуються звичаїв. Загалом, був
показаний науково-технічний обмін між
Китаєм, Європою, Індією й ісламським
світом [Needham 1954, 157–158].
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Історія китайської філософії цікавила
Дж. Нідема тільки з тієї точки зору, який
вплив та або інша філософська школа або
напрям мали на формування наукових знань
(тобто природознавства) [Needham 1956].
Після першого і другого тому, які є вступ-
ними зауваження і визначеннями основних
концептів китайської наукової філософії,
Дж. Нідем переходить до реконструкції іс-
торії природничих наук у традиційному Ки-
таї. Структура наукових знань, використана
у проекті “Наука і цивілізація в Китаї”, була
вже застарілою на момент виходу перших
томів, але автори залишилися вірні задуму,
тому дослідження історії природничих наук
зорієнтовані за такими розділами: матема-
тика, науки про небо і науки про землю;
фізика і фізичні технології; хімія і хіміч-
ні технології; біологія і біотехнологія і як
результат вивчення визначення соціальних
основ традиційної китайської науки.

2. Математика, науки про небо та нау-
ки про землю

Дослідження розвитку природничих
наук у Китаї Дж. Нідем розпочинає з ма-
тематики, наук про небо і наук про землю.
Третій том “Науки і цивілізації в Китаї”
присвячений історії математики, астроно-
мії, метеорології, географії, геології, сей-
смології і мінералогії, аж до XVIII ст. Ні-
дем використовує велику кількість джерел
і досліджень китайською, японською і єв-
ропейськими мовами [Needham 1959, 685–
802]. Книга багато ілюстрована: 226 ма-
люнків, 20 таблиць, фотографії малюнків і
креслень зі старовинних книг, стародавніх
зоряних карт, астрономічних інструментів,
географічних карт та ін.

Довгий час європейським ученим ні-
чого не було відомо про китайську мате-
матику. Хоча західні історії містили роз-
діли, що були присвячені Китаю, але там
були представлені тільки дані з китайської
астрономії (наприклад, “Історія математи-
ки” Дж. Монтукли 1758 році) [Montucla
1758]. Тільки в 1839 року Едуард Біот ви-
дав опис змісту “Систематичного тракта-
ту з арифметики” (“Суаньфа тунцун”), що
написаний китайським математиком Чен
Тавей і датується 1593 роком [Biot 1839].
1852 року видано важливе дослідження
Олександра Уайлі “Короткі записки про
науку китайців: арифметика” [Wylie 1852].

1874 року вийшло у світ дослідження Гер-
мана Ханкеля “До історії математики в
стародавності й середньовіччі” [Hankel
1874], у якому були використані китайські
джерела. У період з 1876-го по 1881 рік
Людвігом Маттіссеном було написано ряд
важливих статей, присвячених пояснен-
ню китайського математичного правила
да-єнь. Із цього часу на Заході в загальній
історії математики справді стали висвіт-
люватися окремі питання розвитку мате-
матики в традиційному Китаї (наприклад,
“Лекції з історії математики” М. Кантора
[Cantor 1880] ), але оцінка рівня розвитку
цієї галузі знань довгий час у цілому була
негативною (наприклад, у своїй “Історії
математики” Дж. Лоріа [Loria 1929–1933]
стверджував, що китайці повністю запо-
зичили математичні знання із Заходу).
Дослідження 1913 року японського вче-
ного Йосіо Мікамі2 “Розвиток математи-
ки в Китаї і Японії” [Mikami 1913] стало
важливим етапом у вивченні китайської
математики, оскільки вперше повністю
базувалося на вивченні першоджерел. У
нових дослідженнях з історії математики
розділи, присвячені Китаю, також були не-
задовільними – це, наприклад, “Коротка
історія математики” Д. Стройка [Struick
1948] й “Історія математики” І.Є. Гофмана
[Hoffman 1958]. Роботи радянських уче-
них Є.І. Березкіної [Березкина 1963; Бе-
резкина 1980; Березкина 1982; Березкина
1987] і О.П. Юшкевич [Юшкевич 1955],
які прямо або опосередковано використо-
вували китайські джерела й дослідження,
в основному правильно відображали іс-
торію китайської математики. Великий бі-
бліографічний і методологічний внесок у
вивчення історії математики у древньому
Китаї зробили китайські вчені, особливо
це стосується робіт професорів Лі Яня й
Цянь Баоцзуня, але їхні роботи були ви-
дані лише китайською мовою, тому були
доступні тільки вузькому колу фахівців.
Робота Дж. Нідема стала першим за кілька
десятиліть дослідженням з історії матема-
тики в традиційному Китаї, виданим євро-
пейською мовою, що ґрунтується на сучас-
них досягненнях історії науки й синології.
За визначенням Ліббрехта, після першої
аналітичної фази досліджень китайської
математики Дж. Нідем робить першу спро-
бу великого синтезу (що  стосується всієї
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наукової традиції Китаю) [Libb recht 1980,
33]. Значну допомогу в роботі над дослі-
дженням історії китайській математики
надав Ван Лін (王鈴), співробітник Ніде-
ма, у якого був значний досвід у вивченні
цієї галузі [Wang Ling 1956] і з яким Нідем
раніше у співавторстві видав статтю [Wang
Ling, Needham 1955].

Підхід Нідема до вивчення традиційної
китайської математики перш за все істо-
ричний, а не математичний. Головне його
завдання полягає в інтерпретації старих
китайських текстів для відтворення загаль-
ної картини розвитку математики в Китаї.
Нідем показує події історії математики в
Китаї, вивчає поширення з Китаю десят-
кової системи із середини II тисячоліття
до н.е. Дослідник підкреслює, що вже в ці
часи нумерація китайців ґрунтувалася на
принципі помісного значення десяти цифр
(без застосування знака нуля) і перевершу-
вала всі сучасні їй системи, проте його до-
кази недостатні для розуміння походження
десяткової системи. Усупереч поширеній
точці зору, Нідем вважає, що нуль не прий-
шов до Китаю з Індії, а виник або в Китаї,
або в зоні зіткнення індійської і китайської
культури і важливу роль у цьому зіграли
уявлення про порожнечу даоських місти-
ків та індійських філософів [Needham 1959,
9–12]. Нідем робить загальний огляд істо-
рії китайської математики аж до XVIII ст.,
опис найбільш важливих творів, почина-
ючи з найдавніших математичних тракта-
тів “Чжоу бі суань цзін” (“Математичний
трактат про чжоуський гномон”, V–II ст. до
н.е.) і “Цзю чжан суань шу” (“Математика у
9 книгах”, III–I ст. до н.е.), подає відомості
про видатних учених і деякі зауваження про
зв’язки математичної науки Китаю, Індії та
ісламських країн. Далі аналізується розви-
ток окремих галузей математики – ариф-
метики, геометрії, алгебри. Важливими ві-
домостями для історії математики в Китаї
є наведені Нідемом дані про передісторію
китайських рахівниць [Needham 1959, 74–
80], про ранню появу десяткових дробів,
задовго до їхнього більш систематичного
введення в країнах ісламу і Європі [Needh-
am 1959, 82–90], про визначення основних
геометричних понять у літературі IV ст. до
н.е. [Needham 1959, 91–95], про підсумову-
вання різних арифметичних рядів [Needh-
am 1959, 137–139] і так далі.

Методологія дослідження історії науки
в роботах Нідема ґрунтується на оцінці
і реконструкції стародавніх комплексів
знань із позицій структури сучасної на-
уки. Це положення піддавалося критиці,
оскільки в результаті відбувається істот-
на модернізація історії науки і неадекват-
ність розуміння стародавніх ідей. Так, при
вивченні китайської математики Нідем
ґрунтується на таких сучасних розділах
математики, як теорія чисел, алгебра, гео-
метрія та ін. Виходячи із сучасної струк-
тури математичної науки, стосовно теорії
числа Нідем стверджує, що стародавні ки-
тайці, як і піфагорійці, виявляли цікавість
до дії чисел та пов’язували парні і непар-
ні числа із жіночим і чоловічим началом,
вважаючи їх нещасливими і щасливими
відповідно, а також цікавилися бінарними
числами і магічними квадратами. Нідем
також стверджує, що звичайні і десяткові
дроби були винайдені китайцями само-
стійно, а ірраціональні числа не були ціка-
ві для китайців або не визнавалися ними
за особливий вигляд [Needham 1959, 90], а
також китайцями були вперше введені не-
гативні числа. На підставі вивчення філо-
софських і математичних трактів Нідем ін-
терпретує окремі положення як визначен-
ня різних геометричних об’єктів: крапки,
прямокутника, круга та ін. [Needham 1959,
91–95]. Далі Нідем називає кілька набли-
жених значень числа π, знайдених китай-
ськими математиками першої половини
I тис.н.е. [Needham 1959, 99–102], проте
ця інтерпретація не приймається всіма до-
слідниками. До спроби Нідема встановити
пріоритет китайської математики, мабуть,
слід відносити його заяву про те, що в Ки-
таї ідея прямокутних координат існувала
вже в II ст. н.е., але його докази позбавле-
ні того математичного змісту, який несе в
собі аналітична геометрія. Також Нідем
вважає, що вже у давнину в Китаї існува-
ла тригонометрія, задовго до проникнення
до Китаю арабської тригонометрії у ХIII–
XIV ст. [Needham 1959, 108–110]. У нари-
сі історії алгебри Нідем коротко говорить
про системи лінійних рівнянь, правило по-
милкового положення, невизначений ана-
ліз (який він пов’язує з мантикою) і метод
кінцевих різниць, після чого зупиняється
на історії рівнянь алгебри вищих порядків.
Цікавим припущенням Нідема є вказівка
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на існування в Китаї певних прообразів
ідей нескінченно малих, вичерпання і так
далі.

Даючи загальну оцінку рівня розви-
тку стародавньої китайської математики,
Дж. Нідем різко виступає проти спроб при-
низити значущість і оригінальність її до-
сягнень, що раніше домінувало в роботах
західних дослідників, починаючи з робіт
місіонерів-єзуїтів. Розвиток математики в
Китаї Нідем розглядає не ізольовано, а як
результат взаємодії з іншими культурами,
що відповідає загальній ідеї універсаль-
ності і прогресу науки в концепції учено-
го. Показано, що в Китаї вперше був роз-
роблений спосіб добування квадратного і
кубічного кореня, з’явилися потрійне пра-
вило, негативні числа, правило двох по-
милкових положень, ряд завдань невизна-
ченого аналізу, числове вирішення рівнянь
алгебри за так званим способом Руффіні-
Горнера і так далі. Також відзначені ви-
падки застосування китайськими вченими
ідей і методів, що були розроблені раніше
в Індії, країнах ісламу і Європі [Needham
1959, 140–150]. При цьому Нідем висуває
припущення про слабкий зв’язок найдав-
нішої математики Китаю з наукою Вави-
лона [Needham 1959, 82, 146], що можна
вважати тільки гіпотезою, оскільки немає
достатніх історичних даних для проведен-
ня аналізу. До досліджень Нідема в біль-
шості робіт з історії науки було поширено
твердження, що математика стародавнього
Китаю була сукупністю емпіричних знань і
повністю позбавлена теоретичних доказів.
Нідем показав, що хоча в роботах китай-
ських математиків не було систематичної
дедуктивної побудови геометрії або теорії
чисел у стилі “Початків” Евкліда, але були
різні методи виводу в арифметиці, алгебрі
і геометрії, у якій присутні теоретичні мір-
кування. Нідем наводить нові приклади
визначення геометричних понять і висуває
цікаве припущення про можливість зна-
йомства китайців з “Початками” Евкліда
через арабську літературу [Needham 1959,
105]. У результаті проведеного аналізу Ні-
дем приходить до висновку, що в період з
250 р. до н.е. по 1250 р. китайські матема-
тики самостійно виробили значно більше
положень, аніж ними було сприйнято від
інших культур. Це підтверджується ним
зведеним списком фундаментальних ідей,

що зародилися в Китаї, який майже в три
рази довший за список ідей, що прийшли
до Китаю [Needham 1959, 146–150]. Шля-
хом порівняльного аналізу Нідем прихо-
дить до висновку, що математика Китаю
ні в чому не поступається математичним
традиціям Вавилона, Єгипту, Греції і країн
ісламу. Виняток становить тільки грець-
ка геометрія, яка перевершує китайську
в абстрактності і систематичності, але, у
свою чергу, Китай перевершував Грецію
в алгебрі. У порівняльному аналізі іс-
торії математики Нідем більшою мірою
концентрується на Заході, ніж на Китаї.
Справді, одним із найважливіших резуль-
татів роботи Нідема є те, що він поміщає
китайську математику в контекст розвитку
світової математики в цілому, на відміну
від колишніх досліджень, у яких порівню-
валася китайська математика із сучасними
західними досягненнями, що було неспра-
ведливо і невідповідно: “Перша необхідна
дія полягає в тому, щоб правильно зрозу-
міти перспективу. Небагато математичних
праць до Ренесансу взагалі можна зістави-
ти щодо досягнень із роботами, які мали
місце згодом. Тому безглуздо піддавати
старі китайські досягнення із критеріями
сучасної математики... Єдине порівняння,
яке може бути зроблене, – це між старо-
давньою китайською математикою і мате-
матикою інших стародавніх народів, вави-
лонян і єгиптян, індусів і арабів. Китайська
математика також вельми зіставляється з
досягненнями інших народів Старого сві-
ту в період Середньовіччя, до епохи Від-
родження. Грецька математика була, поза
сумнівом, на більш високому рівні, уна-
слідок її абстрактнішого і систематичного
характеру, відзначеного в Евкліда; але це
було більш слабким або пізнім, аніж мате-
матика Індії і Китаю... були сильні, а саме
в алгебрі” [Needham 1959, 150–151].

Питання Нідема у вивченні історії ки-
тайської математичної думки представлене
постановкою і частковим аналізом взаємо-
відношення математики і природознавства
у стародавньому і середньовічному Китаї
і, ширше, причин, що зумовили відмін-
ності розвитку науки і техніки в Китаї та
Європі після XV століття. Нідем на осно-
ві екстерналістського підходу робить ви-
сновок, що головна причина полягає у
відмінності торгової культури Європи
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від аграрно-бюрократичної цивілізації
Китаю в період Середньовіччя [Needham
1959, 168]. Нідем вважає, що інтелекту-
альний розвиток у Європі стимулювався
розвитком капіталістичного суспільства,
що привело до повторного відкриття ста-
рогрецької математики і розвитку мате-
матики у співвідношенні із завданнями
розвитку сучасної науки. Оскільки таких
соціально-економічних стимулів не було
в Китаї, то не отримала розвитку і матема-
тика. Проте таке пояснення причин відсут-
ності в Китаї сучасної математики не було
серйозно сприйняте на Заході, а китайські
вчені піддали критиці цей підхід. Також на
основі екстерналістського аналізу Нідем
пов’язує розвиток математики в Китаї зі
зміною соціального статусу математиків
у період із середини I тис.н.е. до початку
II тис.н.е. – від високопоставлених чинов-
ників до мандрівних учителів (свобода від
бюрократичного контролю), а також із пере-
несенням уваги з календарних розрахунків
на практичні завдання [Needham 1959, 42].
На думку деяких учених, це неправильне
тлумачення, оскільки багато видатних ки-
тайських математиків перебували на дер-
жавній службі, а інтерес до календарних
розрахунків не виключав інтересу до прак-
тичних завдань. У цілому Нідем вважає, що
математика в Китаї до XIV ст. розвивалася
в основному самостійно, з окремими впли-
вами індійської (V–VII ст.) та арабської
(XIII–XIV ст.) математики й астрономії.
У період між 1400 і 1500 роками відбувся
різкий спад у розвитку математики в Китаї,
про що свідчить відсутність будь-яких зна-
чних робіт [Needham 1959, 50]. На початку
XVII ст., із приходом єзуїтів, закінчується
період самостійного розвитку китайської
математики, оскільки Китай знайомиться
з європейськими математичними текста-
ми в перекладах учених-єзуїтів або їхніх
учнів-китайців, а роботи китайських авто-
рів, присвячені реконструкції стародавніх
методів, з’являються тільки на початку
 XVIII ст. [Needham 1959, 53].

Причини занепаду китайської матема-
тики Нідем пов’язує в основному із двома
внутрішніми чинниками: 1) відсутністю
ідеї доказу; 2) невдалою системою нотації
алгебри, у якій використовувалися не сим-
воли, а слова природної мови; і зовнішні-
ми соціальними чинниками: 1) математи-

ка була ортодоксальною конфуціанською
дисципліною (хоча зв’язку з даосизмом
він не виключає); 2) специфіка світогляду
китайців, які не мислили собі можливості
застосування математики для розуміння
законів природи. Нідем пропонує таку схе-
му історії розвитку китайської математи-
ки. 1) Розквіт – епоха Хань (III ст. до н.е. –
III ст.н.е.) (величезний вплив має трактат
“Цзю чжан суань шу”, тісно пов’язаний із
бюрократичною системою і присвячений
питанням вимірювання землі, будівництва
піротехнічних споруд, збору податків, то-
варного обміну і т.д.; “чистої” математики
не існує; рукописні математичні трактати
не мають широкого розповсюдження; ре-
місники далекі від книжників. 2) Другий
розквіт – династія Сун (960–1279 рр.),
коли було винайдено книгодрукування, що
вплинуло на розвиток математики, коли
ціла низка обдарованих учених (вихідці
з народу або дрібні чиновники) виходить
за межі бюрократичної проблематики.
3) Початок занепаду –  династія Мін
(1368–1644 рр.), коли конфуціанські орто-
докси, що прийшли до влади, визначають
периферійне становище математики [Nee-
dham 1959, 154].

В історії розвитку науки астрономія
займає особливе місце, оскільки вважа-
ється, що саме астрономія зіграла вирі-
шальну роль у розвитку наукової думки.
Європейські вчені почали своє знайомство
з китайською астрономією завдяки єзуї-
там-місіонерам, які привезли до Європи
велику кількість китайських першоджерел
(почали видаватися в 1729 році). Але аж
до робіт Дж. Нідема ця значна література,
що охоплює період приблизно 3000 років і
починається із записів оракула на кістках
XIV ст. до н.е., часто була плутаною, фраг-
ментарною і несистематизованою. У розді-
лі “Науки про небеса” Нідем реконструює
історію розвитку астрономічних і метео-
рологічних досліджень у Китаї. Дослідник
стверджує, що у цій галузі знань Китай у
давній період і часи Середньовіччя наба-
гато випереджав Європу. Історія розвитку
астрономії в Китаї розглядається з найдав-
нішого періоду до XVIII ст., визначається
місце астрономії серед інших наук старо-
давнього і середньовічного Китаю [Need-
ham 1959, 171–177], з’ясовується основна
термінологія [Needham 1959, 178–182] і
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здійснюється перелік основної терміноло-
гії та найважливіших літературних джерел
з означеного предмета дослідження [Need-
ham 1959, 182–209]. Важливою проблемою
цього розділу є космогонічні уявленням у
стародавньому і середньовічному Китаї
чжоу бі (або гай тянь), хунь тянь, сюань є
[Needham 1959, 210–228]. На основі цих
концепцій Нідем робить висновок про те,
що китайські вчені розробили концепцію
безмежного всесвіту з небесними тіла-
ми, які плавають у порожнечі, і зіставляє
космогонічні теорії китайців із подібними
теоріями вавилонян і греків, вказуючи на
їхні спільні риси; але це спірне положення.
Так, проти порівняння китайської і вави-
лонської астрономічної традиції різко ви-
ступив О. Нейгебауер [Neugebauer 1975,
1073]. Нідем підкреслює, що китайська
астрономія мала свій самостійний шлях
розвитку: “Хоча стародавня (і середньо-
вічна) китайська астрономія ґрунтувалася
на системі, відмінній від систем єгиптян,
греків і пізніше європейців, вона була ні-
трохи не менш логічною і прийнятною”
[Needham 1959, 229].

Ця думка підтверджується фактами ви-
находу китайськими вченими оригіналь-
них конструкцій астрономічних інстру-
ментів, за допомогою яких вони визначали
координати зірок, застосуванням у Китаї
головним чином екваторіальної системи
координат, тоді як у Європі використову-
валися екліптичні координати. Нідем вва-
жає, що космологічна система китайців
була більш прогресивною ніж арістотеле-
во-птолемеєва модель, оскільки була орга-
нізмічним світоглядом. Однак Грем крити-
кує це твердження і відзначає, що наукова
революція не відбулася в Китаї і через те-
оретичне безпліддя китайської астрономії,
на відміну від плідної і впливової західної
астрономії [Graham 1973, 45–69].

Стародавні китайці, так само як і сучас-
ні астрономи, у своїх дослідженнях неба
визнавали важливість полюса світу, тоді
як астрономи еллінізму відзначали важ-
ливість екліптичного. Виникає питання:
чи не є ця відмінність результатом фунда-
ментальних філософських відмінностей
між Сходом і Заходом? Проте Нідем не
звертається до аналізу цього украй дис-
кусійного аспекту. При цьому з абсолют-
ною впевненістю можна стверджувати,

що використання полюса світу як конт-
рольної точки в небі призвело до винаходу
китайцями екваторіальної установки, яка
обов’язково використовується на всіх су-
часних телескопах. Китайські астрономи
Ші Шень і Гань Гун в IV ст. до н.е. склали
перший у світі зоряний каталог та випере-
дили Тімохарпса й Арістілла майже на сто
років. У результаті порівняння китайських
та індійських сузір’їв Нідем приходить
до висновку, що ділення зодіакальних зі-
рок на 28 сузір’їв виникло в Китаї і в Індії
приблизно одночасно і що китайські й ін-
дійські записи виходитимуть з одного за-
гального джерела – з Вавилона [Needham
1959, 256–257], що можна прийняти тіль-
ки як гіпотезу, але не як доведений факт.
Велика увага приділяється Нідемом історії
створення й удосконалення китайських
астрономічних приладів (армілярні сфе-
ри, демонстраційний інструмент, що авто-
матично обертається, сонячний годинник
та ін.) і розвитку обсерваторій, що, безу-
мовно, є одним із його найбільш важливих
внесків у вивчення традиційної китайської
астрономії.

Нідем вважає, що розквіт китайської
астрономії в середні віки пов’язаний із ді-
яльністю видатного китайського астроно-
ма і математика Го Шоуцзіна (1231–1316)
та коли було виконано визначення геогра-
фічних широт 27 найбільших китайських
міст, створено 22 астрономічні обсерва-
торії, винайдено нові астрономічні ін-
струменти. Нідем виступає проти думки
деяких західних учених, що китайські
астрономічні інструменти виникли як ре-
зультат арабсько-китайських культурних
контактів, які існували вже в давнину, в
період династії Хань (III ст. до н.е. – III ст.)
[Needham 1959, 379–380].

До досягнень китайських астрономів
Нідем відносить систематичні реєстрації
з відповідними записами небесних явищ,
що були розпочаті ще в стародавній пері-
од. Це перші у світі записи спостережень
сонячних і місячних затемнень (найбільш
раннє сонячне затемнення зареєстроване в
720 р. до н.е.). Загалом у китайських дже-
релах виявлено записи про 37 сонячних за-
темнень [Needham 1959, 409–436]. Нідем
відзначає, що до середини династії Хань
(III ст. до н.е. – III ст.) китайські астроно-
ми досить правильно розуміли причини
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сонячних затемнень, а спостереження і
прогнози цього небесного явища прово-
дилися впродовж правління всіх династій.
Також дослідник відзначає, що китайські
астрономи першими у світі спостерігали й
описали плями на Сонці та «сонячну ко-
рону». У Китаї велися регулярні записи
про спостереження над новими і змінними
зірками, над кометами, ще в часи династії
Хань (III ст. до н.е. – III ст.) були досить
точно визначені періоди обертання п’яти
планет (Марс, Венера, Меркурій, Юпітер,
Сатурн). Але ці дані все ще вимагають по-
вторної перевірки методів спостереження
та обчислення, які використовувалися дав-
ньокитайськими астрономами. Важливим
показником рівня розвитку астрономічних
знань є розробка календаря, проте Нідем
дуже мало уваги приділяє цьому питанню,
за що був критикований фахівцями в цій
галузі. Така позиція пояснюється думкою
Нідема про те, що це питання археології
й історії, а не природничих наук [Needham
1959, 390].

Дослідженню історії астрономії у тра-
диційному Китаї також присвячені деякі
окремі роботи Дж. Нідема. Це “Пекінська
обсерваторія в 1280 році і розробка еквато-
ріальної установки” (1955) [Needham 1955],
“Китайська астрономія і єзуїтська місія (зі-
ткнення культур)” (1958) [Needham 1958],
“Небесний годинниковий механізм: вели-
кий астрономічний годинник середньовіч-
ного Китаю” (1960) [Needham, Wang Ling,
Price, 1960], “Хвилі і частки в китайській
науковій думці” (1960) [Needham, Robinson
1960], у співавторстві з А. Бір, Хе Бінюєм
(何丙郁), Лу Гуйчжень (魯桂珍), Е. Пуллі-
бленком і Дж. Томпсоном “Лінія меридіа-
на у VIII сторіччі; система гномонів Ісіна і
передісторії метричної системи” [Beer, Но
Ping-Yü, Lu Gwei-Djen, Nееdham, Pulleуbl-
ank, Thompson 1961]. Винайдення механіч-
ного годинника є одним із найважливіших
поворотних моментів в історії науки і тех-
ніки. У дослідженні Дж. Нідема, Ван Ліна
(王鈴王鈴) і Д. Прайса “Небесний годин-
никовий механізм: великий астрономічний
годинник середньовічного Китаю” показа-
но шість сторіч історії розвитку механічно-
го годинникового механізму, що передува-
ли появі першого механічному регулятора
ходу годинника на Заході приблизно в 1300
р. Деталізовано і повністю проілюстрова-

но опис складного китайського годинника
з обговоренням соціального контексту ки-
тайських винаходів і оцінки їхньої можли-
вої передачі середньовічній Європі. У за-
вершальних висновках Нідем стверджує,
що хоча китайська астрономія не була так
математично розвинена, як європейська,
проте можна говорити про можливість пе-
редачі китайського годинникового механіз-
му до Європи до винайдення там механіч-
ного годинника. Це припущення ґрунту-
ється на тому, що 1) механічний годинник,
і особливо регулятор ходу, з’явився в Євро-
пі без простіших попередників, 2) китайці
володіли знанням регулятора ходу й інших
механічних пристроїв до того, як вони з’я-
вилися в Європі, 3) китайці, коли не були в
прямому контакті з Європою, були у кон-
такті з Індією й арабським світом, 3) ара-
би передали Європі багато технологій (на-
приклад, астролябії) еллінізму майже без
модифікацій, тому 4) китайські технології
потрапили до Європи через Близький Схід
із невеликими модифікаціями або без мо-
дифікацій, що потім і зумовило стрибкопо-
дібний розвиток європейського годинника.
При цьому Нідем не може довести ніякого
зв’язку між китайським годинником, іс-
ламським та індійським годинником і єв-
ропейським годинником. Він стверджує,
що “із сере дини дванадцятого сторіччя і
далі, є значна вірогідність передачі цих ки-
тайських ідей до Індії й ісламського світу
і звідси (після 1200-го і 1300 рр.) до Євро-
пи” [Needham, Wang Ling, Price 1960, 192].
Це є простим припущенням, проте Нідем
ці положення не доводить і не надає нія-
ких реальних свідчень передачі технічної,
технологічної або наукової інформації з
Китаю. Цей недолік певним чином при-
меншує цінність книги, але не заперечує її
важливості. Також без відповідей залиши-
лося багато питань, пов’язаних зі специфі-
кою розвитку годинникового механізму в
самому Китаї.

У розділі “Науки про землю” Дж. Нідем
реконструює знання китайців у галузі гео-
логії, мінералогії, сейсмології, географії і
картографії. Він досліджує стародавні гео-
графічні твори Китаю. Найдавніший із тек-
стів, що зберігся, – це “Юй гун” (“Внесок
Юя”), – відноситься до V ст. до н.е.; у ньо-
му наводиться велика кількість достовір-
ного конкретного географічного  матеріалу
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і здійснюється перше географічне району-
вання Китаю (описані у книзі 9 районів є,
по суті, великими фізико-географічними
областями і не пов’язані з адміністратив-
но-політичними кордонами, що існували
в той період). Нідем вважає, що “Юй гун”
мав великий вплив на більш пізні геогра-
фічні праці [Needham 1959, 503]. Серед
інших стародавніх географічних робіт Ні-
дем відзначає “Шань хай цзін” (“Книга гір
і річок”), “My тянь цзи чжуань” (“Подорож
правителя My”) та ін., хоча при цьому го-
ворить про те, що їхній зміст багато в чому
напівміфічний, але вже з періоду Хань
(III ст. до н.е. – III ст.) усе більше переважа-
ють достовірні географічні дані. На думку
ряду дослідників, джерелознавча база до-
слідження є неповною, оскільки в роботі
не використані такі економіко-географічні
праці стародавнього Китаю, як глави “Хо
чжі лечжуанъ” і “Хе цюй шу” “Історичних
записок” Сима Цяня і географічні розді-
ли “Ши хо чжі” і “Гоу сюй чжі” в “Літо-
писах ранньої династії Хань”, що містять
детальні описи географічних особливос-
тей окремих великих районів Китаю, їхніх
економіко-географічних відмінностей і
економічних зв’язків, а також перші цін-
ні відомості географічного характеру про
сусідні з Китаєм південно-західні країни,
про Корею і т.д.

Значний вплив на розвиток географії в
Китаї мав буддизм, який починає проника-
ти в Піднебесну імперію в III ст., що при-
зводить до розширення релігійних та куль-
турних зв’язків з Індією. З Китаю до Індії
прямують численні паломники і мандрів-
ники, багато хто з них зробив значний вне-
сок у дослідження Центральної Азії й Ін-
дії. Велике наукове значення мають твори
“Фого цзі” (“Опис буддійських держав”)
Фа Сяня (VI ст. н.е.) і “Датан сі юй цзі”
(“Записки про країни Заходу”) Сюань Цза-
на (VII ст.н.е.), а також географічні описи
Камбоджі, Монголії і т.д. Нідем відзначає,
що розквіт географічної літератури про за-
рубіжні країни розпочинається з XV ст.,
після морської експедиції видатного ки-
тайського мореплавця Чжен Хе [Needham
1959, 511]. Серед китайських географічних
творів Нідем особливо виділяє “Шуй цзін”
(“Книга про водні шляхи”), перший у Китаї
науковий твір про 137 річкових систем, що
дійшов до нас у редакції I–III ст.н.е. з ко-

ментарями видатного китайського геогра-
фа Лі Даоюаня (VI ст.). Нідем вважає, що
коментарі Лі Даоюаня виходили за рамки
дослідження гідрографії і є комплексним
географічним твором. Далі вчений від-
значає, що з I ст.н.е., а не з IV ст., як було
прийнято вважати, у Китаї почали склада-
тися регіональні описи провінцій, повітів,
міст, а також окремих сільських населених
пунктів, окремих географічних районів і
місцевостей, що виділяються своїми при-
родними умовами, історичними пам’ят-
никами або економічними особливостями
(фан чжі, тун чжі, фе чжі, чжоу чжі,
сянь чжі і т.д.). Також видавалися зведені
енциклопедії чжі. Першим таким твором
став “Юаньхе цзюнь сянь ту чжі” (“Ілю-
стрований опис міст і провінцій Китаю в
період правління Юаньхе”), складений Лі
Цзіпу близько 814 р. На основі аналізу ки-
тайських географічних творів Нідем при-
ходить до висновку, що в період раннього
Середньовіччя (до закінчення правління
династії Тан (618–907)) китайські вчені
значно випереджали західну науку в галузі
географічних знань [Needham 1959, 521].

Також у порівнянні із західною наукою
Дж. Нідем розглядає китайську картогра-
фію і відзначає, що наукова картографія
в Китаї розвивалася більш-менш послі-
довно, тоді як на Заході із часів Птоломея
(II ст.н.е.) аж до XIV–XV ст. наукову кар-
тографію замінила фантастична космогра-
фія. Примітивні географічні карти в Ки-
таї виникли 3 тисячі років тому, а у VIII–
III ст. до н.е. карти вже використовували-
ся у військовій справі. Дж. Нідем відзна-
чає, що спочатку географічні карти в Ки-
таї не мали єдиної форми, масштабності
і часто давали не зовсім точне уявлення
про розташування гір, річок і населених
пунктів. У період формування централізо-
ваної імперії (династії Цінь і Хань (221 р.
до н.е. – 220 р.)) відбулося зростання кар-
тографічних робіт і розширення сфери за-
стосування географічних карт. “Батьком”
китайської наукової картографії Дж. Нідем
називає відомого картографа стародавньо-
го Китаю Пей Сю (224–271 рр.), який ке-
рував роботами зі складання географічних
карт (відомо 18 складених ним карт) [Nee-
dham 1959, 539–540]. Нідем детально роз-
глядає розвиток китайської картографії в
період від Тан (618–907 рр.) до Мін (1368–
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1644 рр.) і  відзначає, що весь цей час в
основі складання всіх карт VII– XVII сто-
літь лежали шість принципів Пей Сю. На
думку ученого, величезне значення для
розвитку китайської картографії мали мор-
ські експедиції першої половини XV ст., і
особливо експедиції Чжен Хе, що продо-
вжувалася більше 25 років, у результаті
чого були складені докладні карти країн
Південно-Східної і Південної Азії. Також
Нідем показує вплив на китайську карто-
графію арабської картографії (із середини
VIII ст.) та італійської (у кінці XVI ст. Мат-
тео Річчі ознайомив китайців зі складеною
ним картою світу). Величезне значення
для світової історії науки має той факт, що
китайська традиція картографії була безпе-
рервною [Needham 1959, 525–590].

Далі Дж. Нідем розглядає історію гео-
логічної науки в Китаї. Дослідник від-
значає, що знання про геологічну будову
землі були накопичені в Китаї дуже рано,
оскільки книги XII–XVIII ст. містять до-
сить точні зарисовки геологічних форм. У
різних джерелах є відомості про великий
і давній інтерес китайців до проблем по-
ходження гір, підняття земної кори, еро-
зії, осадових порід і т.д. Нідем стверджує,
що в Китаї дуже рано почалося вивчення
печер, оскільки вже в IV ст. до н.е. у тек-
стах зустрічаються згадки про сталакти-
ти і сталагміти, а в період династії Сун
(960–1279 рр.) почалося вивчення підзем-
них вод. У роботах китайських учених у
стародавній період приділяється багато
уваги таким явищам, як хиткі піски захід-
них районів країни; у I ст.н.е. з’являють-
ся дослідження про походження нафти і
природного газу, дещо пізніше – про вул-
канічні явища. Нідем реконструює витоки
китайської палеонтології і показує, що вже
в I ст.н.е. китайці мали чітке уявлення про
рослинні копалини, з IV ст. з’являються
описи копалин тварин, а з XII ст. почина-
ються серйозні дослідження в цій галузі
[Needham 1959, 591–623].

У розділі “Сейсмологія” Дж. Нідем від-
значає, що теорії землетрусів, розроблені
китайськими вченими, були вельми примі-
тивними, проте китайці зробили великий
внесок у практичне вивчення землетру-
сів. Зокрема, китайці з найдавніших часів
вели докладні реєстрації землетрусів. А
найбільш важливим для історії сейсмо-

логії є винайдення великим математиком,
астрономом і географом Чжан Хеном
(78–139 рр.) першого у світі сейсмогра-
фа. Нідем тут виступає проти точки зору
деяких учених, які вважають, що винахід
Чжан Хена є не сейсмографом, а сейсмос-
копом [Needham 1959, 624–635]. І, завер-
шуючи вивчення китайських наук про
землю, вчений останній розділ присвячує
мінералогії, у якому описує уявлення ста-
родавніх китайців про утворення мінера-
лів із частинок первинної матерії ці (氣),
дуже близькі до теорії утворення металів
і мінералів Арістотеля [Needham 1959,
637]. Нідем вважає, що перші згадки про
мінерали з’явилися в Китаї в IV ст. до н.е.
у книзі “Цзі ні цзи”, де є опис 24 мінералів.
У I ст. до н.е. – I ст. описи мінералів стали
систематично з’являтися у фармакологіч-
них серіях (“Бень-чао”) і пізніше в роботах
III–XVI ст., частково присвячених алхімії.
Нідем наводить важливі дані про знайом-
ство китайців із такими мінералами, як га-
лун, азбест, бура, нефрит, з дорогоцінними
металами, а також про методи пошуків мі-
нералів [Needham 1959, 636–680].

Результати досліджень зазначеного
тому стали багато в чому новаційними в
історії науки і синології, що перш за все
стосується вивчення китайського внеску в
розвиток геології і мінералогії. Проте, по-
чинаючи із цього тому, в проекті “Наука і
цивілізація в Китаї” на основі спірних тео-
ретичних і методологічних положень про-
водиться реконструкція окремого інтелек-
туального напряму, формуючи масив доку-
ментальних свідчень конкретних наукових
і технологічних досягнень. Незважаючи
на велику кількість даних, наведених Дж.
Нідемом, не тільки для реконструкції ки-
тайської математики, наук про небо і про
землю, а й для доказу певних пріоритетів
китайської науки в цілому, можна конста-
тувати, що вони носили описовий харак-
тер і були позбавлені логічної системи і
прагматичної мети. При досить успішно-
му, як це переконливо показано Нідемом,
розвитку зазначених галузей знань упро-
довж всієї своєї історії вони зберігали
фрагментарність і не були об’єднані од-
ним духом науки, а були підпорядковані
тільки деяким безпосереднім цілям. У ці-
лому дослідження Нідема не тільки пока-
зали особливості традиційної китайської
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 математики, а також привели до кращого
розуміння різноманітності математичних
наук у різних культурах, до появи нової
науки універсального типу.

3. Фізика і фізичні технології
У четвертому томі, що вийшов у трьох

частинах, Нідем простежує розвиток фізи-
ки і фізичних технологій у стародавньому
і середньовічному Китаї. Перша частина –
фізика [Needham 1962], друга частина –
машинобудування [Needham 1965], третя
частина (у співпраці з китайськими вче-
ними Лу Гуйчжень (魯桂珍) і Ван Ліном
(王鈴)) – цивільне будівництво і морська
справа [Needham 1971]. У європейській
епістемології до робіт Дж. Нідема китай-
ській фізичній думці не приділялося жод-
ної серйозної уваги.

Перша частина сфокусована на “тео-
ретичній” фізиці. Нідем вважає, що у фі-
зичних роздумах китайці перебували під
владою поняття хвиль, а не атомів, що не
перешкодило їм утвердити уявлення про
певний світовий порядок, який протисто-
їть невизначеності і хаотичності [Needham
1962, 3–14]. Найбільш важливою відмін-
ністю китайської традиції від європей-
ської у фізичних дослідженнях є те, що в
Китаї немає ніяких паралелей з європей-
ськими дослідженнями руху в період Се-
редньовіччя, зокрема немає міркувань про
траєкторії снарядів або вільного падіння
тіл. На думку Нідема, найбільш розвине-
ними напрямами фізики у традиційному
Китаї були оптика, акустика і магнетизм
(найбільш вірогідне досягнення тради-
ційної китайської науки, яке мало вплив
на сучасну науку). Меншу зацікавленість
китайські дослідники виявляли до статики
та гідростатики і до вивчення високої тем-
ператури.

Нідем зупиняється на таких темах, як
вимірювання, питома маса, рух і висока
температура. Китайське відкриття в га-
лузі згорання – це сірчані сірники, яких не
було в Європі до 1530 року (але теоретич-
но явище високої температури не обґрун-
товувалося). На основі аналізу моїстського
філософського трактату “Мо-цзін” (墨經),
який містить велику кількість загальних
думок про фізичну природу, коротко ви-
світлюються такі поняття, як тривалість,
об’єм, контакт, збіг, єдність. Наголошу-

ється, що на основі концепту двох косміч-
них сил (інь-ян, 陰陽) вводилося поняття
хвилеподібного руху. Нідем вважає, що це
дуже близько до розуміння хвилеподібно-
го руху, на якому побудована велика час-
тина сучасної фізики. У Китаї циклічне
формулювання виявляється дуже рано – у
створенні календаря, визнанні водного ци-
клу в метеорології, а також у фізіології і
медицині. У той же час, що і стоїки, китай-
ці виявили справжню причину приливів і
відливів. Але стоїки ніколи не застосову-
вали концепцію хвилі до інтерпретації фі-
зичних явищ. У Європі це відбулося тільки
у XVII столітті в роботах Роберта Хука3.
Нідем ставить питання, чи є це результа-
том прямого впливу китайської наукової
традиції, оскільки приблизно в 1683 році
Роберт Хук перебуває поряд із Шень Фуц-
зуном (沈褔宗), який працював із Томасом
Гайдом4 в Оксфорді.

Виходячи з даних стародавніх письмо-
вих і матеріальних пам’яток, Нідем пере-
конливо показує, що китайці в першому
тисячолітті використовували чимало ви-
мірювальних приладів: висок, ватерпас,
компас, безмін (ручні ваги з неоднаковими
плечима важеля і рухомою опорою), ква-
драт тесляра, ваги [Needham 1962, 15–54].
Автори “Мо-цзін” (墨經) цікавилися напру-
гою, гладкістю, міцністю на розрив різних
матеріалів, але в їхніх дослідженнях немає
нічого, що вказує на теоретичні розробки,
які стосувалися б центру сили тяжіння.
Значний акцент робився китайськими вче-
ними на емпіричних знаннях. Наприклад,
мистецтво риболовлі враховувало фізичні
особливості води (III ст. до н.е.) наявність
піпеток у період династії Хань (III ст. до
н.е. – III ст.) вказує на те, що китайці були
знайомі з тиском повітря. Також вони були
знайомі з питомою масою, плавучістю і
щільністю (наприклад, у середні віки в
Китаї будували судна з водонепроникними
відсіками, піднімали важкі предмети за до-
помогою плавучості). Моїстські філософи
порушували деякі питання вивчення руху,
але, незважаючи на те що китайці створили
транспортні засоби і вогнепальну зброю,
теоретичних обґрунтувань цього предмета
не було  [Needham 1962, 55–76].

Правильне пояснення китайцями яви-
ща віддзеркалення на основі вивчення
“чарівних” бронзових дзеркал Дж. Нідем
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 знаходить у роботах V–XI сторіч, що за-
хідними вченими було зроблено тільки у
ХХ столітті. Оптичні явища також були
розглянуті в “Мо-цзін” (墨經). У давнину
китайці використовували факели і нафту,
яка горіла за допомогою ґнота в лампах
або глиняних глеках, а приблизно в IV ст.
до н.е. з’являються свічки. У цей же час
розробляються дзеркала, які використову-
ються в медицині для займання полину. У
“Мо-цзін” (墨經) міститься багато думок
про дзеркала (плоскі, увігнуті, опуклі) і
формування тіні, тінь і півтінь, розмір тіні
і крихітний отвір (або камера-обскура).
Китайці, а вслід за ними і японці, розвива-
ли технологію виготовлення дзеркал. Хоча
окуляри були винайдені в Пізе (приблизно
в 1286 році), але китайські вчені вже ра-
ніше використовували лупу, зроблену з
гірського кришталю, для дешифровки не-
розбірливих документів у кримінальних
справах і темні окуляри, зроблені з димно-
го кварцу, для маскування від позивачів ре-
акції суддів на їхні свідчення. До розряду
оптичних явищ відносять винайдену в Ки-
таї іграшку зотроп (циліндр із послідов-
ним рядом картин на внутрішній поверхні,
які під час руху циліндра розглядаються
через вертикальні розрізи, розташовані че-
рез рівні відрізки навколо цього циліндра,
що створює ілюзію мультиплікації) [Nee-
dham 1962, 78–125].

Детально досліджена китайська кон-
цепція звуку, що перш за все пов’язано
з пошуками китайськими музикантами
впродовж двох тисяч років темперованої
гами. Нідем цитує китайські першоджере-
ла II ст. до н.е., які засвідчують певні успі-
хи в цьому напрямі вже в цей час. Розвиток
акустичних досліджень Нідем пов’язує
із практичною потребою у виробництві
дзвонів. Математично це питання було ви-
рішене в 1584 році у книзі Чу Цайі, сина
четвертого імператора династії Мін (1368–
1644 рр.), що є вищою точкою акустичних
досліджень у Китаї. Нідем висуває при-
пущення, що невідомий мандрівник через
кілька десятиліть привіз цю книгу (ці ідеї)
до Європи. Вчений знаходить у “Мо-цзін”
(墨經) свідчення про використання вели-
ких глиняних труб для виявлення вібрації,
що вказувало на наявність або відсутність
підкопу під стінами міста, котре перебува-
ло в облозі [Needham 1962, 126–228].

Нідем доводить, що геомантія, яка за-
хідними вченими розуміється тільки як
псевдонаука, була попередницею китай-
ських експериментів у земному магнетиз-
мі, а удосконалення китайцями магнітно-
го голкового компаса близько 1080 року
відбулося на 100 років раніше, ніж перша
згадка про подібний компас у Європі. До
цього ще в давнину (I століття) у Китаї
існував компас у формі ложки, який ви-
користовувався для визначення просторо-
вого розташування. На думку ученого, цей
прилад є загальним предком всіх подаль-
ших подібних інструментів. Використання
явищ магнетизму в шахах у Китаї й Індії в
інтерпретації Нідема має астрологічне по-
ходження. Також він стверджує, що доміно
і гра в карти були китайськими винаходами
[Needham 1962, 229–330]. В окремій пу-
блікації “Роздуми про походження шахів”
(1962) [Needham 1962] Нідем розглядає іс-
торію походження шахів і їхній розвиток у
традиційному Китаї на основі досліджен-
ня великого числа письмових та інших ма-
теріальних джерел. У результаті він при-
ходить до висновку, що шахи, магнітний
компас і все, що було з ними пов’язано, бе-
руть свій початок від групи методів про-
гнозів у давньокитайській протонауці.

Наведені Нідемом дані створюють за-
гальну схему розвитку “теоретичної” фізи-
ки не тільки в Китаї, а й в інших частинах
євроазіатського світу. У висновках Нідем
наголошує на важливості подальшого про-
ведення компаративного аналізу – вивчен-
ня можливості передачі фізичних ідей із
Китаю на Захід через арабське або персид-
ське посередництво або морським шляхом,
що, можливо, було пов’язано із профе-
сійними інтересами моряків. Особливий
інтерес становить вивчення можливості
передачі ідей з Китаю до Європи без куль-
турного посередництва ісламських країн,
Візантії й Індії [Needham 1962, 330–332].

Машинобудування – це предмет другого
розділу [Needham 1965], у якому Дж. Нідем
наводить величезну кількість винайдених
пристроїв і механізмів на основі найбільш
повного вивчення китайських першодже-
рел, викладених більш ніж на 100 сторін-
ках. Структура робота спрямована на сис-
тематичний виклад історії техніки і тех-
нологій. Подібно до дослідження живих
організмів, Нідем-біолог іде від простих
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механізмів до складних та пояснює прин-
ципи їхньої роботи. Після попередніх під-
розділів про роль ремісника і різних про-
стих машин і механізмів, що використо-
вувалися у традиційному Китаї [Needham
1965, 1–64], йдуть підрозділи, присвячені
складним машинам і механізмам [Needham
1965, 65–302]. Підсумовуючи роль Китаю
в розвитку годинникового механізму (дов-
го вважалося, що це виключно європей-
ський винахід), Нідем також показує його
пріоритети [Needham 1965, 435–544]. Під-
розділи, присвячені використанню дже-
рел тваринної [Nee dham 1965, 303–329],
гідравлічної [Needham 1965, 330–434] і
повітряної сили [Nee dham 1965, 368–598],
охоплюють такі теми, як вітряні млини,
водні заводи, розвиток використання на-
грудного ременя і пізніше збруї (викорис-
тання якої, кінець кінцем, розповсюдилося
по всьому Старому світу), металургійний
міх і, нарешті, важливий елемент у “пре-
натальній історії парового двигуна”, екс-
центричний шатун – лозини і шатунової
системи. Нідем висуває припущення про
те, що багато важливих компонентів паро-
вого двигуна Томаса Ньюкомена5 було пе-
редбачено за багато сторіч раніше в різних
частинах світу6.

Деякі інтерпретації Нідема датувань і
культурної локалізації тих або інших тех-
нічних винаходів викликали критику з боку
істориків науки і синологів. Значний акцент
у роботі був зроблений на доказі пріори-
тетів китайської цивілізації у винайденні
окремих технічних нововведень, що спрос-
тувало тезу про тривалу азіатську технічну
відсталість, але при цьому негативно впли-
нуло на об’єктивність аналізу. Затверджен-
ня крос-культурних контактів у галузі тех-
нологій не є повністю доведеним явищем, а
також не знімає припущення про паралель-
ність винаходів у різних культурах. Нідем
у своєму аналізі часто заповнює історичні
дані крос-культурних контактів, яких бра-
кує, раціональними поясненнями, що не
підтверджують остаточно його гіпотезу.

Третій розділ обсягом майже 1000 сто-
рінок присвячений реконструкції технічних
досягнень у цивільному будівництві, гідрав-
ліці і навігації7 [Needham 1971]. Нідем почи-
нає з вивчення будівництва шляхів у Китаї,
що вже у стародавній період досягло висо-
кого рівня розвитку. Так, у період виник-

нення китайської імперії існували дороги
для двостороннього руху транспорту шири-
ною 50 футів, а їхня загальна протяжність
складала близько 22 000 миль, у порівнян-
ні з 48 000 милями Римської імперії того
часу [Needham 1971, 1–37]. Далі показані
технології зведення стенів, мостів і загаль-
ного міського планування [Needham 1971,
38–210]. Існує загальне уявлення, що ство-
рення арочних мостів належить етрускам,
проте Нідем припускає, що вперше вони
з’явилися в Китаї у V ст. до н.е. Сегменто-
вані мости зафіксовані в Китаї у VII ст., а
на Заході вони почали будуватися на тисячу
років пізніше під впливом описів місіонера
Мартіно Мартіні8. За загальним визначен-
ням Нідема, принципи китайської архітек-
тури були виражені конфуціанськими ар-
хітекторами – це етичність, ієрархічність,
літургійність в осьовому і симетричному
вираженні [Needham 1971, 69].

Відображені технічні винаходи в галу-
зі гідравліки, а також суперечка між при-
хильниками контролю водних русел шля-
хом створення дамб і тими, хто вважав, що
річки повинні прямувати власним курсом,
і вимагав обов’язкового переселення на-
селення з районів повеней і затоплень.
Показані спроби стародавніх китайських
правителів та імператорів приборкати вод-
ну стихію (перш за все це Хуанхе (Жовта
річка)) і створення каналів, з яких най-
більш важливим стало створення Велико-
го каналу, за допомогою якого була вста-
новлена пряма комунікація між Централь-
ним і Південним Китаєм. Реконструйовані
технічні методи у створенні дамб і каналів
[Nee dham 1971, 211–378].

На основі історичних і археологічних
джерел Нідем простежує виникнення бу-
дівництва кораблів і пов’язаних із цим
ремесел з I тис. до н.е. На основі вивчен-
ня історичних записів він встановлює той
факт, що тоннаж китайських суден наба-
гато перевищував європейські аналоги аж
до Нового часу. Крім суднобудування, ви-
вчаються морські дослідження і відкриття,
особливо військово-морські експедиції,
направлені в період правління династії
Мін (1368–1644 рр.) на початку XV ст. до
Південно-Китайського моря й Індійського
океану. Нідем протиставляє миролюбний
характер китайських військово-морських
експедицій жорстокості португальських



Східний світ №1 2008110

Аналіз реконструкції Дж. Нідемом історії природничих наук у Китаї

колонізаторів, що досягли цих регіонів
приблизно в той же час. Учений висуває
припущення, що китайці, обігнувши мис
Доброї Надії, досягли Атлантики, а також
допливли до берегів Північної Австралії і
перетнули Тихий океан. Крім того, допус-
кається, що китайці сухопутним шляхом
через територію Середньої Азії і Росії до-
сягли Середземномор’я.

Згідно з визначенням Віттфогеля ки-
тайська цивілізація відноситься до гідрав-
лічного типу. Нідем, як прихильник такого
підходу, вважає, що мобілізація величезної
кількості людей для будівництва нових іри-
гаційних каналів або відновлення дамб на
річках і каналах вплинула на відміну ста-
рої системи земельної власності і створен-

ня могутньої централізованої держави, чиї
повноваження були набагато більші, ніж
маленьких феодальних держав. Китайці
були переконані, що іригація і контроль рі-
чок були спрямовані на створення їхнього
добробуту, а функціонування внутрішніх
водних шляхів служило державі для тран-
спортування зернового податку (основний
дохід держави). Таким чином, Нідем ро-
бить висновок, що ці соціально-економіч-
ні причини сприяли появі нових технічних
розробок для водного транспорту. А сухо-
путні дороги і водні артерії, що співвід-
носилися із транспортною, кур’єрською
і поліцейською системами, виконували
функцію об’єднання у великій Китайській
імперії [Needham 1971, 695–699].

1 Дж. Нідем запропонував для використання власну, удосконалену систему транскрипції (ро-
манізації) китайських ієрогліфів, що відрізняється від загальноприйнятих систем Уейда-Джайл-
са та піньінь (система писемності у сучасній китайській мові, що базується на латиниці, при-
йнята у материковому Китаї й практично не використовується на Тайвані; є основною системою
передачі слів китайської мови у країнах з латинською графікою). Проте нова система не витрима-
ла конкуренції та тільки ускладнила розуміння китайських назв та термінів. До 2007 року в серії
“Наука і цивілізація в Китаї” використовувалася система Нідема, і тільки в останьому томі було
здійснено перехід на піньінь [Needham 2007].

2 Мікамі Йосіо (1875–1950), японський історик математики.
3 Хук, Роберт (1635–1703), англійський ерудит, експериментальні та теоретичні дослідження

якого відіграли важливу роль у науковій революції.
4 Гайд, Томас (1636–1703), англійський сходознавець. Йому приписують перше використання

терміна дуальність у 1700 році.
5 Ньюкомен, Томас (1663–1729), англійський винахідник. Коваль за професією. 1705 року

разом з лудильником Дж. Коулі побудував паровий насос, вдосконалення якого тривало близько
10 років, поки він не почав справно працювати (1712 р.). Парова машина Ньюкомена не була уні-
версальним двигуном і могла працювати тільки як насос. Однак заслуга Ньюкомена була в тім,
що він одним із перших реалізував ідею використання пари для одержання механічної роботи.
Його ім’я носить Товариство істориків техніки Великобританії.

6 Окремі результати були надруковані в роботах: [Needham 1961; Needham 1962а].
7 А також окремі публікації: [Needham 1961а; Needham 1963]. Дж. Нідем також ознайомив

наукову громадськість із результатами дослідження на власній доповіді “Китай та винахід б’єфа
суднохідного шлюзу” 1 квітня 1964 року в Музеї науки у Лондоні.

8 Мартіні, Мартіно (1614–1661), видатний італійський місіонер-єзуїт, картограф та історик, в
основному працював у Китаї.
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ИНТЕРЕС  исследователей к эпохе
сельджукидов в исторической науке

связан с тем, что сельджукское завоева-
ние явилось наиболее крупным завоева-
тельным движением со времени арабских
завоеваний VII–VIII веков и сыграло осо-
бую роль в политической и социально-
экономической истории стран Ближне-
го и Среднего Востока. Важность этого
периода в истории региона отмечалась в
работах А. Новосельцева, С. Агаджанова;
сельджукской проблеме посвящены рабо-
ты В. Бартольда, А. Якубовского, Б. Захо-
дера, И. Петрушевского и др. Образование
Сельджукского государства в ХІ в. прохо-
дило на территории Ирана, а также совре-
менного Туркменистана, земли которого
входили в состав Хорасана, Гургана и Хо-
резма. Период от возникновения государ-
ства Газневидов в последней четверти Х в.
и образования Великой Сельджукской им-
перии в ХІ веке нашел свое отображение и
в работах академика А.Е. Крымского.

Первое, по оценке самого А. Крымско-
го, “предварительное” исследование, было
опубликовано в 1903 году под названием
“История Персии, ее литературы и дерви-
шеской теософии” [Крымский 1903]. Уче-
ный исследует период Газневидов и Сель-
джукидов. Это небольшое по объему ис-
следование начинается появлением тюрок
на территории Ирана, а именно эпизодом,
когда один из саманидских полководцев,
выходец из тюрок-гулямов, наместник Хо-
расана Алп-Тегин, поднял мятеж против
местного саманидского правителя и потер-
пел неудачу. По словам А. Крымского, «ту-
рок Альптегин, или по-турецки Алп-Тегин»
сбежал, боясь мести правителя саманидов
Мансура I (961–976), с несколькими тыся-
чами своих приверженцев через Кабульсь-
кий проход в Газнин (Газну), укрепился
там и отразил высланные против него вой-
ска Мансура [Крымский 1903, 7]. При пра-
вителе Себоктегине, который расширил
свои владения,  Газневидское  государство

О.С. Маврина

ЭПОХА СЕЛЬДЖУКИДОВ И ЛИЧНОСТЬ
АБУ-СА‘ИДА АБУ АЛ-ХАЙРА

В ИССЛЕДОВАНИЯХ АКАДЕМИКА
АГАТАНГЕЛА КРЫМСКОГО

считалось вассалом саманидов, а при сыне
Себоктегина Махмуде (998–1030) царство
Саманидов пало, Махмуду Газневи поко-
рился Хорасан (999), Хорезм (1017), часть
горных территорий Афганистана и севера
Индии.

Уже при сыне Махмуда Максуде (1030–
1041) подчиненные газневидам области
постоянно восставали, а из-за Оксуса (Аму-
дарьи) на Иран начали проникать орды ту-
рок-сельджуков под началом Тогрул-бека
и Чагыр-бека (Чакыр-бека). Ссылаясь на
мнение английского ориенталиста-тюр-
колога С. Лэн-Пуля [Лэн-Пуль 1899, 124]
А. Крымский предполагает, что последнее
имя звучало скорее Чакры-бек [Крымский
1903, 8]. В последующих работах, посвя-
щенных сельджукам, А. Крымский уже
употребляет форму Чагры-бек, которая
и сейчас принята в научной литературе
[Крымский 1914, 121; Маркарян 1991, 81].
Сельджуки сначала жили на Сырдарье
(Яксарте), потом с согласия хорезмского
наместника Харуна, который отделился от
государства Газневидов в 1034 г., посели-
лись в Хорезме, а затем, переправившись
через Амударью, в 1035 году поселились в
Хорасане [Крымский 1903, 8].

Войска Газневидов были разбиты Ча-
гры-беком (по А. Крымскому) сначала при
Мерве в 1036 г. и еще раз в 1040 г. Разгром
армии султана Масуда в 1040 г. положил
конец владычеству Газневидов в Север-
ном Хорасане. Сын Масуда Мавдуд (1042–
1048) продолжал еще бороться, но Ибра-
гим, вступивший на газневидский престол
после долгих распрей (1059), заключил с
сельджуками мир, в результате чего центр
газневидского государства постепенно
смещается из Ирана в Индию, а Хорасан с
Балхом, Гератом и Седжестаном остается
за сельджуком Чагры-беком и его сыном
Алп-Арсланом [Крымский 1903, 9].

А. Крымский подчеркивает, что расши-
рение границ Cельджукского государства
происходило очень быстро. Брат Чагры-



Східний світ №1 2008 113

О.С. Маврина

бека Тогрул-бек в короткий срок захватил
Джоржан и Табаристан, в 1046 году оба
брата захватили Хорезм, в том же году
Тогрул-бек вторгся в государство Буидов
[Крымский 1903, 9]. Борьба с последними
Буидами была достаточно упорной, только
в 1054 г., после покорения Азербайджана,
Тогрул-бек двинулся на Багдад, столицу
халифата, который был оплотом Буидов. В
1055 году важнейший из Буидов, Мелик-
Рахим, был взят в плен и суннит Тогрул-
бек вступил в Багдад. Все владения Буидов
переходят к нему, а в 1058 году Тогрул-бек
был возведен халифом, «бессильным по-
велителем правоверных» [Крымский 1903,
10], в сан султана и столицей становится
город Рей. Таким образом, в сравнитель-
но короткий срок Тогрул-беку удалось за-
хватить Иран, часть Ирака и Закавказья
[Агаджанов 1973, 6].

После смерти Тогрул-бека его племян-
ник Алп-Арслан (1063–1072) становится
султаном всего Ирана. Cамостоятельная
Бухара, которая осталась в руках других
тюрков, родственных сельджукам, и афга-
но-индийское государство Газневидов не
входят в область собственно Ирана.

В результате военных походов при сул-
танах Алп-Арслане (1063–1072) и Малик-
шахе (1072–1092) была завоевана Сирия,
Армения, Грузия, Малая Азия (к 1081 г.
относится взятие Никеи), Бухара (1089) и
даже Кашгар. Таким образом, заключает
А. Крымский, «…Мелик-шаху подчини-
лась почти вся мусульманская Азия: все
области от границ Китая до Средиземного
моря – почти до ворот Константинополя, и
от Кавказа до Йемена, столица была в Ис-
пахане…» [Крымский 1903, 10].

Наряду с военными подвигами славу
султану Мелик-шаху принесла мирная дея-
тельность визиря Низамольмолька (Низам
аль-Мульк), который имел на шаха очень
большое влияние. Во время своего прав-
ления Низамольмольк написал «Сийасат
наме» – «Книгу о правлении», которая яв-
ляется ценнейшим источником по истории
государства «великих Сельджукидов».
Перевод и комментарии этого источника
были сделаны Б. Заходером и представля-
ют собой завершенное исследование тек-
ста; оригинал текста был издан Ч. Шефе-
ром в 1893 г. [Крымский 1914, 120; Марка-
рян 1991, 22].

А. Крымский замечает, что столь боль-
шое влияние визиря на Мелик-шаха, воз-
можно, объясняется тем, что Низамоль-
мольк был его воспитателем с детских
лет [Крымский 1903, 10]. Именно благо-
даря деятельности Низамольмолька вос-
станавливались разоренные местности,
улучшались пути сообщения, строились
общественные здания (богадельни, кара-
вансараи, мечети). В Багдаде, в котором с
1086 года Мелик-шах имел резиденцию,
была построена обсерватория; Омаром
Хайямом несколько раньше была предпри-
нята реформа календаря, известная под
названием «Джелялединовой эры» (Дже-
лял-эд-дин – букв. «слава веры» – титул
Мелик-шаха) [Крымский 1903, 11].

В последующих своих работах по исто-
рии и культуре мусульманского Востока
А. Крымский отдельный том посвящает
периоду государства Махмуда Газневидско-
го и образованию Великой Сельджукской
империи. В 1914 году появляется расши-
ренный и переработанный его труд «Исто-
рия Персии, ее литературы и дервишеской
теософии…», в котором ученый достаточно
подробно на базе существующих источни-
ков исследовал именно тюркский период в
Иране – от появления здесь тюрков и воз-
никновения государства Махмуда Газне-
видского до завоевания его сельджуками и
образования Сельджукской империи. Завер-
шает свой труд А. Крымский, по его словам,
очерком «блестящего периода персидской
литературы», где, кроме анализа этого пери-
ода, подает образцы произведений наиболее
выдающихся поэтов того  времени.

В исследовании А. Крымский более
подробно останавливается на происхож-
дении сельджуков. Сельджуки получили
свое наименование от имени вождя пле-
мен огузов из рода Кынак, проживавших в
низовьях Сырдарьи [Рашид ад-Дин, 1952,
90–91]. Первые сведения об огузах отно-
сятся к ІХ веку, авторы Х века уже гораздо
чаще говорят об огузах и помещают их на
восточном побережье Каспийского моря,
вокруг Аральського моря и на нижней Сыр-
дарье. Западной границей расселения огу-
зов арабские географы считают владения
хазар и волжских булгар, а восточной – об-
ласть карлуков в Семиречье. Род сельджу-
ков обитал, по данным арабской географии,
в низовье Сырдарьи. На сегодня в вопросе
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о расселении огузов среди исследователей
нет единства. В частности, С. Агаджанов
считает их выходцами из района среднего
течения Сырдарьи [Агаджанов 1963, 37–
38]. А. Крымский отмечает, что сельджук-
ская орда жила в бухарских владениях, «в
южном бассейне низовья» Сырдарьи, а
название «сельджукской» орда получила
от имени Сельджука – деда Чагры-бека
и Тогрул-бека [Крымский 1914, 12]. Что
касается первоначальной территории про-
живания, то ученый высказывает мнение,
что переселились сюда сельджуки из кир-
гизских степей, когда Бухара принадлежа-
ла династии Саманидов, и именно здесь их
племя приняло ислам.

После свержения Саманидов тюркски-
ми илек-ханами Караханидами (999) сель-
джуки подчинились новым правителям.
Но вскоре, уже при Чагры-беке и Тогрул-
беке, сельджуки двинулись на Амударью,
очевидно под давлением других тюркских
племен, и расположились кочевьями в об-
ласти хорасанского Мерва. Здесь они об-
ратились к газневидскому хорасанскому
правителю с просьбой ходатайствовать за
них перед султаном Масудом, чтобы тот
разрешил им остаться на этих кочевьях.
Но через какое-то время сельджуки, ис-
пользуя нестабильность в Газневидском
государстве, быстро завоевывают Хора-
сан. В частности, жители Нишапура по
совету кадия (судьи) в 1039 году с поче-
том встретили туркмен-сельджуков, с тем
чтобы избежать разорения и разрушения
города [Крымский 1914, 123]. Дата взятия
Нишапура в историографии варьируется
от 1037-го до 1039 года. По последним ис-
следованиям, 1037 год является наиболее
достоверной датой [Берадзе 1985, 48–49].

Окончательная победа над войском сул-
тана Масуда в Хорасане состоялась в мае
1040 г. возле небольшой крепости Денда-
накан, в пустыне между Серахсом и Мер-
вом [Агаджанов 1975, 5; Крымский 1914,
123]. Как отмечает А. Крымский, победи-
тель, вождь сельджуков Тогрул-бек, велел
поставить трон на месте битвы и здесь же
принес присягу как государь, сменивший
Газневидов, причем А. Крымский называ-
ет его «примитивным варваром-номадом»
[Крымский 1914, 123].

Дальнейшие сельджукские завоевания
одновременно были направлены на вос-

ток во главе с Чагры-беком и на запад, где
армию возглавлял Тогрул-бек. На востоке
газневид Масуд покидает Газну и бежит в
Индию. Его более энергичный сын Мав-
дуд (1041–1048) не только не допустил
сельджуков к Газне, но и продолжал бо-
роться за Восточный Иран. А. Крымский
отмечает, что осложнения внутри Газне-
видского государства были связаны с за-
тяжными междоусобицами в борьбе за
престол после 1048 года [Крымский 1914,
124]. Ибрагим, преемник Мавдуда, кото-
рого А. Крымский называет «ханжой»,
не стал отстаивать свои наследственные
права на занятые сельджуками Хорасана с
Балхом, Гератом, Систаном и в 1059 г. под-
писал мир с сельджуками, в результате ко-
торого были признаны все предыдущие их
 завоевания [Крымский 1914, 124].

Давая описание и оценку завоеваниям
Тогрул-бека на западе, А. Крымский не до-
бавляет ничего нового, замечая лишь, что,
очевидно, именно после провозглашения
Тогрула «султаном» этот термин получает
широкое употребление, хотя он применял-
ся и раньше [Крымский 1914, 124].

Исследование истории образования
Сельджукской империи у А. Крымского
примечательно тем, что, кроме изложения
фактов, он дает характеристику тем или
иным событиям и личностям, зачастую
нелицеприятного характера. Например, в
заключение главы о завоеваниях Тогрула
А. Крымский указывает на интересный
факт, что незадолго до смерти Тогрул за-
ключил помолвку с дочерью (по другим
источникам – с сестрой) халифа. Помолв-
ка состоялась, несмотря на сильное не-
желание халифа. Излагая данный факт,
А. Крымский делает замечание, что неже-
лание халифа вполне объяснимо, так как
Тогрул был «грубым семидесятилетним
варваром, с которым говорить нужно было
при помощи переводчика» [Крымский
1914, 125].

Что касается правления султана Алп-
Арслана, то ученый подробно останавли-
вается на случае с пленением византийско-
го императора Романа IV Диогена во время
завоеваний сельджуков в Армении. Победе
над византийским императором А. Крым-
ский придает очень большое значение, за-
являя, что «в битве 1071 года Алп-Арсла-
ну досталась такая военная слава, которая
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не выпадала на долю мусульманских вла-
дык», он не только разбил византийское
войско, но взял в плен самого императора
[Крымский 1914, 126; Розен 1886, 22].

А. Крымский показывает сцену встречи
двух правителей и еще раз делает замеча-
ние, подтверждающее наше мнение о том,
что, пытаясь быть объективным в изложе-
нии истории сельджукских завоеваний, он
очень негативно относился к завоеванию
как процессу и к завоевателям конкретно.
Встречу императора-пленника и султана-
победителя А. Крымский называет дикой,
так как телохранители Алп-Арслана та-
щили императора за волосы, стараясь при-
гнуть его к земле, чтобы он поцеловал ее
перед султаном; сам султан три раза ударил
императора своей рукой. Таким образом,
ученый акцентирует внимание на грубости
и варварском отношении Сельджукида к
своему пленнику [Крымский 1914, 126].

Давая характеристику правлению Ме-
лик-шаха (1072–1092), А. Крымский оста-
навливается на личности самого правителя,
отмечая, что Мелик-шах «все еще изряд-
ный тюрк-варвар, хотя видимо грамотный
и не лишенный некоторого просвещения
государь» [Крымский 1914, 126], в отли-
чие от В. Бартольда, считавшего Мелик-
шаха неграмотным [Бартольд 1900, 328].

Сельджукские завоевания и период
существования империи Сельджукидов
получили неоднозначную оценку в исто-
риографии, что нашло свое отражение и в
сочинениях А. Крымского. Ученый прихо-
дит к выводу, что события ХI века, несо-
мненно, важны не только в контексте исто-
рии Западной Азии. Ученый подчеркивает:
«Политическое значение единодержавной
мусульманской империи Сельджуков, за-
вершившееся при Мелик-шахе, огромно,
а все нашествие сельджуков составляет в
мусульманской истории очень важную эпо-
ху» [Крымский 1914, 127]. Однако следует
отметить, что оценка этого сложного исто-
рического явления в историографии очень
противоречива. А. Крымский критикует
преувеличенно восхищенное отношение к
сельджукским завоеваниям С. Лэн-Пуля,
который, по мнению ученого, рассматри-
вает эти события с точки зрения «империа-
лизма» [Крымский 1914, 128].

Анализируя политическую ситуацию
30-х годов XI века, Стэнли Лэн-Пуль от-

мечает, что на время появления сельджу-
ков великого Багдадского халифата уже
не существовало. Вместо прежнего го-
сударства, объединявшего под властью
одного мусульманского правителя земли
Ближнего и Среднего Востока, в Х–XI ве-
ках на этих территориях существовало
множество мелких династических обра-
зований, которые, за исключением дина-
стии Фатимидов, не имели притязаний на
восстановление империи халифов и вели
постоянные войны между собой [Крым-
ский 1914, 128; Лэн-Пуль 1899, 123–125].
Потому важность сельджукского завоева-
ния C. Лэн-Пуль видит в объединении под
властью одного государя всей мусульман-
ской Азии, «от западных предгорий Афга-
нистана до Средиземного моря: до границ
Греческой империи в Малой Азии и фа-
тимидского халифата в Египте [Лэн-Пуль
1899, 125].

А. Крымский, в противоположность
одобрительному мнению С. Лэн-Пуля,
считает, что, уничтожив все прежние от-
дельные мусульманские династии Азии,
Сельджукиды уничтожили «свободную
мысль и вольнодумные ереси и ввели всю-
ду тупое тюркское правоверие» и это явля-
ется роковым и пагубным с точки зрения
тех, «кому просвещение и братство всех
народов дороже политического их бле-
ска и фанатического пыла…» [Крымский
1914, 129].

В связи с этим, отмечая значение соз-
дания Сельджукского государства, ученый
акцентирует внимание на развитии куль-
туры, науки, литературы на территориях,
вошедших в его состав. Но это развитие
А. Крымский связывает в первую очередь с
влиянием персидской культуры и деятель-
ностью визиря-перса Низамольмолька (Ни-
зам аль-Мулька ) [Крымский 1914, 130].

В зарубежной историографии 70–
80-х годов XX века историю сельджукско-
го периода (950–1150) очень часто назы-
вают «эпохой трансформации», т.е. перио-
дом, когда в регионе Ближнего и Среднего
Востока произошли наибольшие измене-
ния в политической и социально-экономи-
ческой областях. Эта точка зрения четко
прослеживается в работах К. Босворта,
С. Гойтейна, Г. Буссе и др.

Так как создание Сельджукского го-
сударства происходило в основном на
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 территории Ирана и сопредельных обла-
стей, исследователи этого региона отмеча-
ют, что для Ирана этот процесс был пози-
тивным. Это было своего рода возрожде-
ние иранской национальной государствен-
ности под тюркской эгидой [Маркарян
1991, 9]. Тюркские государственные орга-
низации и институты находились под вли-
янием древней иранской традиции управ-
ления государством. Несмотря на военное
преобладание тюркского этнического эле-
мента и формальное главенство тюркской
династии Сельджукидов, иранские по
этносу чиновники оказывали решающее
влияние на все сферы политической, соци-
альной и духовной жизни Сельджукского
 государства.

Кроме детального анализа политических
событий, А. Крымский приводит достаточно
полную библиографию трудов, посвящен-
ных этому периоду. В работах по истории
Ирана ученый исследует не только полити-
ческую историю, но очень много внимания
уделяет вопросам культуры: религии, фило-
софии, литературы. В частности, в работе
по истории Персии 1903 года содержится
раздел, посвященный возникновению су-
физма. А. Крымский отмечает, что очень
важным явлением в истории суфизма было
основание первого суфийского монастыря
дервишей с определенным уставом. Мона-
стырь возник в Хорасане, и основателем его
был шейх Абу-Са‘ид Абу ал-Хайр.

Абу-Са‘ид Абу ал-Хайр является ярким
представителем раннего периода эпохи
Сельджукидов. Родился Абу-Са‘ид в 967 г.
на территории современного Туркмени-
стана, в селении Мяне (Мехне), где и до-
стиг своего совершеннолетия. Часть своей
жизни провел в Нишапуре и в странстви-
ях по другим городам Хорасана. Он стал
известен как великий мистик и как вели-
кий ученый, достигший совершенства в
философии, астрономии и математике. По
словам А. Крымского, Абу-Са‘ид – «яс-
ный, характерный представитель общеиз-
вестного нам (теперь) типа мистической
персидской поэзии и почти первый изо-
бретатель особого литературного жан-
ра: знаменитых аскетическо-теософских
«робаи» – «четверостиший», жанра очень
развившегося в суфийской персидской по-
эзии» [Крымский 1906, 69]. Исследователь
считал, что устав, выработанный шейхом

для суфиев своего монастыря и вносивший
единообразие в жизнь этих периодически
странствующих «нищих» (дервишей), был
чрезвычайно близок к уставу буддийских
монахов, проповедующих аскетизм. Ка-
ковы же были его идеи? Так как востоко-
ведам конца XIX – начала XX века очень
долгое время были мало известны робаи
Абу-Са‘ида, принято было считать, что,
несмотря на буддийскую внешность (в об-
разе жизни) и страстную проповедь мисти-
ческого, аскетического единения с Богом,
суфийство самого Абу-Са‘ида не содержа-
ло в себе буддийско-пантеистических воз-
зрений и не отличалось в этом отношении
от суфийства западного, арабского. Может
быть, эта мысль поддерживалась тем со-
ображением, что Абу-Са‘ид был духовным
наследником известного багдадского су-
фия Джонейда. Но, после того как многие
четверостишия Абу-Са‘ида стали извест-
ны, А. Крымский, который сам переводил
их и исследовал, приходит к выводу, что
Абу-Са‘ид был пантеистом. Он, считает
ученый, был «один из первых достовер-
но сохранившихся поэтов-суфиев, всеце-
ло подходящий как по форме (по особому
мистико-эротическому и мистико-гедони-
ческому языку и приемам), так и идеям к
поздним прославленным персидским поэ-
там (Сенаи, Хейям, Аттар, Руми)» [Крым-
ский 1906, 71]. Об огромном влиянии Абу-
Са‘ида на становление и развитие суфизма
говорит и тот факт, что во второй четверти
ХI века, в конце жизни Абу-Са‘ида, было
сделано подведение итогов суфийства в
систематической форме двух научных
трактатов по истории суфизма с изложе-
нием доктрины и обзором разных тол-
ков. Один трактат имама Кошейрия 1046
года, другой – имама Джоллябия 1057 года
[Крымский 1906, 72]. Согласно автору
XI века Байхаки, Абу-Са‘ид пользовался
огромным авторитетом. Именно к нему
прибыли первые Сельджукиды Тогрул-бек
и Чагры-бек и получили у него благосло-
вение на создание  государства.

Изучение творческого наследия Абу-
Са‘ида Абу ал-Хайра получило продолже-
ние в «Истории Персии…» 1915 года, где
А. Крымский дает анализ так называемо-
го «блестящего периода персидской ли-
тературы», и отдельную главу посвящает
творчеству и личности Абу-Са‘ида Абу ал-
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Хайра. Здесь он приводит наиболее харак-
терные его четверостишия в прозаическом
переводе В.А. Жуковского [Крымский
1915, 434–435]. Вот одно из них:

В то время, как не было ни этих звезд,
   ни небес,

Ни этой воды, ни воздуха, ни огня, ни
   земли,

Я уже тогда провозгласил тайны
   единства –

Когда не было ни этого моего тела, ни
   этого голоса.

Кроме того, ученый приводит в соб-
ственном переводе на русский язык вы-
держки из биографии Абу-Са‘ида Абу ал-
Хайра, составленной его правнуком Джа-
маледдином Абу Ровхом ок. 1200 года
[Крымский 1915, 436–450]. «Жизнь и речи
старца Абу-Са‘ида» Джамаледдина Абу
Ровха изданы В.А. Жуковским в 1899 году,
но перевода к моменту написания «Исто-
рии Персии…» А. Крымским еще не су-
ществовало ни на одном языке. Поэтому
ученый помещает в своем «Очерке бле-
стящего периода персидской литературы»
в собственном переводе на русский язык
довольно значительное количество извле-
чений из изданной В. Жуковским книги,
которые перемежаются поэзией также в
переводе А. Крымского. По предложению
А. Крымского персидский текст «Жизни
и речей старца Абу-Са‘ида» был включен
Мирзой Абд. Гафаровым в печатающийся
I том его «Образцов персидской письмен-
ности» в «Трудах по востоковедению» Ла-
заревского института.

Вот один из отрывков из «Жизни и ре-
чей…» в переводе А. Крымского, поме-
щенных в «Истории Персии…» 1915 года.

Рассказ
Однажды два путника пришли к шей-

ху и обратились с просьбою – “Научи нас
суфийству!” Шейх стоял прислонившись
спиной к колонне. Он трижды прикоснул-
ся к колонне рукой, но ничего не сказал.
Гости поклонились и ушли от шейха. Один
из этих двух, который был поумней, спро-
сил: «Что сделал шейх» – и сказал: «То,
что нужно было, шейх дал понять тре-
мя движениями, прикасаясь к колонне. А
именно: «Молчи, будь прям, будь вынос-
лив» [Крымский 1915, 449].

К этим выборкам из «Жизни и речей
старца Абу-Са‘ида» А. Крымский добав-

ляет еще один отрывок из другой биогра-
фии – «Тайны божия единства» Мухам-
меда ибн Муневвера XII века по изданию
В. Жуковского 1899 года.

Рассказ
Передают, что Абу-Салыха, который

состоял чтецом у нашего шейха, постигла
болезнь и он слег в постель. Шейх позвал
ходжу Абу-Бекра Моэддеба, воспитателя
шейховых детей, и приказал подать чер-
нильницу, перо и лоскут бумаги: «Я про-
диктую обережную записку для Абу-Са-
лыха, а ты напишешь». Абу-Бекр принес
бумагу и чернильницу. – «Пиши!» – При-
казал наш шейх. Продиктовал записку (со-
держание записки, поэтическое четверо-
стишие, также в переводе А. Крымского).
Ходжа имам Абу-Бекр Моэддеб написал
этот оберег. Снесли записку Абу-Салыху и
приложили к его телу. Тотчас появились в
нем признаки выздоровления, и в тот же
день он вышел из дому и расстался со сво-
ей болезнью [Крымский 1915, 450].

А. Крымский отмечает, что до насто-
ящего времени за четверостишиями Абу-
Са‘ида признается сила талисманов или
амулетов. Для достижения чудотворного
действия их полагается читать опреде-
ленное количество раз с соблюдением из-
вестных правил. Чтение может иметь по-
следствие отпущения грехов, они могут
вызвать дождь, предотвратить голод, пре-
дохранить от укуса змеи, скорпиона; люди
верят, что с помощью робаи Абу-Са‘ида
можно добиться исполнения задуманного
[Крымский 1915, 450].

А. Крымский приводит библиографию
об Абу-Са‘иде. Кроме изданий на восточ-
ных языках, отмечает вклад первого иссле-
дователя четверостиший Абу-Са‘ида среди
ориенталистов Германа Эте (1875–78), ко-
торый в 1875 году опубликовал в немец-
ком стихотворном переводе 92 стихотворе-
ния и сопроводил издание исследованием
с использованием поздних географическо-
биографических энциклопедий ХVI века
[Крымский 1915, 432–433].

В последующих своих работах А. Крым-
ский будет неоднократно возвращаться к
личности Абу-Са‘ида Абу ал-Хайра и его
творчеству. В 1916 году при поддержке уче-
ного был издан сборник поэзии «Персид-
ские лирики X–XV вв.». Перевод с персид-
ского был сделан акад. Федором Коршем, а
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А. Крымский после его смерти отредак-
тировал сборник и сопроводил его всту-
пительной статьей. В этот сборник вошли
четверостишия Абу-Са‘ида Мейхенского в
переводе Ф. Корша, а сам А. Крымский во
вступительной статье приводит биографи-
ческие сведения о великом шейхе и делает
анализ его творческого наследия. Ученый
образно называет Абу-Са‘ида «Феодосием
Печерским персидского суфизма» и, отмечая
его влияние на духовную жизнь того време-
ни, приводит сведения о том, что Абу-Са‘ид
и ученый-философ Ибн Сина (Авиценна)
состояли в дружественных отношениях и,
в частности, отзывались друг о друге так:
Абу-Са‘ид говорил, что «Ибн Сина путем
науки знает то самое, что я вижу в наитии»,
а Ибн Сина в свою очередь отвечал: «Абу-
Сеид постиг путем наития то самое, что я
изучил через науку» [Персидские лирики…
1916, ХХІІ].

Вот несколько переводов Абу-Са‘ида,
сделанных акад. Ф.А. Коршем.

1
Печаль, что душу мне терзает, –

   вот она!
Любовь, что всех врачей смущает, –

   вот она!
Та боль, что в слезы кровь мешает, –

   вот она!
Та ночь, что вечно день скрывает, –

   вот она!
9
К познанию божества прямым
   путем идущий
Чуждается себя и в Боге весь живет.
Себя не признавай! Верь: Бог един есть

сущий!
«Божествен только Бог» к тому же

нас зовет.
В научном наследии акад. А. Крымско-

го очень большое место занимают иссле-
дования истории Ирана. В своих работах
А. Крымский неоднократно обращался к
личности Абу-Са‘ида – в разных издани-
ях своих книг. И независимо от того, были
ли исследования посвящены литературе,
истории или теософии, ученый отметил
большое влияние Абу-Са‘ида на полити-
ческую, социальную и духовную жизнь
 своей эпохи.
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УКРАЇНА, що розташована в центрі
Європи, знаходиться далеко від кор-

донів буддійського світу. І хоча через її
територію проходили і Великий шовко-
вий шлях, і відгалуження шляху з далекої
Індії, і шляхи військових з’єднань, архео-
логічні свідчення про контакти з народа-
ми, які сповідували буддизм, випадкові.
Одна з таких знахідок – вотивна річ, або
цацха, – засвідчує перебування в Україні
калмиків, які на час перекочування і пер-
ших контактів з українцями в XVII ст. вже
сповідували буддизм. Матеріали, що пре-
зентують духовну буддійську спадщину
народів Східної Азії і з’являлися в Украї-
ні іншими шляхами, теж представлені в її
музеях, бібліотеках, приватних колекціях.
Йдеться про зібрання речей у традиції ет-
носпецифічної гілки північного буддизму,
або ламаїзму, чи тибетського буддизму, за
визначенням його святості Тензін-гєцхо,
Далай-лами ХІV.

Необхідність з’ясування географії по-
ширення та історії появи цих матеріалів
і введення до наукового обігу зумовлено
кількома причинами: прямі й опосеред-
ковані контакти з калмиками, безперечно
цікавий склад самих зібрань, висока іс-
торико-культурна цінність певної їхньої
частини, історія музейної справи в Укра-
їні, наявність послідовників гелук, кагю,
карма-кагю – шкіл тибетського буддизму,
приїзди буддійських. Наведений текст є
першим, де з’ясовуються географія мате-
ріалів, що презентують духовну спадщину
і Тибету, і народів, які опинилися в зоні
впливу тибетської цивілізації, та історія
надходження цих речей до музеїв України,
а також подається попередній опис їхнього
складу.

Живопис, скульптура, декоративно-
прик ладне мистецтво, рукописи та ста-
родруки з музейних фондів кількох міст
України маловідомі широкому загалу до-
слідників та відвідувачів: відсутні фахів-
ці, спроможні їх опрацьовувати, і відсутні
експозиції в музеях. Виняток становлять
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САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО У ТРАДИЦІЇ
ПІВНІЧНОГО БУДДИЗМУ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ

зібрання з Музею мистецтв ім. Богдана та
Варвари Ханенків (Київ), Музею історії
релігії і картинної галереї (Львів та Золо-
чів), Музею західного і східного мисте-
цтва, Муніципального музею ім. О.В. Бле-
щунова, Будинку-музею ім. М.К. Реріха
(всі в Одесі), що відомі за публікаціями та
експозиціями.

Перший і поки що єдиний буддійський
образок, знайдений на теренах України, –
цацха “Амітаюс” (скр. amitāyus, тиб. tshe-
dpag-med – “безмежне життя”), або Аюші
(калм. від скр. amitāyus), чи “Безмежне
життя”, особлива форма будди Амітабгі.
Цацха (скр. sāccha, тиб. tsha-tsha ) відтво-
рює традиційний образ Амітаюса: на го-
лові корона, на руках, що перебувають у
жесті дгянамудра, – посудина з амрітою;
сидить у позі ваджрасана; зовнішній кон-
тур об’єднує німб та ауру єдиною лінією;
виготовлено з багатокомпонентної глини
світло-коричневого кольору за допомогою
штампа з наступним лощінням. У кал-
мицькій традиції цацха, або мірде (мерде,
мірд), виготовляли з кюдж чи куж, глиня-
ного тіста з домішками попелу, лікарських
та благовонних рослин; після висушуван-
ня часом розфарбовували або покривали
сусальним золотом, поміщали у мірде, чи
ковчежець, разом із сакральним текстом
тибетською або старокалмицькою мовою і
носили як оберіг [Батырева 1991, 31].

До Фастівського державного краєзнав-
чого музею цей образок (ФДКМ, А15002)
надійшов у 2002 р. разом із речами, зна-
йденими під час археологічних розкопок
і датованими XVIII–XIX сторіччям [Огнє-
ва 2004, 74–84]. Мірде засвідчує контак-
ти українців та калмиків, останньої хвилі
кочових народів, яка на теренах Європи
з’являється у XVII столітті. Із середини
XVII ст. калмики стають реальною силою,
яку намагаються використовувати у полі-
тичній грі кримські, московські, польські,
українські правителі [Федорук 1996; Завго-
родній 2000, 134–141]. Контакти українців
і калмиків відбулись на початку 1648 р.,
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коли Богдан Хмельницький заклав міцні
підвалини союзницьких відносин із Кал-
мицьким ханством (з 1655 р. у складі Мос-
ковської держави), що продовжувались аж
до часів гетьмана Івана Самойловича [На-
берухін 1995, 164–166].

На нові території калмики перекочову-
вали разом із хурулами, кочовими монас-
тирями, а відтак й із сакральним начин-
ням, необхідним для ритуалів та обрядів.
Серед інших у їхньому середовищі був
поширений культ Аюші [Позднеев 1898,
255, 436]. Його образ ткали на хадаках (від
тиб. kha-btags, кхатаг) – жертовних платах.
Їхня пожертва – складова частина світської
і релігійної обрядовості. Аюші в іпостасі
подателя довголіття, безсмертя, здоров’я
є одним із дійових персонажів в обрядах
життєвого циклу. Аюші вшанувують під
час обрядів, пов’язаних із народженням
дитини. Він має стосунок і до весільної
обрядовості: родичі нареченого перед
прибуттям нареченої до юрти відкривали
тхангки, ставили скульптуру Аюші і звер-
тались до нього із проханням дарувати
їй довголіття у новій родині. Його образ
присутній при відправленні погребових
служб, під час проводів небіжчиків.

Контакти України з Калмицьким хан-
ством як етнополітичним об’єднанням у
складі Росії у XVIII ст. змінюються: со-
юзницькі відносини українців та калмиків
сходять нанівець. Російський цар Петро І
використовував калмицькі загони під час
Північної війни, зокрема під час Полтав-
ської битви (1708 р.). Україну транзитом
проходили російські війська у складі з
калмицькими загонами в роки Семирічної
війни [Огнєва, Златогорський 2003]. Вони
брали участь у війні 1812 року. Калмиків,
які хотіли прийняти православ’я, відсила-
ли на поселення до Чугуєва (1710, 1716,
1725 рр.) чи до Київської губернії (1716 р.)
[Дорджиева 1995, 33–34], і це міг бути
Фастівський повіт. Тривалі контакти з ет-
носом, що сповідував буддизм, залишили
свідчення його духовного життя. Мірде
Аюші з фастівського музею і є підтвер-
дженням цьому.

Буддійські речі з’являлись в Україні не
тільки завдяки перебуванню калмиків на
її території. Українські священики мали
парафії у православних поселеннях на те-
риторії Калмикії; чиновники українського

походження служили приставами чи за-
ймали якусь іншу посаду там же [Огнєва
2003, 345–355]. Після їхнього повернен-
ня на батьківщину до України надходили
документи, рукописи, сакральні речі, що
засвідчували духовне життя калмиків. Це
підтверджують зібрання в інших музеях,
бібліотеках. Музейні фонди речей буддій-
ського походження формувалися кількома
шляхами: внаслідок їхнього переміщення
з інших музеїв, де вони з’являлися як ре-
зультат місіонерства українських свяще-
ників у Бурятії, Китаї, та інших установ;
внаслідок закупівлі приватних зібрань; да-
рунків конкретних осіб.

Дослідження історії складання одного з
таких зібрань, зокрема у Київському музеї
мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків,
розпочалося в середині 90-х років XX ст.
Воно є одним з найбільших в Україні
(близько 200 речей). Попередні результати
викладені на VІІІ тибетологічному семіна-
рі (ІАТS) в Університеті Індіана (Блумінг-
тон, США, 1998 р.) [Ohnieva 1998, 138; Oh-
nieva 2001, 335–339]. Подальше вивчення
музейного зібрання супроводжувалося і
техніко-технологічними дослідженнями.

Збирання буддійської духовної спадщи-
ни пов’язане з Богданом Івановичем Ха-
ненком (1849–1917), засновником музею.
Широке коло художніх і колекціонерських
уподобань сприяло його зацікавленню
пам’ятками Тибету та Монголії. Під час
перебування на Далекому Сході, у Харбіні
(1905–1906 рр.), Б.І. Ханенко придбав “Хе-
ваджру” (570 ДВ), металеву скульптуру,
Тибет, ХVІ–ХVІІ ст.; “Ваджрадхару” (566
ДВ), “Цзонхаву Лобзан-дакпу” (562 ДВ),
“Амітаюса” (564 ДВ), скульптури із Вну-
трішньої Монголії, датовані ХVІІІ–ХІХ ст.
З них у музеї розпочинається відлік скла-
дання зазначеного зібрання [Огнєва 2003б,
18–24].

Надходили колекції або частини ко-
лекцій з Історичного музею (Київ, 1925),
Музейного містечка (Київ, 1936), Музею
народів Сходу (Москва, 50-ті та 60-ті роки
XX ст.). Закуповувалися приватні колек-
ції, зокрема колекції В. Величка (Москва,
1969), С. Висоцького (Мінськ, 1992), над-
ходили дарунки від Т.П. Жаспар, Г. Щер-
бак (Київ, 1998). Останні надходження до
музею датуються початком XXI століття,
зокрема дар Василя Новицького (Відень,
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2001) тощо. Завдяки приватним колекціям
у музеї з’явилися речі, що пов’язані з іме-
нами визначних діячів культури та науки,
і тому зібрання має неабияку меморіальну
цінність. Необхідно також відзначити, що
надходження з Музейного містечка – це не
тільки результат місіонерської діяльності
українських священиків у Калмикії, Бу-
рятії, Китаї, а й свідчення інформативної
значимості зібрання про духовний спадок
народів, що сповідували буддизм.

Серед переданих до Ханенківського
музею речей (1936 р.) були калмицькі за
походженням і тому унікальні тхангки,
оскільки образотворче мистецтво Кал-
микії майже зникло внаслідок трагічної
долі її народу під час історичних подій
1-ї половини XX століття [Огнєва 2003,
345–355; опубліковано: Буддійські ікони…
2002, 126–127, 210–215]. Одним із свід-
ків розгрому калмицьких монастирів був
український письменник Микола Бажан,
який залишив опис цих трагічних подій.
Ці тхангки презентують сакральний жи-
вопис Калмикії не пізніше 1877–1884 рр.;
відбивають зміст віровчення буддизму в
калмицькій трансформації; знайомлять
з уявленням про світобудову, пантеоном
та культами тих чи інших його постатей
і свідчать про контроль з боку православ-
ної церкви. Останнє підтверджують так
звані цензурні примірники: ікони з підпи-
сами калмицькою мовою в монгольській
графіці та їхнім перекладом на російську.
Наприклад, “Шакджимуни – верховное
божество” (501 ЖВ); “Манза Шире (Богъ
астрологов Зурхачи)” (498 ЖВ); “Ноганъ-
Дар-Еке (Покровительница женщин при
родах). Перерождение Цаганъ-Даръ-Еке”
(497 ЖВ) тощо.

В Ханенківському музеї є інші буд-
дійські ікони з Музейного містечка, що
пов’язані з просвітницькою і місіонер-
ською діяльністю українських священи-
ків. У зібранні представлена підписна
тхангка із зображенням імператора Цянь-
луна у супроводі ієрархів школи гелук
(ЖВ-472) [Огнєва 2003в, 121–133; Огнєва
2005, 48–62]. Серед них Цзонхава Лобзан-
дакпа, а також Далай-лама VII, панчен-
ла ма III, чжанчжа хутухта II. Останні ієрар-
хи пов’язані з імператором реаліями полі-
тики династії Цин із 30-х рр. XVIII століт-
тя. Праворуч та ліворуч від Ролбі-дордже,

чжанчжа хутухти II, зображено два його
супутники: Дамчой-лхундуб, який займав
посаду шрі тху, або ширету, і походив з
Квантунга (?), та Чжамянг-тензін, який за-
ймав посаду чойчже, або цорджи, і похо-
див з роду монгольських Сечен-ханів чи з
однойменного монгольського аймака.

Створення цієї тхангки обумовили ки-
тайсько-тибетські відносини XVIII сто-
ліття. Цянь-лун був єдиним китайським
імператором, сучасним Далай-ламі VII,
панчен-ламі III, пекінському хутухті II. За-
вдяки імператору Цянь-луну відбувається
інтронізація Далай-лами VII і остаточно
встановлюється та форма правління в Ти-
беті, що проіснувала до 1959 р. Причому
саме Чжанчжча-лама представив тибетцям
його святість Далай-ламу VII і виголо-
сив промову з цієї нагоди. Щодо панчен-
лами III, то імператор Цянь-лун запросив
його у рік свого 70-річчя до Пекіна. Під
час візиту відбувалися прилюдні заняття
панчен-лами з Цянь-луном, під час яких
імператор, виказуючи шану, навіть сидів на
троні, що був нижчим, ніж у його вчителя
[Попов 2001, 91–92]. Активізується діяль-
ність буддійського видавничого центру у
Пекіні, керованого Ролбі-дорчже при під-
тримці правителя. Короткий перелік подій
свідчить про політичні, духовні, особис-
тісні зв’язки, що об’єднували зображених
на тхангці історичних постатей.

Сукупність цих взаємовідносин могла
бути підставою для створення тхангки. В
тибетській традиції відомі тхангки під на-
звою дод лха (тиб. dod lha), або “боги за
бажанням”, що виконувались на замов-
лення. Замовник давав майстру перелік
персонажів, яких він хотів би бачити на
тхангці [Jacson and Jacson 1998, 40, 43].
Тому припущення, що замовником міг
бути сам Цянь-лун, тим більше що він вже
мав свої зображення, створені в іншій, іно-
земній, традиції, цілком ймовірне. Йдеться
про портрети імператора роботи італійця
Джузеппе Кастільоне, місіонера-єзуїта та
художника. Бажання побачити себе інши-
ми очима і в іншій іпостасі для володаря
Східної Азії, та ще в час тріумфу з наго-
ди остаточного підкорення, на його думку,
навколишніх народів, можна вважати при-
родним стимулом для появи такого пор-
трета. При Цянь-луні оформлюються зо-
внішні кордони імперії Цин, відбувається
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підкорення “зовнішніх варварів”, збільшу-
ється протегування “жовтій вірі” [Марты-
нов 1978]. Тхангка має тибетомовні напи-
си і на лицьовому, і на зворотному боках.
Головний персонаж названий як “славет-
ний цар Китаю – втілення Манджушрі”,
чи “знаний на тантрах цар Китаю – втілен-
ня Манджушрі” (‘jam-dbyangs rnam-’phrul
bsngags (sngags)-can rgyal-po), оскільки
“славетний” (тиб. bsngags-can) та “знаний
на тантрах” (тиб. sngags-can) є омофони
[Огнєва 2003в, 121–133].

До Києва тхангка могла потрапити
разом з іншими матеріалами архієписко-
па Софронія (Грибовського), начальника
восьмої духовної місії у Пекіні (1794–1807)
і сучасника імператорів Хунлі та Цзяціна,
частина спадщини якого опинилась у Ки-
єво-Софійському кафедральному соборі
та бібліотеці Київської духовної академії
[Кіктенко 2002, 43, 61], потім у Музейно-
му містечку, а з 1936 року – в Музеї захід-
ного та східного мистецтва (тепер Музей
Ханенків). У музеї знаходяться тхангки
бурятського походження, що належали
архієпископу Волинському Модесту, рек-
тору Іркутської семінарії: “Ваджрабхайра-
ва югоннадха” (ЖВ-490), дереворит (тиб.
par-ma), XIX ст., Тибет; “Ваджрасаттва”
(ЖВ-487), Монголія, XIX ст.; “Пехар”
(ЖВ-486), Монголія, XIX століття [Огнєва
2003а, 216–228].

1969 року сталося найбільш значне по-
повнення музейних фондів мистецькими
речами в північно-буддійській традиції.
Музей придбав колекцію В.С. Величка
(Москва, 1969). І хоча майже нічого неві-
домо про історію створення його колекції,
але завдяки їй у музеї з’явилися рідкісні
підписні тибетські ікони, речі декоративно-
прикладного мистецтва, пам’ятки писем-
ності, меморіальні пам’ятки, що пов’язані
з іменами знаних дослідників. До зібрання
виявилися причетнимии Микола та Юрій
Реріхи, Ілля Мечников, Петро Бадмаєв,
Петро Козлов, Олексій Позднєєв, Микола
Щербак. Їхні імена підвищили меморіаль-
ну значимість музейного зібрання.

У складі колекції В. Величка до музею
надійшли два канглінги – ритуальні му-
зичні інструменти (№2124 ДВ, 2125 ДВ).
Петро Козлов, дослідник Центральної
Азії, дарує їх Миколі Реріху, художнику і
мандрівнику. На металевій табличці, що

прикріплена до одного з інструментів,
написано російською мовою: “Глубоко-
уважаемому Н.К. Рерихъ от П.К. Козлова.
С.-Петербургъ”. Канглінг (тиб. rkang-gl-
ing) – духовий інструмент, звук якого, за
переказами, відтворює іржання чудесного
коня, котрий переносить праведників до
Сукхаваті. І Микола Реріх, і Петро Козлов
під час мандрівок Тибетом та Монголією
звертали увагу на специфіку музичних ін-
струментів як у буддійських службах, так і
у повсякденному житті. Вони записали пе-
рекази саме про духові інструменти, підсу-
мовуючи які можна сказати: а) інструмент
закликає вчителя, котрий несе нове вчення;
б) звук інструмента, що відтворює іржання
чудесного коня, сприяє перенесенню пра-
ведників до Сукхаваті; в) інструмент спо-
віщає про проповідь; г) інструмент своїм
звучанням відганяє злих духів, що наси-
лають нещастя, епідемії та інше [Козлов
1947, 49–50; Рерих 1979, 105].

Про невипадковість дару свідчать поєд-
нання у дарчому написі імен Реріха і Коз-
лова; час і місце, вказані у написі; знання
специфічних функцій духових інструмен-
тів, зокрема канглінга. М. Реріх був членом
Будівничого комітету зі спорудження буд-
дійського храму у Петербурзі, заснованого
на початку 1909 року. Перша служба Божа
у храмі, опорядження якого ще не було за-
кінчено, відбулась 21 лютого 1913 року і
присвячувалася 300-річчю дому Романо-
вих. Даруючи музичні інструменти, Петро
Козлов символічно сподівався на щасливе
завершення спільної справи – створення
центру буддизму в європейській частині
Росії і навіть Європі. Відкриття та освя-
чення буддійського храму у Петербурзі
відбулося 10 серпня 1915 року.

Знатна калмицька родина Тундутових
влітку 1911 р. приймає всесвітньо відомо-
го вченого Іллю Мечникова (1845–1916),
керівника міжнародної експедиції з метою
виявлення туберкульозних вогнищ у Кал-
микії, і дарує йому разом з іншими речами
тхангку (462 ЖВ) із сюжетом “Сто богів
радості”, де зображені Цзонхава Лобзан-
дакпа (1357–1419) та його учні [Огнєва
1997, 4–13]. Російськомовний текст на
звороті повідомляє, що її подарувало насе-
лення за роботу протиепідемічного харак-
теру. Разом із І. Мечниковим у цій експе-
диції до калмицьких степів, організованій
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 Пастерівським інститутом у Парижі, бра-
ли участь його учні – Л. Тарасевич (1868–
1927), в майбутньому організатор Музею
Мечникова, та видатний французький мі-
кробіолог Е. Бюрне (1872–1960).

Петро Козлов (1863–1935) зустріча-
ється з Тхуптен-гєцхо, його святістю Да-
лай-ламою XIII (1876–1933), в Урзі (тепер
Улан-Батор, Монголія) та Гумбумі (Амдо,
Тибет). Він отримує від ієрарха дари.
Два з них – тхангка “Дорчжеджікджед”
(“Ямантака”) (465 ЖВ), ідама школи ге-
лук, та скульптура “Пантхака” (2114 ДВ),
одного з персонажів іконографічної гру-
пи “Шістнадцять архатів”, – надійшли до
музею [Огнєва 2003б, 22]. До п’єдесталу
скульптури архата прикріплена металева
пластинка з написом російською мовою:
“Благословение Далай-Ламы П.К. Козлову.
Урга, май 1905 г.”, а всередині наклеєний
папір з текстом: “Бурхань медный ХVІІІ
века ручной работы. Собрание Козлова”.
Дари є підтвердженням зустрічі Далай-
лами ХІІІ з П. Козловим в Урзі, в період
англійського вторгнення до Тибету.

Олексій Позднєєв (1851–1920), знаний
монголіст, все життя збирав колекцію, що
презентувала духовну спадщину народів
Центральної Азії. Після його смерті у 20-ті
роки XX ст. колекція надходить до фондів
Музею народів Сходу (Москва), а у 50–
70-ті роки того ж століття розпорошуєть-
ся по музеях Радянського Союзу [Войтов,
Тихменева 2001, 29, 42, № 40; 46, № 73;
48, № 93; 54, № 139]. У липні 1952 року
окремі речі надходять до київського му-
зею, зокрема такі скульптури: “Гесар” (676
ДВ), що за визначенням збирача походить
з Урги і датується XIX ст.; бодхісатва Ава-
локітешвара у двох іпостасях: “Падмапа-
ні” (675 ДВ) – наслідування стилю Пала-
Сена з Тибету, XVII ст.; “Екадашамукха”
(685 ДВ), можливо, з Тибету, китайська
майстерня, XIX ст.; тощо.

Знайомство Юрія Реріха (1900–1968) з
київським зібранням засвідчило ще один
бік діяльності видатного тибетолога і буд-
долога – експерта в галузі образотворчого
мистецтва. 1959 року під чаc короткого пе-
ребування в Києві вчений, на прохання за-
відуючого відділом Сходу О.В. Крижиць-
кого, атрибутує окремі твори буддійського
мистецтва. На його ототожнення посила-
лись й у випадках нових надходжень до

музею зі схожими сюжетами. Можливо,
що сьогодні ці атрибуції вимагають уточ-
нення. Серед ототожнених речей – тхангки
із зображенням Дорджеджікджеда (Вадж-
рабахайрави) у супроводі почту (505 ЖВ),
походить із Тибету і датується XІX ст.; сю-
жету “Колесо життя” (тиб. srid-pa’i ‘khor-
lo, санскр. bhavacakra) (303 ЖВ), однієї з
найпопулярніших моделей буддійської сві-
тобудови, походить з Монголії і датується
ХІХ ст; сюжету “Щаслива земля” (тиб.
bde-ba-can, санскр. sukhavati) (488 ЖВ), з
Амдо або північно-східного Тибету і дату-
ється XIX сторіччям; а також і скульптури,
зокрема “Гесар”.

Микола Щербак, доктор біологічних
наук, член-кореспондент НАН Украї-
ни, співзасновник Національного науко-
во-природничого музею НАНУ, рятував
тхангки, скульптуру, предмети приклад-
ного мистецтва від знищення, збираючи
їх під час експедицій по Бурятії у 60–70-ті
роки XX ст. Він знаходив схованки, котрі
залишили гнані у 30-х роках лами, буддій-
ські священики. Серед речей, що передала
музею Г.О. Щербак, його дружина, осо-
бливо вирізняється мармуровий рельєф із
зображенням Цзонхави (2242 ДВ) – так
зване маані – пам’ятний знак сакрального
простору. М. Щербак натрапив на нього на
хребті Хамардабан біля озера Таглей у Бу-
рятії. Були також передані штамп для від-
битків цацха, рукописні та друковані (кси-
лографи) твори тибетських, монгольських
і бурятських авторів. Тексти за змістом
діляться на догматичні, обрядові та меди-
цинські й утворюють “похідну бібліотеч-
ку” лами – вчителя, який використовував
її для обслуговування населення під час
різноманітних обрядів.

Унікальність колекції, окрім рідкісних
калмицьких речей, меморіальних експона-
тів, підкреслюється творами, що дають уяв-
лення про буддійську образотворчу спад-
щину Тибету від заходу (монастир Лама
Юру) до його північного сходу (монастирі
Лавран та Гумбум). Як визначає П. Козлов,
тхангка із зображенням Ямантаки, дару-
нок Далай-лами XIII, створена майстром
на ім’я Санкар і походить з монастиря
Лама Юру. Авторські ікони рідкісні, що
властиво не тільки буддійській традиції,
а, наприклад, і православ’ю. Мистецтво
Центрального Тибету представляє скульп-
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тура “Ідам Хеваджра” (570 ДВ), покрови-
теля школи сакя, що, можливо, походить
з монастиря Палкхорцзе, поблизу Гянтзе.
Північно-Східний Тибет, історико-куль-
турну область Амдо, презентує тхангка
одинадцятиликого Ченрезі (Авалокітешва-
ри), бодгисаттви Милосердя (476 ЖВ). На
звороті намальовано чортен, чи ступу, де
всередині вписано мантри, молитви тибет-
ською мовою і на санскриті в тибетській
графіці, що звернені до Авалокітешвари,
та підписи під кожним персонажем.

Зібрання тхангок з Музею Ханенків до-
сліджувалися також техніко-технологічни-
ми методами, які, як здається, ще ніколи
ні в Монголії, ні в Калмикії, ні в Бурятії
не використовувалися. Тому вже викона-
ні техніко-технологічні дослідження буд-
дійського живопису, і зокрема бурятських
та калмицьких тхангок, можуть бути ко-
рисними при атрибуції зображень під час
опрацювання інших зібрань [Тимченко,
Лугина 2003, 283–292].

Окрім Києва, зразки сакрального мис-
тецтва народів, що сповідують буддизм у
його тибетській редакції, з’являються в
інших музеях України, як результат розпо-
рошення колекції О.М. Позднєєва з Музею
народів Сходу (Москва). Ці матеріали (жи-
вопис, скульптура, прикладне мистецтво)
надходять до Львова (березень 1951-го
та жовтень 1964 р.), Луганська (жовтень
1963 р.), Сум (жовтень 1953 р.) і майже не-
відомі широкому загалу дослідників.

Пам’ятки буддійської духовної спадщи-
ни перебувають у трьох львівських музе-
ях. Йдеться про Музей декоративно-ужит-
кового мистецтва (в минулому Державний
музей художньої промисловості), картинну
галерею та Музей історії релігії. Два пер-
ші музеї отримали речі з колекції О.М. По-
зднєєва [Войтов, Тихменева 2001, 29, 33,
38, № 3; 42, № 36, 38, 40; 48, № 92; 51,
№ 120; 54, № 138, 139; 56, № 156, 159, 160;
61, № 200, 202, 203; 62, № 213; 63, № 223;
64, № 225; 65, № 240, 241; 67, № 250, 257;
69, № 276], але експозиції, де представлено
буддійські речі, діють у картинній галереї
(філіал у Золочеві) та Музеї історії релігії.
Можливо, що частину буддійських матері-
алів Музей історії релігії отримав ще в той
час, коли його експозиція мала презентува-
ти тільки атеїстичний напрямок сприйнят-
тя світу. У 2-й половині XX ст. його фонди

поповнювалися за рахунок закупівлі речей
з приватної колекції вже згаданого С. Ви-
соцького, який збирав буддійські речі бу-
рятського походження.

Східна експозиція Львівської картинної
галереї, нині відома як експозиція Музею
східних культур (з 2004 р.), представле-
на у знаменитому Китайському пала-
ці – пам’ятці архітектури XVII–XVIII ст.,
що входить до музейного комплексу “Зо-
лочівський замок” [Галас 2007, 15–17]. У
її складі представлені і позднєєвські речі,
і дарунки, що надходили у минулі роки і
нині. До експозиції ввійшли експонати, які
передав, зокрема, Львівський музей деко-
ративно-ужиткового мистецтва.

В колекцію О. Позднєєва входять скуль-
птури будд з різних іконографічних груп.
“Сезантриме” (тиб. gser-bzang-dri-med),
або “Суварнабхадравималаратнапрабхаса”
(санскр.), презентує іконографічну групу
“Вісім будд лікування”, матеріал – пап’є-
маше, датується XIX ст. і, можливо, має
монгольське походження. На звороті
п’єдесталу написано “Сезан” (тиб. gser-
 bzang), скорочений варіант тибетського
імені. “Рінчендао” (тиб. rgyal-po rin-chen-
zla-’od), або “Ратначандрапрабха”, нале-
жить до іконографічної групи “Тридцять
п’ять будд каяття”, матеріал – бронза, да-
тується XIX ст. і походить із Тибету.

До меморіальних експонатів належить
прикрашений сандаловими чотками “Амі-
таюс”. Як і зображення архата Пантхаки
з Музею Ханенків (Київ), це теж дарунок
Тхуптен-гєцхо, Далай-лами XIII, Петру
Козлову в Урзі. Музею її подарував Бо-
рис Возницький, колишній студент Ленін-
градської (тепер Петербурзької) академії
мистецтв, а нині всесвітньо відомий музе-
єзнавець і директор Львівської картинної
галереї*. Експонуються також скульптури
Цзонхави Лобсан-дакпи, Тари Білої, Тари
Зеленої, Махапратісари, однієї з п’яти бо-
гинь Панчаракша, або п’яти богинь-захис-
ниць. Серед останніх дарунків – статуетка
шестирукої богині з Непалу, з невизначе-
ними атрибутами, що ускладнює її ото-
тожнення.

До фондів Музею декоративно-ужит-
кового мистецтва з колекції О.М. Позднє-
єва надійшли ритуально-обрядові речі та

* Усне повідомлення Т. Олейникової.
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 дрібна культова пластика. Першу групу
складають: “Махакала”, розфарбована мас-
ка з пап’є-маше персонажа з містерії цам
(Монголія); “раковина, що закручена пра-
воруч” (тиб. dung gyas khyil’) – і сакральна
річ, і музичний інструмент; “капала” (тиб.
nang-mchod thod-pa), ритуальний посуд
з природного черепа на підставці, Тибет,
 XIX ст.; а також металеві вівтарні посудин-
ки китайського виробництва. Групу культо-
вої пластики складають зображення з мета-
лу, глини, дерева: “Гялцаб Дарма-рінчен”,
один з учнів Цзонхави Лобзан-дакпи, із Ти-
бету, XIX ст.; “Екадашамукха Авалокітеш-
вара”, одинадцятиликий бохісаттва Мило-
сердя (тиб. thugs-rje chen-po bcu-gcig-zhal,
монг. арбан-ниген-нигурту), з Монголії,
XIX ст.; “Бодхісаттва Майтрея”, що стоїть
(монг. Майдарі Цзоксоху дурі), походить
з Тибету, датується XIX ст.; зображення
Майтреї (Китай); “Чойгял сандуб” (тиб.
chos-rgyal gsang-sgrub), або “Гух’ясадхана
Дхармараджа” (санскр.), одна з іпостасей
Ями; “Намсесечен” (тиб. rnam-sras gser-
chen), або “Махапіта Вайшравана”, відо-
мий і як Кубера, – охоронець і податель
багатства, походить із Тибету, датується
XIX ст.; “Кутем чортен” (тиб. sku-bltams
mchod-rten), чи “Папун чортен” (тиб. pad-
spungs mchod-rten), ступа, що символізує
“народження”, чи “лотосові кроки”, Будди
Шак’ямуні”, походить з Тибету, датується
XIX ст. – металеві зображення; “Цзонхава
з учнями” (іконографія: “батько із сина-
ми”, тиб. yab sras gsum), цацха, штампова-
не з глини, монгольського (?) походження,
датується XIX ст., також вирізьблені з де-
рева і розфарбовані статуетки “Юкхосун”
(тиб. yul-khor-sryng), або “Вірупакша” та
“Пхаккєпо” (тиб. ‘phags-skyes-po), чи “Ві-
рудхака”, покапали – охоронці сторін світу,
з Монголії (?), XIX ст. 2000 року окремі
речі передаються на довгострокове експо-
нування в музеї східних культур (Золочів),
відділі Львівської картинної галереї.

До Луганського художнього музею
ім. Артема речі позднєєвської колекції
надходять 30 жовтня 1963 року [Войтов,
Тихменева 2001, 32, 38, № 5; 52, №130; 56,
№153; 68, №265]. Це металева та дерев’я-
на культова пластика, що презентує різні
іконографічні групи. У її складі: “Гялва
Метокпа” (тиб. rgyal-ba me-tog-dpal), або
“Джина Кусумшри”, будда з іконографіч-

ної групи “Тридцять п’ять будд каяття”,
чиї персонажі присутні в зібранні Львів-
ської картинної галереї; “Будда” на пре-
столі, можливо китайського походження,
датований XIX ст.; “Омбо Чякдукпа” (тиб.
mgon-po phyag-drug-pa), чи “Шадбхуджа
Махакала”, чи “Хара Гомбо” (монг.), глава
дхармапал, або охоронців вчення, з Тибету,
датується XIX ст. – всі скульптури з мета-
лу; “Бакула”, персонаж іконографічної
групи “Шістнадцять архатів”, вирізьбле-
ний з дерева та розфарбований.

28 жовтня 1953 року речі з колекції
О. Позднєєва з’являються у Сумському
державному художньому музеї. Це мета-
лева культова скульптура, що відтворює
образи сакральних та історичних персона-
жів: “Амітаюс”, позолочений, визначений
О. Позднєєвим як давній; “Будда Шак’яму-
ні”, або “Шакя тхуппа” (тиб. shakya thub-
pa), чи “Бурхан Бакши” (монг.), з Тибету,
XIX ст.; “Біла Тара”, або “Сіта Тара”, чи
“Долкар” (тиб. sgrol-dkar), Тибет, XIX ст.;
Агван-лобсан-гєцхо” (1617–1682), Далай-
лама V, Тибет, XIX ст.; “Сронцзангамбо”
(617–649), тибетський цар і засновник ти-
бетської держави, Тибет, XIX століття.

Перші речі тибетського походження
з’явилися в Одесі на початку XX ст., коли
там, у червні 1901 року, перебувала тибет-
ська делегація на чолі з Агваном Доржи-
євим (1854–1937), наставником і повно-
важним представником Тхуптен-гєцхо,
Далай-лами XIII. Від делегації до Музею
старожитностей надійшли тибетська ша-
бля, біле сукно ручної роботи, худже, або
благовонні палички, дві ритуальні посуди-
ни та кілька тибетських монет [Кульганек
2001, 196–198]. На жаль, виявити ці дарун-
ки в сучасних музеях Одеси поки не вда-
лося. Проте три одеських музеї мають у
своїх фондах буддійські речі, що представ-
лено в експозиції: Музей західного і схід-
ного мистецтва (заснований 1923) [Элек-
тронная коллекция…]; Муніципальний
музей особистих колекцій ім. О.В. Блещу-
нова (заснований 1988) та Будинок-музей
ім. М. Реріха (заснований 2000). Зібрання
таких речей у Музеї західного і східного
мистецтва за обсягом майже дорівнює зі-
бранню Музею Ханенків (Київ). Матеріа-
ли з’являлися в одеських музеях як пере-
дачі з інших музеїв, як дарунки від одеси-
тів-мандрівників, як закупки.
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Згідно із записами в інвентарних кни-
гах, до Музею західного і східного мис-
тецтва буддійські матеріали центрально-
азійського походження надійшли 1946
року. Ймовірно, то були речі з колекції
О. Позднєєва, оскільки її перша повоєнна
передача з Музею народів Сходу до Фрун-
зе (Киргизія) датується саме цим роком.
Речі надходили й 1950 року, і теж невідомо
звідки. Серед переданого тхангки – мета-
лева культова пластика тощо. Зібрання є
надзвичайно цікавим і вимагає ретельного
дослідження.

Зібрання тхангок привертає увагу в
першу чергу мандалами, що створені на
основі тексту Дортренг (тиб. rdor-phreng),
або Ваджравалі. Представлено тринад-
цять мандал (окремі з них не завершені),
зокрема “Гур рік дуй” (тиб. gur rigs bsdus,
санскр.pañcadāka), “Кєдор лха чудунки
килкхор жі” (тиб. kye-rdor lha bcu-bdun-kyi
dkyil-’khor bzhi, санскр. Hevajra17ātmaka),
“Дорджедюцій килкхор жі” (тиб. rdo-
rje-bdud-rtsii-dkyil-’khor bzhi, санскр.
Vajrāmrita) тощо. Деякі з них на звороті
підписані тибетською мовою, деякі мають
квадратну монастирську печатку, відчи-
тати яку не вдалося. Схоже, що мандали
походять з одного монастиря. Щодо ін-
ших тхангок, то це іконографічні сюжети,
які дають уявлення про склад гелуцького
пантеону, бо представлені і персонажі усіх
його розрядів, і традиційні багатофігурні
образи. На лицьовому боці деяких з них, по
лівому краю, розміщено написи старомон-
гольською графікою: “Три божества дов-
голіття” (тиб. tse-lha-gsum) – čelkanamsum;
“Земля Амітабгі”, або Девачен (тиб. bde-
ba-can, санскр. sukhavati), – abida-yin sin-
gkod; “Цокшин вчителя Цзонхави” – bla-
ma-yin čohsin тощо. На зворотному боці
тхангки “Будда Шак’ямуні” – мантри OM
ĀH HŪM SVĀ HA, що свідчать про здій-
снений обряд освячення. Жанр намтхар
(rnam-thar) представлений сюжетами з
“Дванадцяти діянь Будди Шак’ямуні” (дві
тхангки) явно китайської роботи. Можли-
во, з Амдо походить “Пантхака”, персонаж
іконографічної групи “Вісімдесят чотири
махасіддхі”. Явна портретна схожість від-
чувається у зображенні Лобсан-танпи-до-
нме (1724–1757), джебцун дампи II тощо.

Щодо пластики, то металева скульптура
презентує надзвичайно цікаве зібрання як

по майстернях і школах, так і різних іконо-
графічних традиціях. Представлений чу-
дової роботи “Чулонма”, або “Чандрпраб-
ху”, чи “Сандаловий Будда”, образ Будди
Шак’ямуні, іконографію якого традиція
зводить до прижиттєвого зображення Вчи-
теля. Не менш цікавою є скульптура Будди
Шак’ямуні в жесті свідчення, чиї іконогра-
фічні особливості викликають у пам’яті
базальтовий образ Будди Шак’ямуні індій-
ської роботи, датований VII ст., що збері-
гається в Музеї ім. Хангалова (Улан-Уде,
Бурятія). Витончена ажурна фігурка бага-
толикого та багаторукого ідама Хеваджри,
ймовірно, походить з тієї ж майстерні, що
і відповідне зображення з Музею Ханен-
ків. Деякі скульптури дхармапал явно мон-
гольського походження, XVIII–XIX ст., але
наслідують стиль епохи імператора Юнле
(1403–1424). Наведені відомості фактично
є першим і лише попереднім оглядом над-
звичайно цікавого зібрання Музею захід-
ного та східного мистецтва.

Муніципальний музей особистих ко-
лекцій ім. О.В. Блещунова створено на
основі зібрання Олександра Володими-
ровича Блещунова, вченого, мандрівника,
засновника Клубу альпіністів (1936 р.),
та розміщено в його колишній квартирі.
І, як вважають музейні працівники, музей
“зберігає в собі відмітні риси “домашньої
колекції” і виділяється своєю особливою,
неповторною атмосферою камерності та
прихистку” [див.: Муниципальный му-
зей… 2003].

В останні роки музею дарували речі
інші одесити-мандрівники. В експозиції
до розділу “Буддійський схід” включено
експонати, що не мають аналогів в інших
музеях України. Представлена рукописна
збірка (КП-9736/н-651), подарована музею
Віталієм Оплачком, одеським підприєм-
цем, який привіз її з одного з монастирів
Мустанга [див.: Огнєва 2007]. Рукопис,
не раніше початку XVII ст., виконаний зо-
лотими та чорними чорнилами на багато-
шаровому, жовтуватому, цупкому папері,
можливо, індійського походження; фоліа-
ція літерна, поруч з нею розміщена скоро-
чена назва твору; обкладинки дерев’яні. Це
єдиний примірник в Україні, що презентує
рукописну традицію та книжкову спад-
щину середньовічного Західного Тибету.
Збірку відкриває Ваджраччхедіка-сутра.
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Сукупність текстів збірки (6 творів у тра-
диції праджняпараміти), окрім медитатив-
ного призначення, вкладається в комплекс
обрядів життєвого циклу. Ймовірно, збір-
ка – похідна бібліотечка монаха-мандрів-
ника. Також експонується й тибетський
пересувний письмовий столик, теж від-
сутній в інших музеях України. Металева
культова пластика представлена, зокрема,
зображенням Майтреї в іпостасі будди,
який готується йти у світ.

Будинок-музей ім. М. Реріха – наймо-
лодший з одеських музеїв, де представлені
буддійські матеріали. Їхнє зібрання комп-
лектувалося завдяки дарункам шанувальни-
ків родини Реріхів. В останні роки колекція
поповнювалася за рахунок закупівлі. Поява
таких матеріалів обумовлена духовними
та професійними інтересами сім’ї Реріхів:
Миколи Реріха, який, окрім іншого, брав
участь в оформленні інтер’єрів буддійсько-
го храму в Петербурзі; Олени Реріх, якій її
вчителі подарували тхангки; Юрія Реріха,
чия перша книга “Tibetan Painted Scrolls”
(Paris, 1925) стала першим систематизова-
ним описом пантеону та сакрального живо-
пису в контексті історії Тибету.

Б.П. Коваленко, член-кореспондент
Санкт-Петербурзького відділення РГТ, по-
дарував музею досить рідкісну тхангку із
зображенням Тари Зеленої в оточенні вчи-
телів школи н’їнгма (ЖВ-4) [див.: Огнєва
2007а, 69–77]. Він придбав її в антикварній
крамниці Мадраса (Індія). Про це свідчить
сургучна, овальної форми печатка з тек-
стом легенди на зворотному боці. Одесит
Віталій Оплачков після мандрівки в жовтні
2006 року до Арі, провінції Західного Тибе-
ту, передав музею унікальні фото монумен-
тальних розписів інтер’єрів у монастирях,
фрагментів скульптур та рукописів, які він
бачив у буддійських храмах, печерних келі-
ях та скитах Толінга, Дункара, Піанга, по-
селень цієї провінції [див.: Огнева]. Серед
останніх надходжень до музею є не менш
унікальні закуплені металеві “Ваджраві-
дарана” та “Амітаюс”, причому на зворо-
ті п’єдесталу першого є напис. Можливо,
скульптури відлиті у Монголії, у традиції
наслідування стилю династії Мін, але по-
бутували у Калмикії. Підтверджує це їх-
ній яскравий, багатобарвний розпис, одягу
у тому числі, – риса, властива металевій
пластиці саме калмицького походження.

Історія надходження пам’яток буддій-
ської духовної спадщини до Дніпропе-
тровського державного історичного музею
ім. Дмитра Яворницького малоз’ясована.
Припускають: або ці речі з’являються в
музеї після Російсько-японської війни
(1904–1906), оскільки на театрі військо-
вих дій перебували і знаний художник
Н. Сластьон, і хранитель Катеринослав-
ського музею В. Машков; або 1919 року,
у складі колекції В. Левенсона, місцевого
колекціонера, який подарував своє зібран-
ня місту [Фоменко 1990, 168–170]. Старі
музейні інвентарні книги не збереглися,
а інвентарні записи 1948–1949 рр. не міс-
тять інформації про походження пам’яток.
Нові надходження в наступні роки не за-
фіксовані. Колекція складається із творів
образотворчого мистецтва та пам’яток
писемності: дрібна металева пластика,
тхангки, фрагменти Канону. Перша атри-
буція цих пам’яток відбувалася наприкінці
1990-х рр., під час підготовки виставки
“Скарби Сходу”. На виставці експонува-
лася тхангка, на якій зображений епізод з
намтхару, або житія Цзонхави Лобзан-дак-
пи (Э-88). Безумовний інтерес викличуть
ще тхангки із зображенням Будди Шак’я-
муні (Э-142) та богинь Панчаракша, чи
“П’ять богинь захисту” (Э-91).

Таким чином, духовна спадщина у тра-
диції етноспецифічної гілки північного
буддизму, або ламаїзму, присутня в музей-
них зібраннях низки міст України. Йдеть-
ся про Дніпропетровськ (Державний істо-
ричний музей ім. Дмитра Яворницького),
Київ (Музей мистецтв ім. Бог дана та Вар-
вари Ханенків), Луганськ (Художній му-
зей ім. Артема), Львів та Золочів (Музей
історії релігії, картинна галерея, Музей
декоративно-ужиткового мистецтва), Оде-
су (Музей західного і східного мистецтва,
Муніципальний музей ім. О.В. Блещуно-
ва, Будинок-музей ім. М.К. Реріха), Суми
(Державний художній музей), Фастів
(Державний крає знавчий музей). Зібран-
ня Музею мистецтв ім. Богдана та Варва-
ри Ханенків (Київ), Музею історії релігії
і картинної галереї (Львів та Золочів),
Музею західного і східного мистецтва,
Муніципального музею ім. О.В. Блещу-
нова, Будинку-музею ім. М.К. Реріха (всі
в Одесі) представлені в експозиціях і ві-
домі за публікаціями.
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Умови, простір і час, при яких зразки
образотворчого і декоративно- прикладного
мистецтва та пам’ятки писемності з при-
ватних і музейних колекцій надходили до
державних музейних зібрань, відбили по-
дії історії XX ст., події особистого життя
відомих дослідників, вчених-колекціоне-
рів, історію та розвиток музейної справи в
Україні і засвідчили географію поширення
тибетського буддизму та вплив на культу-
ру кочових народів, які опинилися під його
безпосереднім впливом. Йдеться про Мон-
голію, Бурятію, Калмикію. Не можна не
згадати й Китай. Зібрання музеїв України
містять унікальні речі, що не мають анало-
гів у зібраннях інших музеїв світу; мемо-
ріальні предмети, що пов’язані з іменами
історичних постатей, знаних дослідників і
знавців культурної спадщини народів Цен-
тральної Азії.

Зібрання інформативні в плані відо-
мостей про поширення тибетського буд-
дизму та його наступну трансформацію в
культурах монголів, калмиків, бурятів та
в Китаї. Проте їхній склад дає уявлення
здебільшого про традиції послідовників
школи гелук, її пантеон, обрядовість, що
набули поширення на велетенській тери-
торії після остаточного утвердження цієї
школи як правлячої в самому Тибеті, а та-
кож у Монголії, Калмикії та і в Китаї, де
школа постає спочатку як один із придво-
рних культів, а потім існує у статусі одного
з буддійських віровчень Китаю. Пануван-
ня школи гелук та її послідовників у Ти-
беті (ХVІІ– ХVІІІ ст.) вплинуло і на образо-
творче мистецтво.

Відбувається уніфікація канонічних тек-
стів, як іконографічних, так й іконометрич-
них, якими користувалися художники при
створенні зображень. Йдеться про іконо-
графічні тексти, зокрема так звані садгани,
чи дубтхаб (тиб. sgrub-thabs), що, з одного
боку, є медитативними, а з другого – регла-
ментаційними для майстрів живопису та
скульптури. За цими текстами визначають-
ся зовнішній вигляд божества, його атри-
бути, одяг, колір тіла, жести рук, пози тіла
та ніг, супутники, почет, орієнтація у про-
сторі, їздові тварини тощо. Іконометричні
тексти регламентували естетичний канон
образу (пропорції, розміри, приналежність
до певного розряду пантеону, зовнішні ха-
рактеристики, емоційний стан, відповідну

цьому стану статуру тіла, вираз обличчя
тощо). Ці тексти в давньоіндійській тради-
ції замінюються використанням ікономе-
тричних частин із тантричних текстів, що
визначали догматику ваджраяни, згідно з
якою кожен персонаж пантеону є одним із
ланцюгів у системах опису шляхів досяг-
нення стану просвітлення, пробудження,
звільнення. Такого роду тексти вкрай необ-
хідні при визначенні змісту того чи іншого
зображення, вони ж визначають і структу-
ру пантеону, його ієрархію. Редагуються
альбоми прорисів персонажів пантеону.
Закріплюється позиція тибетської мови та
тибетської абетки як священної мови. Про
це свідчить вживання написів на зобра-
женнях як одного з елементів обряду освя-
чення. Водночас канонізації підлягали і ті
персонажі пантеону, що виникли в іншому
культурному середовищі.

Естетична значимість зібрань не рів-
ноцінна. Представлені як високохудожні
твори, які є творчими, індивідуальними,
вільними від канону в межах канону, ав-
торськими, хоча і безіменними, так і твори
масового виробництва, які створені за від-
редагованими трафаретами, шаблонами,
ксилографічними відбитками. Художній
канон школи гелук, розроблений Цзонха-
вою Лобзанг-дакпою за іконометричними
частинами тантр, зокрема Калачакратан-
три та інших, визнаних у школі, нівелю-
вав відносне розмаїття художніх канонів,
властивих іншим школам – сакя, чжонанг,
кагю, карма-кагю. Такому нівелюванню
у ХVІІІ ст. намагалися протистояти мон-
гольські майстри, обираючи в ролі осно-
вного іконометричного тексту відповідну
частину Самваратантри. Це протистояння
мало підтримку двору чжанчжа хутухти,
що вочевидь пов’язана не з проблемами
естетики, а радше з проблемами політики.

Проте можливість використання тра-
фаретів, активне поширення дереворитів
сприяли появі великої кількості не просто
середніх робіт, а, скажімо, майже однако-
вих, які також присутні в українських ко-
лекціях. Уніфікація, з одного боку, спрос-
тила процес ототожнення зображень, а з
другого боку, настільки ускладнила їхню
атрибуцію, локалізацію та датування, що
часом при відсутності відповідного по-
сібника неможливо визначити ні час, ні
місце, ні походження, ні ім’я персонажа,
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а  відтак – і що ж саме зображає цей твір,
і що ж він означає у традиції північного
буддизму. Суттєву допомогу у плані атри-
буції таких зображень можуть скласти
техніко-технологічні методи, якими вже
досліджувалася частина тхангок із зібран-
ня Музею Ханенків і які, як здається, ще

ніколи ні в Монголії, ні в Калмикії, ні в
Бурятії не використовувалися. Тому вже
виконані техніко-технологічні досліджен-
ня буддійського живопису, і зокрема бу-
рятських та калмицьких тхангок, можуть
бути корисними при атрибуції зображень
під час опрацювання інших зібрань.
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НАШЕ дослідження присвячене порів-
нянню мови урумських листів прото-

ієрея Трифілія за матеріалами документів
ф. V, справи 784 та 3668 –3669 НБУВ із
мовою деяких відомих та доступних нам
пам’яток караманлійської1 писемності2 по-
ходженням з Анатолії, регіону Кападокії,
Стамбула (Єдікуле), Конії (власні перекла-
ди з Кападокії, публікації С. Єїдже, Ф. Аг-
джи, О. Серткая, Д. Айяна, Г. Кората). Для
перевірки граматичних даних узято також
тексти листування Трифілія з фонду V,
справ 3642, 3663, 3678, 3664, 3684, 3690
НБУВ за публікацією О. Гаркавця.

Метою дослідження є: 1. Окреслити
приблизне коло джерел, які можна ви-
користовувати для атрибуції пам’ятни-
ків писемнолітературної урумської мови.
2. Здійснити спробу попереднього визна-
чення кола висвітлюваних питань у на-
скрізному нарисі порівняльно-історичної
граматики огузької групи тюркських мов,
представлених текстами караманлійської
писемності. 3. Подати короткий граматич-
ний нарис так званої “караманлійської”
писемності за даними ХІХ ст.

Іще М.К. Дмитрієв на основі порівнян-
ня діалекту Караману емпіричним шля-
хом визначав, що “...власне караманський
діалект не схожий на балканську караман-
лійську мову...”, до того ж у “балканській
караманлійській мові сплітаються окремі
риси анатолійських та балканських діа-
лектів” [Дмитриев 1928, 427] (причому за
караманлійський “оригінал” було взято
опис: Максимовъ В., Опытъ изследованія
тюркскихъ діалектовъ в Худавендгяре и
Караманіи. – СПб, 1867). Відтоді у вивчен-
ні караманлійської писемної традиції та
середньоанатолійської діалектології від-
бувся немалий прогрес: з’явились описи
анатолійських діалектів Невшехіру Зейнеп
Коркмаз, останнє десятиліття знаменува-
лось атрибуцією, публікацією та перекла-

дом цілого ряду караманлійських пам’я-
ток Анатолії та православних кириличних
текстів на територіях побутування тюр-
комовних народів (Башкирія, тюркський
Сибір, Балкани, Східна Європа). Проте
досі чекають на каталогізацію та єдиний
опис розпорошені по окремих колекціях
Туреччини караманлійські тексти, що час-
то перебувають у закритих для турецьких
лінгвістів грецьких церквах, конфесійних
бібліотеках та монастирях.

З другого боку, урумській писемності
Приазов’я весь час не таланило на увагу
дослідників: вони залишили байдужим їх-
нього першовідкривача у 1874 р. В. Григо-
ровича, перші публікації та спроби науко-
вого аналізу О. Блау 1874 р. не спричини-
ли додаткових відкриттів, і мусило пройти
аж 120 років, доки вийшли записи урум-
ського фольклору та текстів О. Гаркавця
(1999–2000), що так само щонайменше 6
років були відомі хіба що українським та
російським тюркологам, а у світовій тюр-
кології іще не набули наукового поціну-
вання та нинішнього певного ажіотажу.
Щоправда, певну увагу зібранням пам’я-
ток та їхньому лінгвістичному аналізу
приділяв також і Андрій Олександрович
Білецький, до здобутків якого належить
відкриття рукопису Сімеона Кечеджі-Єні
тощо. І лише тепер ці дані почали вводити
у науковий обіг лінгвісти – історики гра-
матики та мови. Зокрема, щодо пам’яток,
які є предметом зосередження нашої уваги
в цій статті, за ці роки було зроблено таке:
1) попередні окремі замітки та згадки про
пам’ятку можна віднайти у працях деяких
радянських істориків та філологів, проте
мова їх ніколи не була предметом окремої
розвідки; 2) О. Гаркавцем було здійснено
публікацію усіх варіантів пам’ятки, проте
нам невідомі як її окреме науково-критич-
не видання з відповідними лінгвістичними
коментарями, так і переклад українською
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або іншою мовою; у книзі публікацію тек-
стів писемних пам’яток здійснено досить
вибірково; 3) Є. Чернухіним для фонду в
Афінах створено єдиний каталог “грець-
ких” текстів в Україні, до якого увійшли і
тюркомовні тексти; проте в Україні він не
виданий, відсутній в обігу українського
дослідника.

Відтак актуальним завданням  для
українського тюрколога є, по-перше, зро-
бити переклад усіх варіантів листів Трифі-
лія українською мовою3, внести доповне-
ння та правки до читання опублікованої
пам’ятки; по-друге, вивчити мову пам’ят-
ки. О. Гаркавець дає дуже стислу характе-
ристику урумської мови як «достеменно
караманської (в основі своїй османської)
писемної традиції». Однак його висновки
спираються насамперед на дані усної на-
родної творчості. Таким чином, проблема
характеристики мови цієї пам’ятки була
поставлена, але не розв’язана. Втім, мову
азовських урумських писемних пам’яток,
як нам здається, буде доцільно розглядати
саме в порівняльно-історичному висвіт-
ленні, зокрема в безпосередньому зв’язку
із джерелами урумської та, ширше, усієї
караманлійської писемності, мовно-літе-
ратурними та загальнокультурними ка-
нонами, котрі розвивали книжники візан-
тійського та післявізантійського простору,
зокрема в нині турецькій Анатолії, на Бал-
канах, у Криму та Бессарабії.

Як свідчить склад колекції докумен-
тів Готфійської єпархії (так званого архі-
ву Трифілія), абсолютну меншість яких
складають документи новогрецькою і
більшість – тюркською мовою, вочевидь,
основною мовою спілкування у Криму, а
пізніше, по перших роках переселення на
Азов, була саме тюркська мова. Пам’ят-
ки ділового стилю цієї мови нараховують
у колекції двадцять сім документів і яв-
ляють собою листи, нотатки, договори,
розписки тощо. Тексти листів описують
здебільшого пригоди, які трапились із
Трифілієм та його оточенням, що так чи
інакше містять крихти інформації про ма-
ловідому добу перебування караманлій-
ців у Криму та їхнє переселення на Азов
і наступні по тому роки. Автор цих листів
економ Трифілій як старший в окрузі про-
тоієрей мав певну освіту та був представ-
ником того культурного середовища, що

від батьків перейняло культуру передачі
рідної, тюркської, мови караманлійським
грецьким письмом. Із листів видно, що
азовський протоієрей мусив періодич-
но їздити на звіти та “возити відомості”
до єпископів у Криму, де не витримував
умов вологого клімату. Багаторічне пере-
бування у Приазов’ї сприймається ним як
заслання з батьківщини.

У встановленні історичних зв’язків
між живою мовою та пам’яткою корисним
буде прийом послідовного   1) залучення
загальнотюркських рис у живій мові;
2) вилучення огузьких, кипчацьких рис
та ін.; 3) лише решту подібностей можна
буде віднести на користь доказу спільнос-
ті між конкретною тюркською мовою та
пам’яткою (за фонетичною та морфоло-
гічною ознакою, оскільки доказова сила
лексичних і синтаксичних ознак дове-
дена неостаточно, проте певні успіхи в
синтаксичних подібностей існують [див.:
Серебренников, Гаджиева 1986] лексичні
подібності ускладнюються міжтюркськи-
ми запозиченнями). 4) Можна стверджу-
вати, що подібності мов у сфері іменника
та його категорій менш показові для до-
казу зв’язку, адже категорія тюркського
іменника більш одноманітна за дієслівну.
Подібності в дієслові (час, спосіб, при-
судкові афікси) є доказовішими. Тільки
тоді, коли визначена таким чином мова
пам’ятки та живої мови підтверджується
даними порівняльно-історичного методу,
їхній історичний зв’язок стає цілком ймо-
вірним.

Як відомо, у лінгво-історичних дослі-
дженнях мови велике значення відігра-
ють також порівняння фактів літератур-
ної мови із даними діалектів, насамперед
лінгвогеографії (ареальної лінгвістики),
оскільки вони є джерелом для реконструк-
ції процесу розвитку мови. Проте самі по
собі дані діалектів недостатні для відтво-
рення історії мови, оскільки не виявляють,
які факти мови є ранішими або пізнішими.
Вихід відтак лежить у поєданні свідчень
пам’яток і діалектів, у разі відсутності
пам’яток – у поєднанні із порівняльно-іс-
торичними даними тюркських мов.

Як відомо (Ф. Агджа), представники
караманлійської писемності – караман-
лійці до 1924 р. – часу їхнього примусо-
вого переселення за обміном населення
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Мова листів Трифілія у порівняльному висвітленні

з  Туреччини до Греції – нараховували,
ймовірно, лише на території Туреччини
приблизно 1 мільйон населення (за дани-
ми Ґ. Кората (с. 137), 1,5 мільйона було
вивезено до Греції (Корат) та проживали
переважно в містах Середньої Анатолії,
зокрема в округах Нігде, Невшехір (відо-
мих як регіон Кападокії), Караману, Кай-
сері, Конії, тобто, загалом кажучи, по осі
Трабзон – Сіліфке, а окрім того, в Сирії, на
Балканах (у Фесалії, Македонії та долині
Дунаю), в Бессарабії (караманлійська літе-
ратура гагаузів) та Криму з відповідними
виселенцями на Азов [Екманн 1950, 165].

Усю розмовну мову караманлійців, або
усі місцеві діалекти загалом, якими ство-
рена їхня писемність, у Греції та за тради-
цією першовідкривання урумських текстів
фахівцями-елліністами в Україні умовно
називають караманлідікою, а в тюрксько-
му світі – karamanlıca. Причина такої уні-
фікації полягає якраз у тому, що досі до-
сліджувалися саме тексти однієї локальної
редакції, мова яких не була істотно відмін-
ною. Проте мовні особливості усіх редак-
цій караманлійської літератури та їхнє міс-
це серед тюркських мов не були достатньо
вивчені. Екманн вважав “частково пра-
вильним” висновок Джакоба, зроблений
ще у 1898 р., про “надзвичайну близькість
караманлійського діалекту до класичної
мови” [Екманн, 1950, 168]. Н. Озкян від-
стоює положення, що караманлійці ко-
ристувались “анатолійською турецькою
мовою” [Озкян 1996, 26]. Як показало ви-
вчення мови караманлійських пам’яток
Анатолії нами та нашими попередниками,
вона 1) за кількома показниками відмінна
від класичної турецької мови; 2) незважа-
ючи на ряд спільних рис із діалектами на-
самперед Середньої та Південної Анатолії,
ніяк не може вважатись цілком схожою із
ними. У турецьких мовознавців виникло
ускладнення: як атрибутувати у мовному
відношенні мову цих текстів? На наш по-
гляд, саме тут і стають у пригоді урумські
тексти з Азова4.

Крім того, ще Я. Екманном караман-
лійські тексти з огляду на їхні мовні
особливості було класифіковано на три
групи: 1) караманлідіка – переклади та
переспіви з оригіналів османотурецькою
мовою арабським письмом: фонетика та
правопис від канону практично не від-

різняються, діалектні риси відсутні; 2)
караманлідіка офіційно-писемною мовою
із більш чи менш значним домішком міс-
цевих діалектів, насамперед у фонетиці:
уніфікація орфографії відсутня; часом в
одному й тому ж творі чи навіть на тій
самій сторінці трапляються відмінні на-
писання, напр.: teselli/deselli, deşekkür/
teşekkür, demek/dimek, eşitmek/işitmek; 3)
караманлідіка, що повністю відображає
діалектні риси, напр.: yaykamak/ yıkamak,
hersiz/hırsız.

Оскільки у грецькій абетці відсутні ту-
рецькі звуки /c/, /ç/, /h/, /j/, /ş/, /ö/, /ü/, для
позначення їх на письмі до наявних літер
було додано нові або використано систему
діакритиків.

Орфографія анатолійської караманлі-
діки також неодноманітна. У написанні
відповідника вживаються літери д, т із
крапкою наверху, проте в більшості випад-
ків крапка відсутня, відтак є сумніви щодо
дзвінкості/глухості цього приголосного в
кожному конкретному слові. Порівняйте
сплутування т/д в листах Трифілія: ете-
рім/едерім.

Існує ряд текстів, де діакритики зо-
всім відсутні, отож залишається плутани-
на і щодо приголосних: с – ш, к – г, з – ж,
дж – ч, – та голосних и – і.

Цікаво, що в межах однієї редакції ці
тексти мають схожу традицію передачі
тюркських звуків відповідно до особли-
востей іншоетнічного мовного оточення.
Зокрема, так само як для анатолійської ка-
раманлідіки властива передача носового
/н/ спеціальною позначкою або диграфом
нг, так урумську писемність виокремлює
використання кириличної літери ш вже в
першій половині XVIII ст., а надалі і вхо-
дження інших кириличних літер, що зре-
штою витіснили грецькі.

Фонетичні риси анатолійських текстів
грецьким письмом такі:

1. Найбільш типова риса – поруч губних
приголосних вузькі голосні округлюють-
ся: boba/baba, dövlet/devlet, furtuna/fırtına,
 bucak/bıçak. Зауважимо, що у листах Три-
філія округлення також трапляються: до-
аси/дуаси.

2. Анлаутна поява перед приголосними
р, л голосного (спільна риса для багатьох
румелійських та анатолійських діалектів):
ilahana, ilayik, irazıım, urum. Відповідно лис-
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ти Трифілія демонструють утворення анла-
утного голосного, напр.: ириджа  етерім.

3. В інтервокальній позиції випадіння
неповноголосних приголосних /ğ /, /h/, /y/:
baılamak/bağlamak, deil/değil, koın/koyun,
yörüecek/yürüyecek, geziorum/geziyorum,
daa/daha, emen/hemen. Ця втрата спосте-
рігається і в іншомовних запозиченнях:
beaz/beyaz, siah/siyah. Проте бачимо й ви-
падки, коли /ğ/ та /y/ не втрачені: yörüyecek,
dolaşıyor, yiğit.

У листах Трифілія визначною є така
риса, як наявність глухого напівголо-
сного ğ на місці дзвінкого /ґ/: ğриğорі,
йуреğімлан, саğлиğим олмадиğиндан; а
також адаптовані до законів мови запози-
чення: літурğіа.

4. Перед афіксом множини -lar приго-
лосний /r/ випадає: verilerimiş/verirlerimiş,
yürütüler/yürütürler.

5. Перехід назалізованого /ng/ у /ğ/:
ağnamak/anglamak/anlamak, dığnemek/di-
nglemek/dinlemek. Урум. Пор. носовий
онга/она кезалик, ангнатмайа/анлатмая.

6. Закону гармонії приголосних, як пра-
вило, дотримано, проте трапляються такі
випадки його порушення: афікс множини
-lar: ah u vahler, eşyaler, kılışler. У листах
Трифілія – порушення сингармонізму:
кьорюшамадим / кьорюшемедім.

7. Афікс умовного способу -sa, як пра-
вило, існує у двох фонетичних варіан-
тах, напр.: çabalasan, проте трапляються
порушення голосної гармонії: vurduyse,
isterısak.

8. Постфікс da у більшості випадків од-
новаріантний: ölenler da, teşrif olunsa de.

9. Афікси спрямувального та місцевого
відмінків у ряді випадків після складів за-
днього ряду дають передній ряд, і навпаки,
чим порушують закон гармонії голосних:
akçe ve altun saçmaye başladı, az zemande,
sölemakte.

10. Крім вказаних порушень закону
сингармонізму, трапляються гармонізації
у випадках, що за нормою гармонізації не
підлягають. Це стосується допоміжного
дієслова i- (старе  er-): mal dostu ımışler,
varıdı. У листах Трифілія – чок арзилар
идим. Там само – в арабських запозичен-
нях: мирзанин/мірзанин, дахи/дахі.

Писемно-розмовну мову листів Трифі-
лія визначають також такі відмінні від ви-
щеозначених риси:

1. Відзначена Гаркавцем як найбільш
яскрава субстратна фонетична риса – пере-
ходи к – т´ – ø перед голосними передньо-
го ряду – простежується нерегулярно.

2. Закон губної гармонії, як правило, не
порушено. Проте у поодиноких випадках
трапляються винятки, напр.: yavrusı, üçinci
sürüci, umutsıslık, що наближують до кип-
чацьких діалектів. Так само збережена
стара “негармонізована” форма у: сахбу/
сахібі.

3. Звуження широких голосних за за-
коном губної гармонії: кьорюнюйір/гьо-
рюнюйор. Перехід голосних переднього
ряду в голосні заднього ряду відбувається
в корені під впливом оточення глухих при-
голосних, напр.: хизмет/хізмет.

4. Втрата /ğ/ до фонемного нуля або /й/,
напр.: ейер, зіаде/зіяде, епісі/хепсі. кеіа-
тийлан/кягидийла. Втрата /й/ перед голо-
сними: кодулар/койдулар, ьрюйір/юрюйор,
ьюнахкяр/йюнахкяр/гюнахкяр.

5. Чергування /ей/ – /ій/, напр.: дейір-
лер/дійорлар.

6. Чергування /м/–/н/, /н/–/л/, викликане
регресивною асиміляцією: шінді/шімді, за-
маннардан/заманлардан, сеннарда/сенелер-
де, ішітеннерден/ішітенлерден. Перехід /л/ –
/р/ (мусурман – мусульман), можливо, виник
у пейоративній паралелі до бусурман.

7. Хоча більшість одноваріантних афік-
сів, що закону волькальної гармонії не
підлягають, і були уподібнені в урумській
мові до цієї фонетичної закономірності (як
із формою минулого часу одноваріантного
допоміжного дієслова імек: окутур удум /
ідім, тюрк юдю / іді), все ж двоваріантний
енклітик да/де стає в нашому випадку зде-
більшого одноваріантним, напр.: еттім де,
вардим де.

8. Перестановки в анлауті з метою
уникнення двоконсонантного початку в
запозиченнях: еклісе/кілісе.

Морфологія урумської мови характер-
на 1. “...втратою місцевого відмінка, пере-
творенням синкретичних дієслівних імен
в диференційовану систему віддієслівних
імен, прислівників, дієприслівників” [Гар-
кавець 1999, 31].

2. У пам’ятці подеколи трапляєть-
ся старий особовий афікс -йиз на місці
-сиз/-синиз, що зближує мову із кипчаць-
кою основою, напр.: керемлийиз у значенні
керемлисиниз – ви милостиві.
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3. Іще одна кипчацька риса мови тек-
сту – порушення (сплутування) функції
просторових відмінків, зокрема спряму-
вального, властива для усіх огузьких тюрк-
ських мов, починаючи з XV – до  XVII ст.,
напр.: айякларимдан шиш йюрюдю баштан
(на місці баша) – спухлість у мене розте-
клась із ніг до голови (букв. з голови).

4. Форма диги(м) йохтур вживається у
функції аориста (-ир), передаючи регуляр-
но повторювану дію, тоді як “аористний”
афікс -ир “зайнятий” у функції актуально-
го презенсу.

5. Орудний відмінок передано афіксом
-лан, спільним із румелійськими діалекта-
ми турецької та гагаузькою мовою, напр.:
ілачларлан.

6. Спосіб аналітичного вираження спо-
нукального стану: себеп олманиз (букв.
сприяйте, спричиніться) + бажальний
стан (розвинене вираження синтетичного
способу за допомогою приєднуваних до
основи афіксів -дир / -д / -ир нами було
спостережено дуже мало).

7. Система передминулих очевидних
часів присутня (-миш іді, дерлер іді), що,
як правило, свідчить про розвиненість
огузьких рис тюркської мови.

Морфологія караманлідіки, крім по-
одиноких випадків, не відрізняється від
стандартної писемної норми. У ній також
уже розвинена система масдарів, дієприс-
лівників та дієприкметників. Частим вжи-
ванням звертають увагу присутні також
у деяких анатолійських діалектах (Конія,
Кайсері) афікси -(y)ışın, -maca / -mece.

Таким чином, листи Трифілія О. Гар-
кавець визначає як типово огузький тюрк-
ський діалект (походженням із Маріуполя).
Проте ми зустрічаємо в ньому і на перехід-
ні, “міжкипчацькі”, риси, напр.: вармайи-
рим/вармийорум, уйуйамийирим/уйуйа-
мийорум. Відзначений О. Гаркавцем ти-
повий для урумської мови загалом перехід
/к/ – /х/ виступає як кипчацька риса, напр.:
хуветлі/кувветлі, бу хадар/бу кадар. Як він
сам слушно зазначає, урумська мова, буду-
чи у своїй основі кипчацько-половецькою
та повторюючи говори місцевостей Криму,

в яких проживали уруми до їхнього висе-
лення, протягом історичного розвитку “в
різних своїх діалектах більш або менш зна-
чною мірою зазнала, так само як і місцеві
татарські, караїмські, кримчацькі говори,
огузько-турецького та ногайського впли-
ву...”. Крім того, на розвитку урумської
писемної мови надзвичайно позначилась
османотурецька писемно-поетична тра-
диція, що “дістала широке розповсюджен-
ня в середньовічному Криму” [Гаркавець
1999, 555].

У синтаксисі караманлідіки з Анатолії
присудок, так само як у румелійських діа-
лектах, гагаузькій мові та дуже невеликій
кількості діалектів анатолійських, прак-
тично ніколи не стоїть у кінці речення, що,
як правило, свідчить про калькування не-
тюркського (слов’янського або грецького)
порядку слів. Мову листів Трифілія також
характеризують саме аналітичні підрядні
конструкції, насамперед підрядні часу, ви-
ражені “кипчацьким” сполучником ачан...
(коли), підрядні причини, що будуються за
схемою: чюнкі + -ир + бажальний спосіб
дієслів. Проте поява та розвиненість ана-
літичних конструкцій синтаксису самі по
собі не є доказом мовної спорідненості, а
лише свідчать про їхнє формування в умо-
вах іншомовного нетюркського оточення.

У цій статті ми залишаємо поза увагою
порівняння лексики пам’яток, оскільки
це вимагало б співставлення текстів при-
близно однакової тематики та стилю, яких
у нашому розпорядженні поки що недо-
статньо, і сподіваємося присвятити цьому
окрему розвідку.

Як можна бачити з вищевизначених
рис, фонетика анатолійської караманлі-
діки здебільшого не дуже відмінна від
діалектних рис турецької мови Півден-
ної Анатолії та навіть Північного Кіпру.
Разом з тим вона демонструє як істотну
спільність, так і чималу відмінність від
проаналізованої нами мови пам’яток. По-
дальшу перспективу дослідження скла-
дає, на наш погляд, порівняння мови тек-
сту із пам’ятками схожої стилістики траб-
зонських греків.
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ДОДАТОК

ЧЕРНЕТКА ЛИСТА
ПРОТОЄРЕЯ ТРИФІЛІЯ

(варіант 1, НБУВ, фонд 5, № 784)

В ім’я святого Отця, мій пане, я, Ваш
недостойний нікчемний раб, коли надзви-
чайно багато чув Ваше дороге святійше
ім’я, то від усього серця мого дуже бажав
би дістати його благословення, а проте я
грішний, і нема в мене здоров’я, через не-
везучість мою не міг я доїхати та із Вами
побачитись, щоби була мені користь як
для душі, так і для життя. Ви є милости-
вий, а старість така добра справа, що я
ото як непогребений мрець.

23 квітня 1771 року приїхав до Криму
митрополит Ігнатій. Митрополит Геде-
он рукоположив мене на сан священика 59
року, і 9 років прослужив я йому у його ре-
зиденції.

Мій пане, тільки Господь Бог знає,
скільки виніс я там, у ті дні свого торгу-
вання в Криму, – на голові в мене немає на-
віть стільки й волосся.

У 1792 році поїхав я з Кафи привезти
покійного митрополита, взявши од мось-
пана людей/людину. У дорозі ми натрапи-
ли на розбійників. Втекли до палацу мірзи
Сумаїла. Врятувались. І так багато разів.
Ще чотири рази у горах вони переслідува-
ли мене. Господь врятував мене. Сокирою
татари побили на шматки мені ворота.
З великою кількістю вояків (кількаразово)
стріляли з рушниці у вікна. І так багато
разів. Так нас/мене і не знайшли в архієрея.
Врятувались. І ув’язнили мене із митропо-
литом на 2 місяці.

Пане мій, того, що було по тому, розпо-
вісти на письмі (на папері) неможливо. З
того часу служив я протопопом. А тепер
виповнилось мені 70 років. Чи проживу я
іще й 70 годин, не знаю, так здається, що
аби й діждати весни, бо дуже став безси-
лий (закреслено; від цього року ще є “то
буду жити довго”. На полі: минулих років
відтоді схопила мене одна погана хворо-
ба). Літургії я кожної неділі не служу; то
коли одного разу служив службу, так я до
церкви дійти не міг; у недільні та свят-
кові дні та дні Господа нашого заледве зі
своєї служби доходжу, – ноги мені спуха-
ють, почорнілі; від ниючого болю по ночах

не можу заснути; та й виходить, (що) й
голова в мене калічна, тримаю на великій
купі ліків.

За часів покійного єпископа Мойсея,
коли ми були повезли відомості, то через
сильні паводки (сильні зливи?) схопив мене
(такий) страшний кашель, що хай Бог ми-
лує тих, хто почує.

За часів єпископа Іова я знов поїхав у
Крим. То з ніг моїх аж до голови пішла
спухлість, і лице мені, і тулуб, спухло усе
тіло. Я став як барабан. Три місяці не міг
голови на подушку покласти. П’ять міся-
ців був такий хворий, що всі казали мені,
що він уже з цієї хвороби не встане. Усьо-
го 8 місяців. Уже й надії було не лишило-
ся. (Та) Милість Господа Всевишнього5 зі-
йшла (букв. підіспіла) на мене.

Пане мій, я знав, що був винен Вашій
ласці приїхати на покаяння. Не зміг я при-
їхати через те, що був такий страшний.
Тепер же, мій пане, прийшов од Вас наказ
мені, грішному рабу Вашому, їхати явити-
ся перед Вашою святістю, (а) я і в стані
такому, і нещасний (переклад слова запро-
понований у словнику О. Гаркавця, 128) / і
не до часу (пропонований нами переклад),
не можу (не тільки) туди доїхати, а й до-
дому дійти й знайти власну хату.

Пане мій, прошу, посприяйте, щоб труп
мій не лишився в (цих) пустелях6. Я такий
у Вас стариган, (маю) повні 70 літ, але
той, хто мене бачить, каже, що 80.

Мосьпане, чекало мене в Криму пережи-
ти немало бід. Послали мене у тому неладі
(з’ясувати), мовляв, чи є насправді у та-
тар у горах військо. Якщо б мене уздріли,
то (напевне) б вбили. Служив я у єпархії,
поставили (мене) на торговельні зносини
(податки?) мусульман, євреїв, вірмен та
урумів – силував я їх віддавати належне
(в сенсі: платити податки. – перекл.) й від
страху й клопоту терпів тяжкі муки.

Нині ж навалилась на мене купа не-
щасть через прошеніє (петицію) отого
сина попа Серафима Антона. Мій пане,
якщо у тім є підстави, то щоб мені відлучи-
тися від Господа нашого Ісуса Христа. Хай
той, хто взяв (або) бачив 160 рублів, буде
порізаним на 160 шматків! Пане мій, архі-
єреї завжди милосерді. Пане мій, хай гнів
Ваш буде далеко від мене! Пане мій, Ви ми-
лосердний, то аби Ви ще раз змилувались, у
часи моєї старості, пору мого  безсилля, то
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не  залишили мене так у короткі дні мого
життя та були спитали, (про) що лише
вам забагнеться, у нашому селі, у місті,
осьо вже тепер 28 років як і не було.

Коли син попа Антон приїхав сюди з бо-
магою зі свого села, я прочитав усі його
бомаги. “Синку, ти кажеш: “Хочу стати
попом”, – але бути попом важко. Чи ти
зможеш?” – сказав я. “Зможу”, – відказав
він. То почали казати: “Протопоп не хоче,
зводить чвари”. – “Коли він вже так хоче,
то хай приїде, там спитають та сповіда-
ють його, архієрей знає”, – сказав я. Я не
знаю російської читати (закреслено: ані
мови не знаю).

ЧЕРНЕТКА ЛИСТА
ПРОТОЄРЕЯ ТРИФІЛІЯ

(варіант 2, НБУВ, фонд 5, № 784)

В ім’я святого Отця, мій пане, я, Ваш
недостойний нікчемний раб, як тільки над-
звичайно багато чув Ваше дороге святій-
ше ім’я, то дуже Господові нашому дяку-
вав, кажучи: “Мій Боже, наш Творцю, дай
нам цього архієрея, даруй йому на престолі
многії літа, хоча й від гріхів наших архієреї
наші стали недовговічні, то не дивися на
гріхи наші”, – так молився я Всевишньому,
котрий, одначе, мій пане, є (я) грішником,
бо нема в мене здоров’я, ото як у безводдя
жертва7 прагне води, (доти, доки) не до-
веде своєї безневинності. Отак і я, гріш-
ний, прагнув (того), коли віднайду я своє
здоров’я та побачу мого пана, його сяйне
обличчя, на власні мої грішні очі, сягну свя-
тої його молитви, – казав я та чекав до
сьогодні щодня, щогодини усім своїм сер-
цем, і думки мої про Вас, (про те), аби з
Вами побачитись, в ім’я Отця нашого.

1759 року митрополит Гедеон рукопо-
ложив мене у Бахчисараї, у церкві Святого
Миколая. Митрополит Гедеон не відпра-
вив мене, і я служив у нього в резиденції.
До того ж було 30 домів пастви – то я пі-
клувався й про них. До того ж була пара-
фіяльна школа поруч із резиденцією – то я
навчав дітей 9 років.

Після того як Гедеон преставився, ми-
трополит Ігнатій, прийшовши 1771 року
квітня 23-го дня, взяв мене до себе. У 72
році зробив нас протопопом своєї єпархії,
сам нам наказав, сам (же) був у Кафі, а я

доглядав у тих колотнечах. У грудні прий-
шов наказ, мене до Кафи викликала одна
людина від ханського візира. Взяв я та й
виїхав у грудні з Бахчисарая. Дістались ми
Кючук-Караса. Було двоє турків, приєдна-
лись до нас (доїхали із нами) неподалік до
Бурундука8. Вони поїхали в самісінькі гори.
Ми знали, що вночі вони нас погублять.
То ми звідтіля втекли, доїхали до мірзи
Мурахаш Шірін, конака сумаїльського9

мірзи, та врятувались.
Вдруге, мене митрополит надіслав до

Бешевого10. Двоє з людей захотіли горіл-
ки – а дати не було. Вони повитягали свої
мечі. Я втік звідтіля. Вони кинулися за
мною навздогін. Там були вози. Я дістався
до них (тих возів), приєднався до них, то
вони мене й не віддали зі Стилі11.

3. Втретє, коли їздили ми в гори, двоє
татар у горах були п’яні, то хотіли мене
назад завертати. Я втік. Там були плуга-
тарі – то я прихилився до них.

4. Вчетверте, у Хадикьої12 біля Бала-
клави був російський солдат, татар-
ські воїни зібралися, я був у тій місцині.
Зчинився заколот. Російський солдат не
здався, і, казали, в той самий час Кадикьой
загорівся, загорілись і попрокидались та-
тари, що були у декотрих хатах. Я ж у
горах таємно ховався. То за мною погна-
лися і оточили. Врятувався я страшними
брехнями.

5. Вп’яте, коли повбивали варту, взя-
ли Петровича перекладачем, Симеона
Мироновича до Алушти, нікому анічогі-
сінько не поробили татари. (А) мені вели-
кою кількістю вояків напали на мою хату,
порубали ворота сокирою, понабивались
мені до двору й до хати, ті, хто не влазив
у хату, стріляли по вікнах із рушниці – так
було страшно, що не дай Господь. То ми
заледве душу врятували. Так тричі було. У
моїй хаті таке було місце, що його було
не знайти, як лише хати не палити. Ми в
таке місце були (колись) митрополита хо-
вали. Причина цього була не в службі єпар-
хії, – то я виходив і навіть християнам не
розказував, а хіба воїн величного царя на-
шого врятувався, то якби я щось вчув, то
повідомив би митрополитові, а той уже
передав куди треба.

6. Вшосте, мене з митрополитом від-
вели до конака аги. Там познаходили ба-
гато причіпок, та охоронці заточили нас
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у конаку аги. 1500 золотих дав митропо-
лит – так ми звідти врятувались.

Мій пане, неможливо описати, (скіль-
ки) зі мною трапилось лихого: і так така
кількість горя та труднощів мені випа-
ла, а тут іще ця справа із придуркувато-
смердливою відповіддю того Антона, сина
попа Серафима, я його, здається, писав до
консисторії – голос як у барана, читає з
помилками, села не знає. Ми казали: “Чого
ти вчинив цю ницість? Ми тебе послали
на попа вчитись, а не судитися. Стільки
років вже він нам за батька. Ми не бачили
(ніколи), не знаєм, щоб він задарма узяв од
когось бодай копійку”. А він сказав: “Як
він мені зробив, так і я йому”. Пане мій, це
не має підстав. Мені виповнилося 70 ро-
ків, а хто мене бачить, каже, що маю 90.
(Вийшло, що) лишився я у великій скруті.
Поїхав я до покійного єпископа Мойсея,
то через повінь (?) напав на мене 3 місяці
кашель. Другого разу поїхав я до його свя-
тості єпископа Іова. А по тому, як при-
їхав, спух із ніг до голови, став як барабан.
Ті, хто бачили, ніхто не (міг) сказати,
що, мовляв, він ще колись це витримає.

В листопаді найняв я за 60 рублів візника
Акріта, мав їхати. То стало дуже мороз-
но. Той чоловік сказав: “Навіть якщо даси
200 рублів, не поїду, а якби й поїхав – на
місце не доїхав би”. А по тому спіткала
мене тяжка хвороба. Тепер (лише) трохи
ще в хаті оправився. Змилуйтеся, пане,
хай трохи потепліє, вода зійде. (То) є ста-
рість. У цю пору моєї старості, час мого
безсилля, то не покидали б ви мене так у
короткі дні мого життя та розпитали,
розчули та дізнались, пізнали істину: ось
вже 28 років як я (служу) попом і в міс-
ті, і в селах. Спитайте за весь цей час.
Грішний я, а все ж у таких речах провини
не маю. Цей Антон, син попа Серафима,
прийшов із бомагою від сіл, я прочитав
тую бомагу. “Та, синку, це попівство важ-
ке. Чи ти зможеш?” – “Зможу”, – сказав
він. То почали казати: “Зводить заздрість
(чвари). Це звична річ, чого він його не
хоче?” Я ж сказав: “Він мусить поїхати
туди, хай там його сповідають, а тоді пе-
рекладуть, архієрей знає – а я російської
не знаю ні мови (говорити), ні писати”.

(Варіант 3–4 далі буде)

1 Караманлійською писемністю тут та надалі називатимемо тюркську писемність на осно-
ві грецької абетки християн – тюркофонів, що разом із мусульманами проживали на території
Османської імперії. Про географію розповсюдження караманлійської писемності див. нижче.

2 Тут ми умовно будемо називати мову караманлійської писемності тюркською, оскільки пе-
ред наукою іще стоїть завдання чіткого визначення кількості та реєстру мовних редакцій, а також
мовнодіалектної приналежності кожної редакції пам’яток залежно від місць розселення караман-
лійців. Як справедливо зазначає у своїй предметній статті Є. Чернухін, “не можна не відзначити
при цьому, що мова писемних перекладів мусила спиратися на певний книжний взірець, яким
могла виступати лише літературна турецька мова, а отже, виправданим є термін “турецька мова”.
Разом з тим беззаперечно визначати мову ділового та епістолярного стилю зазначених текстів як
“турецьку” нам здається надто передчасним. У європейській науковій літературі визнано термін
“караманлідіка” (С. Салавілль, Е. Далежжіо, Е. Балта, М. Капплер, Роберт Анхеггер, Є. Черну-
хін тощо), в тюркській загальновизнаний – “karamanlıca” (С. Еїдже, О. Серткая, Й. Анзерліоглу
тощо).

3 Уривки зі щоденника Трифілія відомі у перекладі особи на ймення Серафим Серафимов, так
само, як і уривки з листів митрополита Ігнатія та щодо спадку митрополита Ігнатія (ф.V, справа
3667).

4 Цілком природно, що мова караманлійської писемності зазнала певного розвитку: якщо пер-
ші тексти написані простою, щирою мовою, то з розвитком змісту, кількості та стилю пам’яток
мова підпала під вплив османотурецької, перевагу стали надавати кучерявому, пишномовному
викладу.

5 У релігійній термінології урумської мови вживаються переважно запозичення із грецької
(на позначення реалій православного культу) та арабської (“загальнорелігійні” терміни) мов. –
Прим. перекл.

6 Мається на увазі Азов – зневажливо.
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Мова листів Трифілія у порівняльному висвітленні

7 У тексті – шығын. В урумському словнику О. Гаркавець залишає слово без перекладу, під
знаком питання, лише наводячи зазначений контекст. Явно кипчацький характер лексеми дав
підстави для пошуку в “Порівняльному словнику тюркських мов” (Анкара, 1992, т. 1–2): кирґ.
Çığım – збиток, казах. şığımdı – плодючість, прибуток, але şığım – витрата, пор. башкир. sığım –
т.с., казах. şığın – марнотратство. В гагаузькій мові лексема не зустрічається (Gagauzça – Rusça –
Romınca Sözlük. G.A. Gaydarji, E.K. Kolţa. – Chişinau: Cainaci, 2002). В караїмській (тракайський
діалект, Марек Лавринович. Русско-караимский словарь. – Тракай, 2007) – не зафіксовано. У
кримчацькій (Давід Ребі) – не зафіксовано. Немає лексеми також і у волзькотатарській, ані в турк-
менській мовах (Порівняльний словник тюркських мов), ані у кримськотатарській мові (О. Усеї-
нов, 1994). І лише у словнику сучасної казахської мови (Сөз көмек. – Алмати, 2006) шығын – 1)
відсторонитися, відсунутися; 2) витрати, збитки; 3. застар. побори, данина, жертва.

8 Бурундук, “Бурундук татарский” – згадується у 1783–1784 рр. Селище у 25 дворів та 184
жителі поблизу Кокташа у Феодосії (Jankowski, Henryk. A Historical-Etymological Dictionary of
Pre-Russian Habitation Names of the Crimea. – Leiden – Boston: Brill, 2006. – Р. 347–348).

9 Нам відомий єдиний Сумаїл (Ісмаїл, Сумай) – татарське село біля Яная у районі Перекопа
(?), 1780-ті рр.

10 Бешев – ймовірно, маєток пані Алексєєвої, що мав у 1793 р. 13 християнських хат та 1
зруйновану церкву; авжеж не татарський Бешуй під Алуштою та не татарський Бешуй на річці
Алма.

11 Християнське село, на 1783–5 рр. мало півтори сотні димарів та церкву. В 1778 році звід-
сіля було депортовано греків.

12 Можливо, Хаджикьой, Аджикьой, Аджанкьой, татарське селище з мечеттю на річці Ка-
барта.
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НЕЗВАЖАЮЧИ на те що вивчення
прислів’їв і приказок має давню істо-

рію (їхня природа і суть були темою дис-
кусій ще за часів Платона та Арістотеля),
зміст, зовнішня форма і внутрішня струк-
тура, онтологічні властивості прислів’їв і
приказок ще й досі залишаються об’єктом
ретельного дослідження вчених, причому
не тільки філологів, фольклористів, лінг-
вістів, а й математиків, логіків та ін. [Mie-
der 2000, 157]. Тому сама по собі ця тема є
міждисциплінарною. Справді, прислів’я і
приказки – унікальне явище загальнолюд-
ської культури.

У чому ж полягають особливості при-
слів’їв і приказок різних народів, що ро-
блять їх несхожими на інші словоспо-
лучення, фразеологізми і вислови? При-
слів’я – це завжди внутрішньо логічна,
математично “безтілесна” формула, незва-
жаючи на зовнішній, часто дуже яскравий
і колоритний, “національний одяг”. Відо-
мий російський пареміолог Г.Л. Перм’я-
ков був одним із перших вчених у світі, хто
побачив це і спробував проаналізувати. Як
класичний приклад він розглядає росій-
ське прислів’я Сапожник ходит без сапог
( яп.紺屋の白袴koya no shіrabakama /букв.
Красильник у нефарбованих хакама (шаро-
варах)/ [НГ: 385]; укр. На те він і кравець,
щоб подертий жупан носити [НПБП:
115]; англ. Shoemaker’s wife іs the worst
shod /букв. У дружини швеця найгірші чо-
боти/) [АРФС: 1021] [Пермяков 2001, 17].
Формальний стрижень цього прислів’я
можна відобразити як логічну посилку і
висновок, а саме: “той, хто робить якусь
річ, сам цієї речі не має”. У національно
специфічному соціумі така формула-стри-
жень здобуває реалемно маркованого за-
барвлення. При цьому число логічно типо-
логізованих стрижнів є обмеженим, а самі
вони являють собою універсалії, що відно-

В.Л. Пирогов

ПРИНЦИПИ ЛОГІКО-СЕМІОТИЧНОГО
МОДЕЛЮВАННЯ У ПАРЕМІЙНИХ

ФОНДАХ РІЗНОСИСТЕМНИХ МОВ
 (ЯПОНСЬКА, АНГЛІЙСЬКА, УКРАЇНСЬКА,

РОСІЙСЬКА)

сяться до алгоритму людського мислення
та існують, так би мовити, a prіorі, неза-
лежно від національно-культурних реалій
конкретної мови.

Дослідники, називаючи прислів’я мудри-
ми сентенціями, народними афоризмами,
максимами, часом сплутують термінологію,
що ускладнює їхню класифікацію. Загалом
це – універсальні висловлення, логічною
основою яких є узагальнене судження, а
структурно-мовною базою – речення-уза-
гальнення. Незважаючи на значну схожість,
вищезазначені одиниці істотно різняться.

Прислів’я, або паремії, часто називають
народними афоризмами, хоч між паремія-
ми та афоризмами встановлено такі опо-
зиції: 1) паремія є продуктом колективної
уснопоетичної творчості – афоризм має лі-
тературне походження, 2) часова невизна-
ченість виникнення прислів’я – збіг появи
авторського афоризму з датою вживання
літературного джерела; 3) жива розмовна
основа прислів’їв – “печатка книжності”
афоризмів і, зрештою, повчальність пер-
ших, не притаманна іншим.

Паремії – стислі повчальні національ-
но-культурні вислови, які за формою є
узагальнено-образними, синтаксично за-
мкненими, семантично цілісними і від-
творюваними конструкціями, що вира-
жають специфіку життя й побут кожної
окремої національної спільноти і вико-
нують директивну функцію.

Паремії як національно-культурні ви-
слови – це асоціативно “шифровані” по-
відомлення, розуміння яких вимагає ет-
нолінгвістичних, традиційно-культурних
знань, а також обізнаності з національною
символікою. Остання, як відомо, акумулює
в собі потужні інтеграції смислу [Пирогов
2001, 175; 2007, 72].

Національну мовну картину світу фор-
мує цілий комплекс факторів, під впли-
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вом яких формується так звана націо-
нальна мовна особистість, національний
 менталітет.

Символи є результатом образного перео-
смислення предметів і явищ навколишнього
світу. Вони становлять специфічну образ-
ність паремійних одиниць, яка виявляє на-
ціональні особливості народу – носія мови.
Використання того чи іншого символу, за
ідеєю М. Костомарова, має три основи:

– символи, що мають основу безпосе-
редньо у природі і тому є цілком зрозумі-
лими;

– символи, що ґрунтуються на історич-
ному використанні предмета в житті пред-
ків народу;

– символи, що ґрунтуються на старо-
давніх міфічних чи традиційних переказах
та віруваннях і становлять надбання на-
родної мудрості [Костомаров 1967, 64].

Більшість із цих символів – архетипи,
але всі вони є результатом тривалого па-
ремійного моделювання дійсності. В па-
реміях у метафоричній формі виражається
своя особлива модель світу, що склалася в
досвіді архаїчного суспільства.

У кожній національній культурі до-
мінують свої етнокультурні символічні
архетипи, які суттєво визначають особли-
вості світогляду та історичної долі народу.
Так, наприклад, у германській духовності
К. Юнг виділяє раціоналізм та прагнення
до свободи й порядку, що відбивається у
багатьох пареміях, які є “найбільш дій-
сним вираженням та неперевершеним вті-
ленням тієї фундаментальної якості, що
особливо властива німцям” [Юнг 1991,
53]. За К. Юнгом, актуалізація архетипу є
“кроком у минуле”, поверненням до арха-
їчних властивостей духовності. Натомість
посилення архетипічного значення може
бути й проекцією в майбутнє.

Архетипом українського духу вважають
філософію Серця, що означає переважан-
ня емоції над розсудливістю, інтуїції – над
раціональністю [Франко 1984, 162–193].
Важливим фактором формування мен-
тальності українців є родинне життя. Жін-
ка-мати має особливе значення в системі
духовних цінностей українського народу.
Коли українців запитують про їхнє дитин-
ство, найчастіше чуються спогади, навіяні
глибокою любов’ю і пієтизмом до матері
[Цимбалістий 1978, 17].

Відома думка про унікальну будову моз-
ку японців, завдяки якій вони адекватно від-
чувають природу і здатні сприймати навко-
лишній світ інтуїтивно [Мазурик 1989, 7;
Цунода 1978, 37]. Усі помічають такі риси
японського характеру, як велике почуття
обов’язку, послух, розуміння ієрархічності,
культ батьків, брак спонтанності тощо.

Таким чином, національно-культурна
специфіка паремійних одиниць є наслід-
ком національних установок. Розвиваю-
чись у неоднакових природних, соціальних
умовах, різні народи акумулювали певне
різноманіття характерів, типів мислення,
форм поведінки, що відобразилось через
паремії. Проте слід ураховувати віднос-
ність будь-яких етнічних характеристик,
оскільки стереотипи не мають універсаль-
ного характеру та незмінності. Вони ситу-
ативно та історично зумовлені.

Під етнокультурними паралелями фра-
зеології різних мов зазвичай розуміють
різномовні паремійні звороти, тотожні
за семантикою, побудовані за спільною
паремійною моделлю, схемою логіко-се-
мантичного конструювання, але відмінні
етнокультурним маркуванням паремійних
образів, окремі складники яких пов’язані
зі специфічними національними реаліями
і набувають у складі паремійних одиниць
специфічного, суто національного лексич-
ного вираження.

На основі лексичної специфіки вира-
ження цих компонентів може бути розро-
блена універсальна типологія етнокуль-
турних паремійних паралелей у різних
мовах світу.

Одні образні висловлювання мають пря-
мий смисл – безпосередню номінацію, пря-
му мотивацію смислу, інші – образно-ме-
тафоричну. Паремійні одиниці з образною
мотивацією можуть мати прямий смисл,
а паремійні одиниці з прямою мотиваці-
єю – образний смисл: яп. 花より団子。
Hana yori dango (букв. Рисові пиріжки кра-
щі за квіти); укр. Слів густо, а в животі
пусто [НПБП: 128]; англ. The belly is not -
lled with ne words [ODEP: 45] (букв. Живіт
не наб’єш гарними словами); рос. Соловья
баснями не кормят [СРПП: 312].

Отже, у словесній народній творчості
певного народу можна знайти відповідник
прислів’я іншої мови, але саме  відповідник,
а не таке ж саме прислів’я. В них буде
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спільний смисл, відношення об’єктів, але
ці об’єкти (реалії) будуть  різними.

Оскільки прислів’я і приказки – знаки
певних ситуацій, то самі ці ситуації стосу-
ються всіх фразових висловлювань, які по-
значають як інваріанти до варіантів. Всі
прислів’я і приказки з одним смислом, що
виражають одну ситуацію, є варіантами,
а сама ситуація інваріантом.

Компоненти і специфіка семантики па-
ремійних одиниць японської, української,
англійської та російської мов дають змогу
змоделювати міжмовні образні етнокуль-
турні паралелі через такі протиставлення:
екзистенціальні (форма – зміст),соціаль-
ні (свої – чужі, війна – мир, багатство –
бідність, купівля – продаж), просторові
(верх – низ, початок – кінець, правий – лі-
вий, попереду – позаду, прямий – кривий,
короткий – довгий, порожній – повний
тощо), прагматичні (радість – горе), мі-
фопоетичні (життя – смерть, живий –
мертвий), а також шляхом виокремлення
певних концептосфер, пов’язаних з об-
мінною (концепт “дар”), прагматичною
(сфера позитивних – негативних емоцій
та оцінок), артефактуальною (створені
людиною предмети, реалії), аксіологіч-
ною (позитивні – негативні риси, вну-
трішні – зовнішні якості людини, досвід,
вміння – невміння, праця – ледарювання,
правда – кривда, розум – дурість, краси-
ве – потворне, добре – погане) і міфоло-
гемною (щастя – нещастя, доля – недоля)
сферами.

Логіко-семіотична категоризація, яка
становить основу моделювання прислів’їв
та приказок, пов’язана зі структурою пев-
ної логічної ситуації та корелює з такими
поняттями, як акція/реакція, породжуваль-
не/породжуване (генеративи), причина/на-
слідок (каузативи), атрибутиви, партитиви
(частина/ціле), актанти. Розглянемо їх до-
кладніше.

Акція/реакція (акціонативи). За ло-
гіко-семіотичною моделлю акція/реакція
постали паремійні одиниці, що маніфес-
тують перетворення/неперетворення, мін-
ливість якісної ознаки з певними конота-
тивно-еспресивними й аксіологічними
відтінками семантики. Так, наприклад, в
українській мові ідея старості передаєть-
ся через сивину, яка викликає зворотний
ефект – зміну поведінки людини: укр. Во-

лос сивіє, а голова шаліє [НПБП: 116]. Екс-
пресивність цієї семантики (легковажність
літнього чоловіка) підсилюється в синоні-
мічному трансформі Сивина в голову – біс
в ребро. Ще одне українське прислів’я з
таким самим значенням маніфестує образ
сумісності/несумісності старого і молодо-
го: Старий кіт, а масло любить, де, без-
перечно, йдеться не про кота і масло, а про
старих людей, ловеласів, які полюбляють
заходити до молодих жінок. Пор. рос. Се-
дина в бороду – бес в ребро [НПБП: 119].
У японській мові звертається увага на лег-
коважність старих людей, незважаючи на
вік: яп. 頭禿げても浮気はやまぬ。Atama
hagetemo uwaki wa yamanu [KNJED 1984:
369] (букв. Хоч голова полисіла, а легко-
важність залишилася). В англійській – ця
семантика передається через образ нега-
тивних розумових здібностей: There’s no
fool like an old fool [АРФС: F-901] (букв.
Нема більшого дурня за старого).

Породжувальне/породжуване (гене-
ративи). Генеративні відношення можна
простежити в таких прислів’ях, де один
об’єкт походить з іншого (до того ж про-
стежується несподіваність, раптовість
об’єктів): Земля репнула – й чорт виско-
чив; Вихопивсь, як Пилип з конопель (у
цьому разі наявний специфічний компара-
тивний компонент – власна назва). В япон-
ській мові їм відповідає образ несумісних,
неможливих, неприродних у плані виник-
нення одного предмета з іншого: 瓢箪か
ら駒が出る。Hyootan kara koma ga deru
[KNJED 1979: 501] (букв. Лошатко з гар-
буза вискакує).

Причина/наслідок (каузативи). Кауза-
тивну семантику – добування, втрати, ви-
никнення чогось – маніфестують паремій-
ні одиниці, в яких протиставляється повно-
цінність/неповноцінність добра і зла, їхня
взаємозворотність. Наприклад, укр. Добра
добувши, кращого не шукай; Не треба
плахти, коли і в запасці гарно; Пархоме, в
щасті не брикай, як більш нема, то й не-
хай; Не кидай живого, не шукай мертвого
[НПБП: 666]. У цьому разі протиставлен-
ня добра і зла передбачає зв’язок з ідеєю
щастя/нещастя, живого/мертвого, а та-
кож поняттями багато/мало. Крім того,
в них наявні суто українські етнографіз-
ми: запаска – різновид жіночого фартуха,
плахта – різновид спідниці та власна на-
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зва – Пархім). Рос. Лучшее враг хорошего;
От добра добра не ищут [СРПП: 238] збі-
гається за мотивацією з англійським The
best is often the enemy of the good [ODEP:
48]. Почасти воно збігається і з японським
аналогом 大吉は凶に帰る。 Daikichi wa
kyoo ni kaeru [KNJED 1979: 1003] (букв.
Найбільше везіння обертається невезін-
ням) або його синонімом 過ぎたるは猶
おやばざるがごとし。Sugitaru wa nao
oyobazaru ga gotoshi [KNJED 1979: 1665]
(букв. Дуже багато – все одно що дуже
мало). До цієї групи прислів’їв належать
і ті, в яких негативно маркуються певні
соціальні негаразди, морально-етичні ка-
тегорії (алкоголь, пияцтво), співвіднесені
з логіко-семіотичним виявом акція/реак-
ція: укр. Карти хміль люблять, рос. Пить
да гулять – добра не видать, англ. Dicing,
drabbing and drinking are three D’s to dest-
ruction [ODEP: 185] (букв. Карти, жінки
і вино – три причини розорення). Пор. яп.
飲む、打つ、買う。Nomu, utsu, kau (букв.
Пить, играть в карты, гулять [СД: 254]).

Атрибутиви. Власне якісна відповід-
ність/невідповідність речей виникає на
підставі моделі ситуації акція/реакція:
рос. Каков горшок, такова и крышка; укр.
Який пастух, така й череда. Трансформи
цього прислів’я в українській мові ще міс-
тять знаки культурної ономастики (власні
імена) та форми етикету, ввічливості: Який
Яків, стільки й дяки. Японський міжмов-
ний аналог актуалізує образ соціальної
ієрархії, слуги та господаря, підпорядку-
вання нижчого вищому за рангом: 主が主
なら家来も家来 Shuu ga shuu nara, kerai
mo kerai. [KNJED 1979: 801] (букв. Якщо
господар як господар, то й слуга як слуга).
Подібний образ маємо і в англійській мові:
Like master like man [АРФС: M-430] (букв.
Який господар, такий і слуга). Узагальне-
но-переосмислена семантика в російській
мові пов’язується із певним ставленням до
духовенства: Каков поп, таков и приход
[СРПП: 140].

До цього блоку прислів’їв примикають
також і ті, які виникають за принципом
дія/антидія якісно подібних або якісно
різних речей (за кольором, зовнішнім ви-
глядом, поведінкою, моральними якос-
тями). Порівняймо укр. Сміялася верша
з сака, оглянулася – сама така; Дорікав
горщик чавунові, що чорний; Насміявся

голий стриженому [НПБП: 161]. Такий
самий образ і лексичний склад відповід-
ників властивий російській і англійській
мовам: рос. Горшок котлу смеется, а оба
черны [НПБП: 27]; англ. The pot calls the
cattle black [АРФС: P-755] (букв. Горщик
узиває казан чорним). Порівняймо япон-
ське (目糞鼻糞を笑う。Mekuso hanakuso
wo warau [KNJED 1979: 1078] (букв. Слиз
із очей сміється над соплями), де маємо
протиставлення фактично однорідних за
своїм функціональним призначенням фізі-
ологічних процесів (виділення з очей і ви-
ділення з носа).

Партитиви (частина/ціле). Окремі при-
слів’я семантично перетинаються з мо-
деллю ситуації частина/ціле. Передусім
це виявляється через протиставлення назв
частин тіла людини (таксономія рука/па-
лець, голова/ноги) чи меронімів, або частин
споруд (дім і його частини), назв спорід-
неності і свояцтва. Так, наприклад, в укра-
їнській мові наявні кілька синонімічних
прислів’їв на позначення надмірного вияву
ознаки: Дайте мені, ще й дитині моїй (об-
раз маніфестує ідею обміну матеріальними
благами); Коли мед, так і ковшем (у цьому
разі наявний прихований образ ложки з іде-
єю малої величини, яка протиставляється
ковшу як значно більшому за розмірами
предмету і меду як чомусь приємному, та-
кому, що дає насолоду); Дай курці грядку,
а їй і городу мало (грядка становить склад-
ник чогось більшого – городу). Російський
аналог співвідноситься за своєю образно-
мотиваційною структурою з назвами час-
тин тіла людини: Дай ему палец, а он и всю
руку откусит [РПП: 72]. Аналогічний пар-
титивний образ (частини одиниць виміру)
покладено в основу англійського Give him
an inch and he will take a yard [ODEP: 303]
(Дай йому дюйм, і він візьме ярд). У япон-
ській мові паремія фіксує образ частини/ці-
лого через концепт обміну, купівлі/продажу
та співвідношення вхідної частини будівлі
й дому в цілому 庇を貸して母屋をとられ
る Hisashi wo kashite, omoya wo torareru
[KNJED: 453] (букв. Позич йому ґанок, так
він і весь дім забере).

Актанти (активний або пасивний
суб’єкт) типу “хтось комусь яму риє”.
Показовою у цьому зв’язку виявляється
опозиція старе/нове, яка реалізується в
актантних відповідностях двох об’єктів
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(активний – діючий – суб’єкт, дія якого
спрямована на певний об’єкт). Цим оди-
ницям властива не тільки яскрава образ-
ність, а й ціннісна модальність, оскільки
більшість із них пов’язується з образами
лиха (зла) тому, хто згадує щось погане,
у його протиставленні добру (щастю). До
таких паремійних аналогів можна відне-
сти укр. Хто давнє поминає, той щастя
немає; Хто давнє пом’яне, той лиха не
мине [НПБП: 375]; рос. Кто старое помя-
нет, тому глаз вон [СРПП: 152] (російська
одиниця, як бачимо, виявляється найбільш
експресивною). Останні одиниці за своєю
образністю, стилістичною маркованістю
і компонентним складом збігаються з ан-
глійським відповідником Let bygones be
bygones [АРФС: B-1513] (букв. Минуле хай
залишається минулим). Ще в одному укра-
їнському синонімічному відповіднику –
Що було, те мохом поросло – образ старо-
го передається через, мох, який, звичайно,
виростає на предметах старих, давніх, не-
рухомих (тут у переносно-метафоричному
значенні йдеться про якісь давні, можливо,
не завжди приємні події, про які не варто
згадувати). Аналогічна денотативна знако-
ва ситуація в японській мові передається за
допомогою онтологічного концепту швид-
коплинності, рухомої, бистрої води, яку не
можна повернути, як і не варто згадувати
про якісь давно минулі події: 過ぎた事は
水に流せ。 Sugita koto wa mizu ni nagase
[KNJED 1979: 1112] (букв. Пусти по воді
те, що вже минуло).

Зіставно-типологічна характеристика
інваріантних (опозиційних) тематичних
пар дає змогу з’ясувати набір, типологію
образних структур, виявити види відно-
шень між їхніми семантичними складни-
ками.

Кожна ФСГ має свою таксономію,
оскільки окреслені логічно-семіотичні
типи ситуацій, а також визначені концеп-
туальні сфери при подальшій класифікації
розгалужуються на кілька підгруп (назве-
мо їх фразеосеміотичними класами, або
формотворчими групами).

Так, зокрема, блок атрибутиви містить
такі складники, як якісна відповідність і/або
однорідність понять, виявлення/невиявлен-
ня речі в ознаці, інтенсивність/неінтенсив-
ність вияву категоріальної якісної ознаки
(архісеми якості), сумісність/несумісність,

взаємозамінність, взаємозворотність/не-
взаємозамінність ознаки тощо).

Ці ФСГ ґрунтуються на безпосередньо-
му зв’язку між двома об’єктами (річ–озна-
ка) і виявляються у двох логіко-семіотич-
них варіантах: а) кожній речі властива пев-
на якість або властивість; б) залежність між
відношенням речей і відношенням власти-
востей (відповідність/невідповідність речі
й ознаки). Від цих варіантів відгалужують-
ся різноманітні трансформи, як-от:

1) якісна відповідність/невідповідність
предмета й ознаки; 2) якісна схожість/
несхожість ознаки; 3) відповідність/не-
відповідність характеру дій за ступенем
якості; 4) якісна відповідність/невідповід-
ність ознак; 5) якісна відповідність/невід-
повідність дії; 6) виявлення/невиявлення
ознаки речі; 7) надмірний вияв ознаки;
8) якісна мінливість/незмінність ознаки;
9) якісна зворотність/незворотність озна-
ки; 10) взаємовиключення ознаки речі.

Якісна відповідність/невідповідність
предмета й ознаки

1. Природно-якісна відповідність/не-
відповідність речей виявляється за прин-
ципом предметно-тематичної групи по-
роджувальне/породжуване у прислів’ях
типу Сова не приведе сокола; Тернина
грушок не родить; Яке коріння, таке й на-
сіння; Який дуб, такий клин, який батько,
такий син. За ознакою якісної відповіднос-
ті чоловічого/жіночого, їхньої сумісності,
єдності марковані й такі прислів’я: яп. 似
た者夫婦。Nita mono fuufu. [KNJED 1979:
252; БЯРС 1970: 691; СЯП 1994: 372; НГ
2000: 848] (букв.Чоловік і жінка – схожі);
англ. Like man, like wife (букв. Який чоло-
вік, така й жінка); укр. Який їхав, таку
й здибав; Чоловік та жінка – одна спілка
[УПТП: 177]; рос. Муж и жена – одна са-
тана [СРПП: 201].

2. Якісна схожість (однорідність) /
несхожість (неоднорідність) ознаки на-
явна в таких прислів’ях, наприклад: яп.
瓜二つ Uri futatsu [KNJED 1979: 1925]
(букв. (Схожі) як дві половини дині; англ.
As like as two peas [АРФС: L-612] (букв.
Схожі як дві горошини); укр. (Схожі) як
дві краплі води [РУС: 1-650]; рос. Похожи
как две капли воды. Спільний компаратив-
ний компонент цих адвербіальних за струк-
турно-граматичною природою  сполук слів
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 зумовлює подібність лексичного складу, де
варіюється лише об’єкт порівняння – кра-
пля, диня, горошина.

3. Відповідність/невідповідність ха-
рактеру дій за силою або ступенем  якості
(взаємовплив, уподібнення), рідше, ак-
тантна відповідність/невідповідність,
влас тива пареміям типу: З яким пристаєш,
таким і сам стаєш [УПТП: 882].

Водночас на позначення невідповід-
ності певних дій, виконуваних суб’єктом,
в українській мові вживається прислів’я
Не той пиво п’є, хто варить [НПБП: 830],
де маємо згадувану логіко-семіотичну схе-
му актантної відповідності/невідповід-
ності дії чи атрибута суб’єкта. Ідентична
денотативна ситуація в японській мові
пов’язується зі специфічною етнореалією
(предметом одягу) – хакама: 紺屋白袴。
Kooya no shira-bakama [НГ: 385] (букв.
Красильник у нефарбованих хакама (шаро-
варах). В українській мові на позначення
цієї ситуації представлений образ кравця
з подертим жупаном: На то він і кравець,
щоб подертий жупан носити, типологіч-
ними паралелями якого служать російське
Сапожник ходит без сапог [НПБП: 115]
та англійське Shoemaker’s wife іs the worst
shod [АРФС: 1021] (букв. У дружини шве-
ця найгірші чоботи).

4. Якісна відповідність/невідповід-
ність, сумісність/несумісність ознак. У
цьому разі між речами, які перебувають
у певному зв’язку, наявна строга відпо-
відність за величиною: які розміри одних
об’єктів, предметів, такі ж самі розміри
інших. Так, у багатьох мовах цей образ пе-
редається через ідею того, що підходить,
вписується в певні просторові межі, рамки
або переносно, переосмислено – прийня-
ті норми поведінки, моралі, підходить за
рангом, соціальним становищем: укр. Кра-
вець крає, як йому матерії стає. По своє-
му ліжку простягай ніжки [НПБП: 101].
У словнику Б. Грінченка ще маємо: Рівняй-
ся кінь з конем, а віл з волом; англ. To cut
one’s cloth according to one’s cloth [ODEP:
C-751] (букв. Кроїти собі плаття відповід-
но до своєї матерії), де маємо маркування
якісної відповідності об’єктів. За такою ж
самою локативною ознакою (розмір, вели-
чина) маркується образ у японській мові з
яскраво вираженим екзотичним компонен-
том: 蟹は甲羅に似せて穴を掘る。Kani

wa koora ni nisete ana wo horu. [KNJED
1979: 711] (букв. Краб риє ямку у відповід-
ності до розміру свого панцира). Водночас
відповідність/невідповідність, несуміс-
ність ознак передається через негативні
сенсорні відчуття, наприклад англ. To feel
like a sh out of water [АРФС: F-342] (букв.
Почуватися як риба без води), неможли-
вість вписатися у певне місце за розміра-
ми, відчувати моральний або фізичний
дискомфорт (Быть не в своей тарелке – в
російській), ненормальної ситуації, коли
певна надприродна істота перебуває у не-
звичному місці, на суші –岡に上がった河
童。Oka ni agatta kappa. [KNJED 1979: 732]
(букв. Каппа /персонаж японських казок,
схожий на водяника/ на пагорбі). Типоло-
гічно спільний образ несумісності, немож-
ливості поєднання ознак представлений
практично в всіх зіставлюваних мовах, де
маємо концепт “кохання, любов”: яп.恋は
思案の外。Koi wa shian no hoka [KNJED
1979: 883] (букв. Кохання – поза здоровим
глуздом); укр. Любов не знає закону [ПТП:
86]; рос. Любовь зла – полюбишь и козла
[СРПП: 166]; англ. Love and reason do not
go together [ODEP: 488] (букв. Кохання і
розум не йдуть поруч).

5. Якісна відповідність/невідповід-
ність дії, надмірний вияв якості дії, яка
входить до складу предметно-тематичної
групи, що ґрунтується на інваріантних па-
рах протиставлених сутностей – знищу-
вальне/знищуване.

Ця опозиція має свій конкретний вияв
як практикованість/непрактикованість
знищуючого/знищувального. Наприклад,
яп.猫に鰹節の番をさせる。Neko ni katsuo-
bushi no ban wo saseru. [KNJED 1979: 760]
(букв. Залишити кішку стерегти тунця
(тунець – найулюбленіша риба японців);
укр. Такий сторож з вовка при вівцях, як з
козла при капусті [НПБП: 110]; англ. To set
the fox to keep the geese [ODEP: 285] (букв.
Пустити лиса стерегти гусей). Пор. рос.
Пустить козла в огород [НПБП: 110].

6. Виявлення/невиявлення ознаки речі
маємо в прислів’ях типу яп. 晃もの必ず
しも金ならず。Hikaru-mono kanarazushi-
mo kin narazu [KNJED 1979: 832]; рос. Не
все то золото, что блестит [СРПП: 205].
Цей образ має паралелі практично у всіх
зіставлюваних мовах у вигляді відповідни-
ків з однаковим лексичним складом, тому
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що є біблеїзмом. Крім того, в  українській
мові наявні ще й смакові й аксіологічно
марковані характеристики об’єктів че-
рез протиставлення добра й зла, доброго
й поганого, наприклад: Не все добре, що
смакує; Блищить, як злото, а всередині
болото [НПБП: 74]. У цьому разі йдеться
не про фізичну цінність предметів, а про
моральну деградацію, зіпсутість людини.

7. Надмірний вияв ознаки, її інтенсив-
ність/неінтенсивність (корисність/не-
корисність). У японській мові представ-
лений переосмислений, казковий образ
войовничих ліліпутів, семантика руйну-
вання, які видаються зайвими, некорисни-
ми: яп. 蝸牛角上の争い。Kagyuu kakujoo
no arasoi. [KNJED 1979: 657] (букв. Битва
на рогах равлика – в японській казці два
ліліпутські королівства, розташовані на
рогах равлика, розпочали прикордонний
конфлікт, у якому протягом 15 днів загину-
ли десятки тисяч їхніх мешканців; мораль:
війна є війна навіть у ліліпутів). У решті
мов передається гіперболічний образ ак-
тивної фізичної дії, семантика руйнування
із відтінком іронії, які видаються зайви-
ми, некорисними: англ. A storm in a teac-
up [ODEP: 778] (букв. Буря у склянці чаю);
укр. Буря у склянці води.

9. Якісна зворотність (взаємозамін-
ність)/невзаємозамінність ознаки. В
японській мові на позначення цієї логіко-
семіотичної ситуації маємо образ щита
(яп.盾の両面を見よう。Tate no ryoomen
wo miyoo (букв. Дивись на обидві сторо-
ни щита) [KNJED 1979: 1749]. В україн-
ській маємо образ палиці: У палиці два
кінці [Ном: 211]. В російській маємо такий
самий образ: Палка о двух концах [РПП:
250]. В ангійській мові ця ситуація актуа-
лізується в образі медалі: Every medal has
two sides [АРФС: M-554] (букв. Кожна ме-
даль має свій зворотний бік).

Взаємовиключення ознаки речі переда-
ється через різні образи: в японській через
назви рельєфу, місцевості – 海の物とも、
山の物つかぬ。Umi no mono tomo, yama
no tomo tsukanu [KNJED 1979: 1916; БЯРС
1970: 360] (букв. Ні з гір, ні з морів); в англій-
ській – також через зоосемізми та орнітосе-
мізми It is neither sh, esh nor fowl [АРФС:
F-639] (букв. Ні риба, ні м’ясо, ні птиця); в
українській і російській – через назви спо-
рідненості і свояцтва, зоосемізми, орнітосе-

мізми, природні стихії: укр. Ні брат ні сват;
Ні пес ні баран; Ні риба, ні м’ясо, а щось не-
наче гриб; Ні вогню, ні полум’я – тільки дим
[НПБП: 87]; рос. Ни рыба ни мясо; Ни брат
ни сват / Ни кум ни сват [НПБП: 87].

Висновки
1. Аналіз паремій японської, англій-

ської, української та російської мов з ура-
хуванням ступеня розгортання архетипів,
що лежать у їхній основі, дає можливість
класифікувати прислів’я і приказки на ар-
хетипні образи-сюжети, образи-символи
та образи-мотиви. Образи-сюжети паремій
виконують сугестивну функцію – характе-
ризуються найбільшим ступенем пізна-
вання, оскільки концептуальна структура
образу вербально втілена сюжетом, зна-
йомим для більшості культурно-освічених
індивідуумів. Підґрунтям образів-сюжетів
є культурні архетипи, а образів-мотивів –
психологічні. Формування й інтерпрета-
ція образів-символів вмотивовані знанням
універсальних та національних символів.
Стаючи символом, паремія відображає
суть певної події чи явища.

2. Паремійна модель у японській, ан-
глійській, українській та російській мовах
репрезентована структурно-семантичним
інваріантом стійких сполучень, які схема-
тично відображають відносну стабільність
їхньої форми і семантики. Утворення при-
слів’їв та приказок за моделями  – це про-
цес, який передбачає формування нових
знаків-паремій із відповідною новою струк-
турою і типовим значенням і є не одноразо-
вим актом, а тривалим у часі процесом.

3. Національний фонд японських, ан-
глійських, українських та російських па-
ремійних одиниць – це складна і струнка
логічна система, що ґрунтується на логіко-
семіотичному (за характером модельованих
знакових ситуацій) та предметно-образно-
му (за тематичною ознакою) принципах.

4. Етнокультурні паралелі у зіставлю-
ваних мовах становлять певні семіотич-
но марковані інваріантні ситуації, які ма-
ють різноманітне вербальне оформлення,
спільну (ізоморфну) або відмінну образ-
но-мотиваційну структуру, що відображає
специфіку виявлення стереотипів народно-
го мислення, набір символічних архетипів,
співвіднесених зі структурою семіотично-
го універсуму.
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С ТОЧКИ зрения переходности глаго-
лы в арабском языке делятся на пере-

ходные и непереходные.
Переходным называется глагол, дей-

ствие которого переносится на объект
[Owens 1988, 168]. Иными словами, в
действии, обозначенном переходным гла-
голом, кроме подлежащего ( ), может
участвовать еще один элемент, выступа-
ющий объектом действия, на который и
переходит воздействие глагола и который
называется прямым дополнением ( ).
Например:

 “Студент открыл тетрадь”.
Действие, обозначенное в глаголе

(открывание), выполняет студент (подле-
жащее), а воздействию глагола подверга-
ется тетрадь (прямое дополнение).

Для обозначения переходного глагола в
арабской грамматике в основном исполь-
зуется термин , от глагола
“переходить”. Имеется в виду, что дей-
ствие глагола непосредственно переходит
на прямое дополнение.

Кроме основного термина, встречаются
также  и  – соответствен-
но от глаголов  “падать” и  “перехо-
дить”. Имеется в виду, что действие гла-
гола “падает” или “переходит” на прямое
дополнение.

Переходный глагол делится на два вида
(схема 1): прямо переходный ( ) и
косвенно переходный ( ).

Прямо переходный глагол воздействует
на прямое дополнение непосредственно
без каких-либо дополнительных средств.
Такой глагол имеет при себе явное прямое
дополнение ( ), например:

 “Я прочитал книгу”.

 – явное прямое дополнение в вини-
тельном падеже с фатхой.

Косвенно переходный глагол воздей-
ствует на свое дополнение с помощью
дополнительных средств, в качестве ко-

 В.И. Рыжих

ПЕРЕХОДНОСТЬ АРАБСКОГО ГЛАГОЛА

торых употребляются предлоги. Такой
глагол имеет при себе неявное прямое до-
полнение ( ). С терминоло-
гической точки зрения было бы удобнее
в дальнейшем называть явное прямое до-
полнение просто прямым дополнением, а
неявное прямое дополнение – косвенным
или предложным дополнением. Поскольку
в арабском языке неявное прямое дополне-
ние всегда оформляется с помощью пред-
лога, то более точным обозначением был
бы термин “предложное дополнение”.

Считается, что предложное дополнение
по месту и характеру употребления нахо-
дится в состоянии винительного падежа,
но формально – в родительном падеже, по-
этому ему можно дать следующую флек-
тивную характеристику, например:

 “Мы слушали лекцию”.

 – предложное дополнение в со-
стоянии винительного падежа (формально
в родительном падеже).

Схема 1
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Переходный глагол может иметь при
себе два разных по характеру дополнения:
прямое и предложное, например:

 “Он написал предложение
ручкой”.

 – прямое дополнение в винитель-
ном падеже с явной фатхой;

 – предложное дополнение в состоя-
нии винительного падежа (формально в
родительном падеже).

Прямо переходный глагол может иметь
при себе одно, два или три прямых допо-
лнения (схема 1). Такие глаголы соответ-
ственно обозначаются следующими тер-
минами:

– переходный глагол с одним прямым
дополнением ( );

– переходный глагол с двумя прямыми
дополнениями ( ), или вдвой-
не переходный глагол;

– переходный глагол с тремя прямыми
дополнениями ( ), или
втройне переходный глагол.

Например:

“Когда я услышал новость, то предпо-
ложил, что рассказчик ошибся, но пресса
сообщила мне, что новость верна”.

В данном примере глагол  переход-
ный с одним дополнением ( ), глагол
переходный с двумя дополнениями (
и ), а глагол  переходный с тремя
дополнениями: первым дополнением яв-
ляется слитное местоимение , вто-
рым –  и третьим – .

Самой многочисленной группой из пе-
речисленных выше являются переходные
глаголы с одним дополнением. Их практи-
чески невозможно перечислить. Вот лишь
некоторые примеры:

 “Я прочитал книгу”.  “Я
съел лепешку”.  “Я ударил врага”.

 “Я не боялся смерти”.
Вдвойне переходные глаголы пред-

ставляют собой группу глаголов, которые
можно разделить на определенные кате-

гории и основные из которых можно за-
помнить. Однако при этом следует знать,
что эта группа в количественном отноше-
нии может значительно расшириться за
счет превращения переходных глаголов
во вдвойне переходные с помощью допо-
лнительных моделей, которые придают
глаголу переходность, о чем будет сказано
в конце статьи.

Вдвойне переходные глаголы делятся, в
свою очередь, на две группы (схема 1):

1) Глаголы с двумя  дополнениями,
которые по отношению друг к дру-
гу не могут быть подлежащим и
 сказуемым именного предложения
( ). К таким
глаголам относятся:

 “давать кому-л. что-л.”,  “спра-
шивать кого-л. о чем-л.”,  “награждать
кого-л. чем-л.”,  “запрещать кому-л. что-л.”,

 “одевать кого-л. во что-л.”,  “одевать
кого-л. во что-л.”,  “обучать кого-л. чему-л”.

Например:
 “Мы дали ему книгу”.

 “Правительство
наградило этого офицера орденом”.
2) Глаголы с двумя дополнениями, ко-

торые по отношению друг к другу могут
быть подлежащим и сказуемым именно-
го предложения ( ).
Эти глаголы, в свою очередь, делятся на
две группы (схема 1): глаголы ощущения
( )  и  гл а го л ы  п р е в р а щ е н и я
( ).

К  глаголам ощущения  относятся
, , , , , , , , , , ,

, , .
Эти глаголы названы глаголами ощу-

щения, потому что их значение связано с
внутренним ощущением человека, кото-
рое воспринимается сердцем, отсюда и
название  – от  “сердце”.
Реже встречается и другое обозначение –

 – от того же слова. Вместе с тем
следует отметить, что не каждый из этих
глаголов ставит в винительный падеж два
дополнения. Среди них есть глаголы, кото-
рые ставят в винительный падеж одно до-
полнение, а также и непереходные глаголы.
Так, например, такие глаголы ощущения,
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как  “знать” и  “понимать”, могут
иметь только одно дополнение, а глаголы

 “печалиться” и ”быть трусом, мало-
душным” являются непереходными.

При употреблении вдвойне переходных
глаголов возможно усечение обоих допо-
лнений при условии, что контекст позво-
ляет их восстановить, например:

“– Ты полагал, что Халед ученый?
– Я полагал”.
В ответе оба дополнения отсутствуют,

но они легко восстанавливаются из кон-
текста:

 “Я полагал, что он учёный”.
В зависимости от контекста может про-

изойти усечение только одного дополне-
ния, например:

 “Ты полагаешь, что кто-
то уедет?”

“Я полагаю, что Халед”.
В ответном предложении легко восста-

навливается второе дополнение:
 “Я полагаю, что Халед
уедет”.

Если контекст не позволяет восстано-
вить или понять то слово, которое подра-
зумевается под усеченным дополнением,
то усечение одного или двух дополнений
не допускается.

Глаголы ощущения делятся, в свою
очередь, на две группы (схема 1): глаголы
убеждения ( ) и глаголы предполо-
жения ( ). Поскольку эти глаголы
имеют два дополнения, которые могут
быть по отношению друг к другу подлежа-
щим и сказуемым именного предложения,
то их нередко рассматривают в рамках
именного предложения, в котором они вы-
полняют функции синтаксических преоб-
разователей [Рыжих 2006, 97].

Глаголы убеждения имеют значение
твердого убеждения в чем-либо, и к ним
относятся 6 следующих глаголов:

1. Глагол  в значении  “знать и
быть убежденным”. Например:

 “Они видят это далеким,
а мы видим это близким” [Коран, сура 70
“Ступени”, стихи 6–7].

Следует различать два разных значения
глагола :

–  “видеть” в значении “видеть
что-то каким-то” с выражением убежден-
ности в этом, т.е. с убеждением считать
что-то чем-то.

Такой глагол считается вдвойне пере-
ходным и относится к группе глаголов
убеждения, например:

“Вижу я себя, как я выжимаю вино”
[Коран, сура 12 “Йусуф”, стих 36].

Первым дополнением является слитное
местоимение , а вторым – предло-
жение “я выжимаю вино”.

–  “видеть” в значении “наблю-
дать что-то зрительно”. Такой глагол име-
ет только одно дополнение, не относится к
группе глаголов убеждения и не является
вдвойне переходным, например:

 “Я увидел книгу на
столе”.

В данном примере только одно допо-
лнение – “книгу”.

2. Глагол  в значении “быть убежден-
ным”, например:

 “И если вы узнаете, что
они верующие” [Коран, сура 60 “Испытуе-
мая”, стих 10].

Первым дополнением является слитное
местоимение , вторым – .

С таким значением глагол  входит
в группу глаголов убеждения и является
вдвойне переходным, однако это значение
следует отличать от другого, которое прак-
тически совпадает со значением глагола

 “знать” и может иметь только одно до-
полнение, например:

“И Аллах вывел вас из недр ваших ма-
терей (такими что) вы ничего не знаете”
[Коран, сура 14 “Пчелы”, стих 78].

С таким значением глагол  имеет
только одно дополнение, не относится к
глаголам убеждения и не является вдвойне
переходным.

3. Глагол  в значении “знать, быть
убежденным в чем-л.”, например:

 “Я считал правду
спасением от гибели”.
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В этом значении глагол является вдвой-
не переходным и имеет два прямых допо-
лнения:  и .

В других значениях глагол не будет
относиться к глаголам убеждения и не счи-
тается вдвойне переходным, например:

 “Я узнал новость”.
4. Глагол  в значении  “знать, быть

убежденным в чем-л.”, например:
 “Знай, что твой отец сердится”.

Глагол в этом значении употребляется
только в форме императива, и в этой фор-
ме он считается вдвойне переходным. В
других формах он не употребляется, счи-
тается несклоняемым, и ему дается следу-
ющая характеристика:

.
 – несклоняемый глагол в императи-

ве с неизменяемой флексией на сукун.
Если же форма императива употребля-

ется от глагола  “изучать, учиться”, то
это уже совсем другой глагол, который не
будет вдвойне переходным, не входит в
группу глаголов убеждения и может при-
обретать различные формы, например:

 “Изучайте арабский язык”.
5. Глагол  “находить” в значении “на-

ходить, считать что-то чем-то”, например:
 “Разве не

нашел Он тебя сиротой – и приютил? И на-
шел тебя заблудшим – и направил на путь?”
“ [Коран, сура 93 “Утро”, стихи 6–7].

В другом значении – “находить, обна-
руживать” – глагол не является вдвойне
переходным, не входит в группу глаголов
убеждения и может иметь только одно до-
полнение, например:

 “Я нашел книгу под
столом”.

6. Глагол  в значении “знать, быть
убежденным”, например:

 “Я убежден, что твои сло-
ва правдивы”.

В данном примере глагол является
вдвойне переходным и имеет два прямых
дополнения  и .

Если глагол употребляется в другом
значении, то может иметь только одно до-
полнение и не будет относиться к группе
глаголов убеждения, например:

 “И встретили они ее гос-
подина у двери” [Коран, сура 12 “Йусуф”,
стих 25].

Глаголы предположения ( ) вы-
ражают отношение говорящего, которое
заключается в том, что вероятность совер-
шения действия очень велика, но она усту-
пает глаголам убеждения.

Глаголы предположения, в свою оче-
редь, делятся на две группы (схема 1):

1 – Глаголы, имеющие значение пред-
положения и убеждения ( ),
причем предположение преобладает. В эту
группу входят три глагола: , , .

2 – Глаголы, имеющие значение только
предположения ( ), включают пять
глаголов: , , , , .

Рассмотрим употребление этих глаго-
лов:

– Глагол  имеет значение предполо-
жения, например:

 “Я полагал, что он
специалист в этой области”.

Наряду с этим глагол может иметь и
значение убеждения, например:

“Которые думают, что они встретят
своего Господа и что они к Нему вернутся”
[Коран, сура 2 “Корова”, стих 46].

Если глагол  употребляется в других
значениях, например “обвинять”, то он
не является вдвойне переходным и имеет
только одно прямое дополнение:

 “Судья обвинил этого
человека”.

– Характер значений глаголов  и
совпадает со значением рассмотренного
выше глагола , например:

 “Глупец прини-
мает их за богачей из-за скромности” [Ко-
ран, сура 2 “Корова”, стих 273].

– Глагол , совпадающий в общем по
значению с глаголом , имеет чаще отте-
нок “сделать что-то (кого-то) чем-то (кем-
то), например:

 “И сделали
они ангелов, которые – рабы Милосердно-
го, женщинами” [Коран, сура 43 “Украше-
ния”, стих 19].

Если же глагол имеет значение, совпа-
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дающее со значением глагола  “созда-
вать”, то он будет иметь только одно допо-
лнение, например:

 “И устроил мрак и свет”
[Коран, сура 6 “Скот”, стих 1].

– Глагол  также совпадает по харак-
теру значения с глаголом  и может иметь
два прямых дополнения, например:

 “Я считал студента
успешным”.

Глагол  может иметь и другие значе-
ния, однако в этом случае он уже не будет
вдвойне переходным. Среди других зна-
чений могут быть: “скрывать, сохранять
что-л.”, “везти, управлять” или “прожи-
вать”, причем в первых двух значениях
глагол может иметь только одно дополне-
ние, а в последнем считается непереход-
ным, например:

 “Я сохранил эту тайну”.
 “И повел ветер корабль”.
 “Я проживал в Каире”.

– Глагол  совпадает по значению с
глаголом , например:

 “Мы считаем это
решение победой нашей позиции”.

В этом значении глагол чаще употре-
бляется в страдательном залоге, при этом
первое дополнение превращается в подле-
жащее, например:

 “Это решение считает-
ся победой”.

Если глагол употребляется в другом
значении, например  “считать, вычис-
лять”, то будет иметь только одно дополне-
ние, например:

 “Я сосчитал фунты в
своем кармане”.

– Глагол совпадает в общем по зна-
чению с глаголом , но имеет чаще отте-
нок ошибочного или ложного утвержде-
ния, например:

 “Он утверждал, что твой
брат скупой”.

Если же глагол употребляется в
значении глаголов ”повелевать” и
“возглавлять” или в значении глагола
“ручаться за кого-л.”, то будет иметь одно
дополнение с управлением через предлог,
например:

 “Он возглавил нацию”.
 “Он поручился за него”.

– Глагол  в форме императива также
совпадает по значению с глаголом , т.е.
с его формой императива ”предположи,
считай что-то чем-то”, например:

 “Считай
деньги оружием в своей руке, но не пола-

гайся только на них”.
Если же глагол имеет другое значение,

например, от  “давать, дарить”, то гла-
гол не будет относиться к глаголам предпо-
ложения, а будет относиться к вдвойне пе-
реходным глаголам, дополнения которого
не могут быть подлежащим и сказуемым
именного предложения, например:

 “Дай (подари) беднякам
деньги”.

При этом первое дополнение может
управляться через предлог :

Если же глагол является формой импе-
ратива от  “испытывать почтительный
страх”, то будет иметь только одно допо-
лнение, например:

“Бойся своего Господа”.
Следует отметить, что некоторые араб-

ские грамматисты дают более подробную
классификацию глаголов ощущения и де-
лят их на четыре следующие подгруппы
[ , 12]:

– глаголы убеждения: , , , ,
;
– глаголы предположения: , , ,
, ;
– глаголы убеждения и предположения

с преобладанием убеждения: , ;
– глаголы убеждения и предположения

с преобладанием предположения: , ,
.

Такая классификация хотя и удобнее
тем, что многоступенчатость классифика-
ции, ярко выраженная на схеме 1, сокра-
щается на один уровень и четче диффе-
ренцирует значения глаголов, тем не менее
получила меньшее распространение.

Глаголы превращения  ( )
имеют общее значение “превратить что-то
(кого-то) во что-то (в кого-то)”. Принято
считать, что все эти глаголы совпадают по
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значению с глаголом “обращать, пре-
вращать (во что-л., в кого-л.)”.

К глаголам превращения относятся:
, , , , , , .

Глаголы имеют два прямых дополне-
ния, которые могут быть подлежащим и
сказуемым именного предложения. При-
меры:

– Глагол :
 “Я превратил врага в друга”.

Исходным именным предложением яв-
ляется  “Враг – друг”.

– Глагол :

“Многие из обладателей писания хотели
бы обратить вас после вашей веры в невер-
ных” [Коран, сура 2 “Корова”, стих 109].

Исходным именным предложением яв-
ляется  “Вы неверные”.

– Глагол :
 “И оставим

мы их тогда препираться друг с другом”
[Коран, сура 18 “Пещера”, стих 99].
Исходным именным предложением

является “Они препираются”.
Сказуемое в данном случае выражено гла-
гольным предложением.

– Глагол :
 “Я сделал тебя другом”.

Исходным именным предложением яв-
ляется  “Ты друг”.

– Глагол :
 “Аллах взял Ибрахима

другом” [Коран, сура 4 “Женщины”, стих
125].

Исходным именным предложением яв-
ляется “Ибрахим друг”.

– Глагол :
“И по-

дошли Мы к тому из дел, что они творили,
и обратили это в прах развеянный” [Коран,
сура 25 “Различение”, стих 23).

Исходным именным предложением яв-
ляется “Это прах”.

– Глагол :

“Современные машины превратили ко-
лоски в зерно, превратили зерно в муку и
превратили муку в тесто”.

В данном примере имеются три само-
стоятельных предложения, и исходными
именными предложениями для них были:

 “Колоски – это зерно”.
“Зерно – это мука”.  “Мука – это
тесто”.

Кроме значения , в котором глаголы
употреблены в приведенных выше приме-
рах, каждый из них может иметь другие
значения, при этом глаголы будут иметь
одно дополнение или – даже в случае на-
личия двух прямых дополнений – отно-
ситься к другой группе глаголов.

Так, например, глагол может иметь
значение “возвращать”, например:

 “Я вернул книгу”.
Глагол  может иметь значение “остав-

лять”, например:
 “Он оставил свои

отпечатки пальцев на чашке”.
В обоих случаях глаголы имеют по од-

ному дополнению, не являются вдвойне
переходными и не относятся к группе гла-
голов превращения.

Глагол  может иметь при себе два
прямых дополнения, но при этом отно-
ситься к другой группе, например:

 “Я подарил тебе лошадь”.
В данном случае значение глагола и

его оформление совпадает со значением
глагола , который относится к группе
вдвойне переходных глаголов, дополне-
ния которых по отношению друг к другу
не могут быть подлежащим и сказуемым
именного предложения.

Втройне переходные глаголы имеют по
три прямых дополнения. К ним относятся:

 “показывать”, ”сообщать, уве-
домлять”,  “сообщать, уведомлять”,
“сообщать, уведомлять”,  “сообщать,
уведомлять”,  “рассказывать”.

Примеры:
 “Я объяснил Саиду,

что вопрос понятен”.
 “ З е й д  с о о б щ и л

Амру мнение подробно”.
 “З ей д  ра сс ка з а л

Амру, что новость интересна”.
Особенностью глагола  являет-

ся то, что он в большинстве случаев
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 употребляется в страдательном залоге, при
этом первое дополнение из трёх становит-
ся подлежащим ( ), например:

 “Мне сообщили, что Ха-
лед уезжает”.

Непереходными глаголами считаются
глаголы, обозначающие действие, кото-
рое не может иметь прямого дополнения,
а следовательно, для его совершения до-
статочно субъекта действия, т.е. подлежа-
щего. Для непереходного глагола в боль-
шинстве случаев используется термин

. Кроме этого основного термина,
встречаются также понятия  – от
глагола  “быть недостаточным, не хва-
тать (для чего – )”. Имеется ввиду, что
глагол обходится без прямого дополнения.

Другие два термина, применяемые
для обозначения непереходного глаго-
ла, –  и , – получи-
ли эти обозначения в противоположность
терминам переходного глагола  и

.
Например:

 “Ахмед ушел”.
Непереходный глагол по определенным

признакам, таким как характер значения
или форма, можно отличить от переход-
ного глагола. Так, глагол будет непереход-
ным, если он:

– выражает врожденные качества, чер-
ты характера, инстинкты, например:

 “быть храбрым”,  “быть тру-
сом”;

– имеет значение, обозначающее фор-
му, внешний вид, например:

 “быть длинным”, “быть корот-
ким”;

– имеет значение, обозначающее со-
стояние чистоты или загрязненности,
 например:

 “быть чистым”,  “быть гряз-
ным”,  “быть запачканным”;

– имеет значение, обозначающее слу-
чайное явление, например:

 “быть больным”, “быть лени-
вым”, ”радоваться”.

Однако в этой группе исключение могут
составить глаголы, обозначающие движе-
ние, среди которых есть как непереходные

(  “идти, двигаться”), так и переходные
(  “протягивать, простирать”,  “сдви-
гать, отодвигать”);

– имеют значение, обозначающее цвет,
например:

 “краснеть”,  “белеть”;
– имеют значение, обозначающее физи-

ческие недостатки, например:
“быть слабым” (о зрении),

“быть кривым, одноглазым”;
– имеют значение, обозначающее поло-

жительные качества (в противоположность
физическим недостаткам), например:

 “иметь большие красивые глаза”;
– являются глаголами возвратного за-

лога от переходного глагола с одним допо-
лнением, например:

для переходного глагола “протяги-
вать, простирать” глаголом возвратного
залога будет “тянуться, простираться”;

– образован по моделям , , ,
, , , например:

 “быть красивым”, “уходить, от-
правляться”,  “быть цвета пыли”,

 “отворачиваться, отклоняться”,
 “успокаиваться”.

Непереходный глагол можно превра-
тить в переходный двумя следующими
способами:

1 – переводом его в модели , , ,
, из которых наиболее часто использу-

ются первые две, например:
 “быть щедрым, великодушным” →
“Мы оказали им почет, уважение”;

 “быть великим” → “мы про-
славили ученых”;  “приходить, при-
бывать” →  “вызывать духов,
джинов”;  “танцевать” →  “Я
танцевал с ней”.

2 – с помощью предлога, например:
 “держаться” →  “держаться,

цепляться за что-л.”.
Употреблением другой модели можно

не только превратить непереходные гла-
голы в переходные, но и превратить пере-
ходный глагол с одним дополнением во
вдвойне переходный глагол, например:

 “Зейд имел дом” →
 или “Я отдал Зейду
в собственность дом”.
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При употреблении некоторых косвенно
переходных глаголов нередко происходит
усечение предлога управления, при этом
предложное дополнение переходит в раз-
ряд прямого дополнения и получает ви-
нительный падеж [Рыбалкин 2003, 235],
например:

 “И избрал Мусса
из народа своего семьдесят человек” [Ко-

ран, сура 7 “Преграды”, стих 155].
В данном примере произошло усечение

предлога (  “из народа своего”).
Усечение предлога в этом примере не

носит смоделированный характер, т.е. та-
кое усечение встречается лишь в отдель-
ных случаях, которые невозможно подчи-
нить единым правилам.

Однако усечение предлогов перед час-
тицами  и  носит уже смоделированный
характер, т.е. его можно распространить и
на другие случаи, однако при этом следу-
ет учитывать, что такое усечение является,
во-первых, разрешенным, а не обязатель-
ным, а во-вторых, допускается только в
тех случаях, где усечение предлога не при-
ведет к искажению смысла высказывания.

Например:
 “Не-

ужели вы удивились тому, что пришло к
вам напоминание от Господа вашего через
человека из вас” [Коран, сура 7 “Прегра-

ды”, стих 69].
В данном случае произошло усечение

предлога  перед частицей , т.к. гла-
гол  является косвенно переходным
и управляет дополнением через предлог

. Усечение предлога в данном случае не
приводит к искажению смысла высказыва-
ния.

 “Свидетельствует Ал-
лах, что нет божества кроме Него” [Коран,
сура 3 “Семейство Имрана”, стих 18].

В данном примере произошло усече-
ние предлога , т.к. глагол  в значении

“свидетельствовать о чем-л.” управляет
своим дополнением через предлог .

Если же усечение предлога может при-
вести к искажению смысла, то такой пред-
лог должен сохраняться.

Например, глагол  при прямом
управлении или при употреблении пред-
лога  имеет значение “желать что-л.”.
В случае управлении с помощью пред-
лога  имеет противоположное значе-
ние “не желать, избегать чего-л.”, на-
пример:

 “Я хотел делать”.
 “Я не хотел делать”.

Если выполнить усечение предлога во
втором случае, то изменится смысл выска-
зывания на противоположный, а поэтому
усечение предлога в такой ситуации не до-
пускается. Более того, говорящий может
воспользоваться такой ситуацией, чтобы
умышленно скрыть смысл высказывания
и ввести в заблуждение слушателя.

Усечение предлога управления в опреде-
ленной группе глаголов привело к тому,
что некоторые арабские грамматисты вы-
деляют эту группу в качестве самостоя-
тельной и называют ее переходно-непере-
ходной ( ) [ , 150–151],
однако такой подход не получил широкого
распространения и встречается в тех слу-
чаях, когда требуется более подробный
анализ вопросов переходности арабского
глагола.

Переходность арабского глагола явля-
ется одной из проблем, которая осложняет
понимание арабского текста. Знание всех
проблем, связанных с классификацией,
особенностями употребления и значений
переходных и непереходных глаголов, а
также понимание всех вопросов управ-
ления прямыми и предложными дополне-
ниями в арабском тексте способствуют
лучшему пониманию арабского текста и
качественному переводу.
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КАЛЬКИРОВАНИЕ (от фр. calque)
является одним из результатов вза-

имодействия языков. Большая часть зару-
бежных и советских исследователей рас-
сматривает калькирование в современном
персидском языке (здесь и далее: СПЯ) как
один из типов лексических заимствований
(К.Н. Еремина, Л.С. Пейсиков, В.И. Ме-
самед, Г.Г. Наджафов). Наряду с заим-
ствованными словами, когда заимствуется
прежде всего звуковая сторона слова (хотя
порой и с искажениями, особенно по на-
родной этимологии), а затем его номина-
тивная направленность (слово-название),
существуют и иного порядка «заимство-
ванные» слова и выражения, когда ино-
язычный образец переводится по частям
средствами своего языка, – это кальки Ре-
форматский 2006, 142. В данной статье
на материале авиационной терминологии
проанализирован процесс калькирования
в СПЯ, сделана классификация основных
типов калек, показана идентификация ка-
лек в текстах, а также осуществлено выяв-
ление контактирующих языков-источни-
ков в области авиационной терминологии.
В основе транскрипции персидских слов
лежит латинский алфавит, к которому до-
бавлены его измененные графемы ā, č, š,
ž и диактритичесий знак ’ (апостроф) Ру-
бинчик 2001, 67.

Актуальность выбранной темы в значи-
тельной мере определяется тем интересом,
который представляет процесс создания
новых лексических единиц как в плане об-
щего языкознания, так и применительно к
конкретным языкам. Изучение калек по-
зволяет проследить процесс зарождения
новых словарных единиц и их вхождения
в лексико-семантическую систему языка.
Анализ калек наглядно показывает бога-
тые потенциальные возможности СПЯ в
образовании новой лексики, помогает вы-
явить действительные масштабы влияния
контактирующих языков на СПЯ Месамед

А.А. Романченко

КАЛЬКИРОВАНИЕ КАК ОДИН ИЗ
СПОСОБОВ ПОПОЛНЕНИЯ АВИАЦИОННОЙ

ТЕРМИНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО
ПЕРСИДСКОГО ЯЗЫКА

1984, 1. Калькирование является одним из
самых доступных способов создания тер-
минов для выражения новых понятий. Не-
смотря на то что лексика и заимствования в
СПЯ являлись предметом многочисленных
исследований (К.Н. Еремина, Л.С. Пейси-
ков, Г.Г. Наджафов, Ю.А. Рубинчик), пер-
вый раз калькирование на материале СПЯ
получило всестороннее отражение в дис-
сертационном исследовании В.И. Месаме-
да («Калькирование как один из способов
пополнения словарного состава современ-
ного персидского языка» – см. список лите-
ратуры) в 1984 году, в котором проводится
анализ персидских калек, представляющих
собой преимущественно научно-техничес-
кие и общественно-политические термины
Месамед 1984, 1.

События середины прошлого года, а
именно специальный циркуляр президента
Исламской Республики Иран Махмуда Ах-
мадинеджада, вышедший 29 июля 2006 г., в
котором он обязал все правительственные
организации, культурные центры и учеб-
ные заведения употреблять персидские
эквиваленты вместо иностранных слов
европейского происхождения, дал новый
импульс деятельности Академии персид-
ского языка и литературы в направлении
«терминотворчества». Одной из главных
альтернатив пополнения словаря СПЯ за
счет собственных языковых ресурсов яв-
ляется, безусловно, калькирование. Из
всего списка авиационных терминов (187
единиц), представленных в таблице 1, 105
терминов являются кальками.

Из общего количества терминов,
утвержденных академией на момент на-
писания статьи (6800 единиц), 187 тер-
минов классифицируются составителями
официального веб-сайта академии как чи-
сто авиационные, им присвоена категория
haml – havāyi (перевозка – воздушная)
(см. таблицу 1). Хотя необходимо отме-
тить, что некоторые метеорологические и
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общетехнические термины, находящиеся
в общем списке утвержденных терминов
и не вошедшие в данную категорию, мо-
гут по праву считаться авиационными. На-
пример, термин обледенение воздушного
судна – англ. aircraft icing – перс. yaxza-
ni-ye havāgard авторы веб-сайта относят
к разделу olum-e javv (наука об атмос-
фере), хотя это фактически авиационный
 термин.

Список авиационных терминов, утверж-
денных Академией персидского языка и
литературы, приведен в таблице 1:

Кальки выделены в таблице следую-
щим образом:

– Фразеологические кальки – полу-
жирным шрифтом;

– Словообразовательные кальки – кур-
сивом;

– Семантические кальки – подчеркива-
нием;

– Составные термины, калькированные
от иноязычных слов-терминов, – полу-
жирным шрифтом с подчеркиванием;

– Слова-термины, калькированные от
иноязычных составных терминов, – курси-
вом с подчеркиванием.

Большинство исследователей отмечает
наличие трех типов калек в СПЯ: кальки-
фразеологизмы, словообразовательные
кальки и полукальки, семантические каль-
ки Пейсиков 1975, 151.

В авиационной терминологии СПЯ по-
давляющее большинство калек-фразеоло-
гизмов (в таблице выделены полужирным
шрифтом) составляют термины, лишенные
какой бы то ни было метафоричности, об-
разности, экспрессивности, обладающие
предельно ясной мотивировкой наимено-
вания в СПЯ. Вместе с тем, учитывая при-
надлежность подобных фразеологических
единиц к терминклатуре современной
отрасли знания (авиации), принимая во
внимание «направление рецептирования»
как части культурного и научно-техни-
ческого влияния с Запада на Восток, а не
наоборот, мы считаем кальками все фра-
зеологические единицы, представляющие
собой составные термины, структурно-
семантическое единство которых задано
соответствующим прототипом Месамед
1984, 9. Примеры калек-фразеологиз-
мов (см. таблицу 1): xalabān-e āzmāyeš
«летчик-испытатель» (ср. англ. Test pilot),

ja’be-ye bāl «кессон (крыла)» (ср. англ.
Wing box), (moqarrarāt-e) parvāz-e kur
«правила полета по приборам, ППП (бук-
вально: (правила) слепого полета)» (ср.
англ. blind flight (rules), noubak (nešast va
barxāst-e kutāh) «короткий разбег и про-
бег» (ср. англ. STOL, short take-off and la-
nding), istgāh-e fazāyi «космическая стан-
ция» (ср. англ. Space station), pišbini-ye for-
ud «прогноз на посадку» (ср. англ. Landing
forecast) и т.д. Как разновидность калек-
фразеологизмов, считается целесообраз-
ным выделить в отдельную группу кальки,
образованные от составных иноязычных
терминов, которые, в силу словообразова-
тельных особенностей СПЯ, выступают в
последнем в виде терминов, представлен-
ных одним словом (в таблице выделены
жирным шрифтом с подчеркиванием).
Например: bārikpeykar «узкий корпус»
(ср. англ. narrow body), nirugāh «силовая
установка» (ср. англ. power plant), pahn-
peykar «широкий корпус» (ср. англ. wide
body). При калькировании иноязычных
слов-терминов (это сложные слова, состо-
ящие минимум из двух основ) происходит
обратный процесс, когда в СПЯ появля-
ются составные термины, состоящие из
двух и более слов (в таблице выделены
курсивом с подчеркиванием). Причина та
же: словообразовательные особенности
СПЯ и языка-контактера. Например: xatt-e
havāyi «авиакомпания» (ср. англ. airlines),
rah-e havāyi «воздушная трасса» (ср. англ.
airway), xalabān-e xodkār «автопилот»
(ср. англ. autopilot), xalabān-e farmānde
«командир воздушного судна» (ср. англ.
Pilot-in-command).

Словообразовательные кальки и полу-
кальки (выделены в таблице курсивом)
представляют собой передачу внутрен-
ней формы иноязычного прототипа сло-
вообразовательными средствами СПЯ.
Эта форма должна быть абсолютно иден-
тичной, однако практически она реа-
лизуется с известными отклонениями,
обусловленными индивидуальностью
типологических черт как СПЯ, так и кон-
тактирующего языка Месамед 1984, 6.
Примеры словообразовательных калек
(см. таблицу 1): fazāpeymā «космический
корабль» (ср. англ. Spacecraft), xodčarxeš
«авторотация» (ср. англ. Autorotation),
forusouti «дозвуковой» (ср. англ. Subsonic),



Східний світ №1 2008 163

А.А. Романченко

№ Английский термин Персидский термин Русский термин
1 Aerodrome traffic zone Mahdude-ye parvāzi-ye

forudgāh
Зона движения в районе
аэродрома

2 Aeronautical information
publication, AIP

Parvāznāme Сборник аэронавигационной
информации, САИ

3 Aeronautics havānavardi Аэронавтика, воздухоплавание
4 Air corridor Dālān-e havāyi Воздушный коридор
5 Air traffic control Morāqebat-e parvāz Управление воздушным

движением

6 Aircraft Havāgard Воздушное судно
7 Airfield Forudgāh-e sahrāyi Аэродром / летное поле
8 Airfoil mahivār Профиль / аэродинамическая

поверхность
9 Airline Xatt-e havāyi Авиакомпания
10 Airplane Havāpeyma Самолет
11 Airside Baxš-e havāyi Воздушная зона
12 Airspace Fazā-ye parvāz Воздушное пространство
13 Airway Rah-e havāyi Воздушная трасса
14 Airworthiness Salāhiyyat-e parvāz Летная годность
15 Angle of attack Zāviyye-ye hamle Угол атаки
16 Anhedral (Zāviyye-ye) hašti Положительное поперечное V
17 Anticollision light Čerāq-e xatar Аэронавигационные огни
18 Approach taqarrob Заход
19 Autogyro Havāčarx Автожир
20 Autopilot (Dastgāh-e) xalabān-e

xodkār
Автопилот

21 Auto rotation Xodčarxeš Авторотация
22 Aviation Havāpeymāyi Авиация
23 Avionics Avionik; elektronik-e

havāpeyma
Авионика, авиационное
электронное оборудование

24 Balloon Balon Воздушный шар
25 Biplane Havāpeyma-ye (dobāle) Биплан
26 Boarding card Kārt-e parvāz Посадочный талон
27 Briefing Toujih Предполетный инструктаж
28 Business class (Daraje-ye) tejāri Бизнес-класс
29 Camber Guži Кривизна
30 Canard I Pišbāl Крыло типа УТКА
31 Canard II Pasbāl Крыло типа УТКА
32 Canopy I Āsmāne Фонарь (кабины)
33 Cargo Bār Груз
34 Catering Pazirāyi Бортовое питание
35 Catering equipment Vasāyel-e pazirāyi Оборудование для бортового

питания
36 Caution area Mantaqe-ye ehtiyāt Зона с особым режимом полета
37 Ceiling I Saqf Потолок
38 Check point Noqte-ye rāhnamā Контрольный пункт
39 Chord line Xatt-e vatar Линия хорды

Таблица 1
Список авиационных терминов, утвержденных

Академией персидского языка и литературы
(выборка сделана из http://www.persianacademy.org/all_report_farsi.asp)
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40 Civil aircraft Havāgerd-e qeyr-e
nezāmi

Гражданское ВС

41 Clearway Harim-e barxāst  Полоса, свободная от
препятствий

42 Climb Oujgiri Набор (высоты)
43 Commercial aircraft Havāgerd-e tejāri Самолет гражданской авиации
44 Compass rose Golbād Компасная роза
45 Confirm Ta’yid Подтверждение
46 Connecting flight Parvāz-e rābet Стыковочный рейс
47 Co-pilot Komakxalabān Второй пилот
48 Counter Bājeh Стойка
49 Crash landing Nešast-e sānehedār Аварийная посадка
50 Crashworthiness Soquttābi Стойкость к ударным нагрузкам
51 Curbside Joloxān Фасад
52 Danger Area Mantaqe-ye xatar Опасная зона
53 Deadhead crew Xadame-ye qeyr-e

mowazzaf
Незадействованный экипаж

54 Delta wing, delta aircraft Havāpeymā-ye mosallasi Треугольное крыло, самолет с
треугольным крылом

55 Departure time Sā’at-e xoruj Время вылета
56 Descent Kāheš-e ertefā’ Снижение
57 Dihedral (Zāviye-ye) hafti Поперечное V
58 Dispatch Parvāz āmāyi Диспетчерское обслуживание
59 Dispatcher Parvāz āmā Диспетчер
60 DME, distance measuring

equipment
Fāselesanj Дальномерное оборудование

61 Ditching Ābnešini-ye ezterāri Приводнение
62 Domestic flight Parvāz-e dāxeli Внутренний рейс
63 Dry lease Ejāre-ye bixadame Сухой лизинг
64 Dutch roll Pič-o-tāb Голландский шаг
65 Duty crew Xadame-ye movazzaf Дежурный экипаж
66 Emergency landing Forud-e ezterāri Вынужденная посадка
67 Empennage Dom Хвостовое оперение
68 Enroute chart Naqše-ye masir (-e

parvāz)
Полетная карта

69 Fairing Pasārgir Обшивка/обтекатель
70 Feathering Parrebandi Флюгирование
71 First class Daraje yek Первый класс
72 First officer Xalabān do Помощник командира корабля,

ПКК
73 Flap Bālče Закрылок
74 Flare I, flare out Pāšne nešini Выравнивание
75 Flight coupon Barge-ye parvāz Полетный купон
76 Flight engineer Mohandes-e parvāz Бортинженер
77 Flight envelope Puš-e parvāz Диапазон режимов полета
78 Flight path Xatt-e seyr Траектория полета
79 Flight plan Tarh-e parvāz План полета, флайт-план
80 Flight profile Nimrox-e parvāz Профиль полета
81 Flight test Āzmāyeš-e parvāz Летные испытания
82 Flutter Bāllarze Флаттер
83 Fly-away cost Bonbahā Стоимость отлета
84 Flying testbed Āzmāyešgar (-e parvāzi) Летающая лаборатория
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85 Forced landing Forud-e ejbāri Вынужденная посадка
86 Formation flight Parvāz-e jam’ Полет в боевом порядке
87 Freight 1 Ferest Груз
88 Freight 2 Ferest kardan Отправлять груз
89 Galley Qezāxāne Бортовая кухня
90 Glider Bādpar Планер
91 Hang glider, kite Sabokpar Дельтоплан, воздушный змей
92 Hard landing Nešast-e šadid Грубая посадка
93 Helicopter Bālgard Вертолет
94 Helipad, pad Bālgardnešin Вертолетная площадка
95 Heliport Bālgardgāh Вертодром
96 Holding pattern Entezār-e forud Процедура полета в зоне

ожидания
97 Homing Maqsadgarāyi Привод (на радиостанцию)
98 Hovering Istāyi Висение
99 Hypersonic Fouq-e souti Гиперзвуковой
100 Instrument flight rules,

IFR
(moqarrarāt-e) parvāz-e
kur

Правила полета по приборам,
ППП

101 Instrument landing
system, ILS

(Sistem-e) forud bā
dastgāh

Система посадки по приборам,
ИЛС

102 International flight Parvāz-e xāreji Международный рейс
103 Landing Forud, nešast Посадка
104 Landing angle Zāviye-ye forud, zāviye-

ye nešast
Посадочный угол

105 Landing area Mantaqe-ye forud,
mahal-e forud

Посадочная площадка/аэродром

106 Landing crew Xadame-ye forud Наземный экипаж
107 Landing distance Mosāfat-e nešast Посадочная дистанция
108 Landing forecast Pišbini-ye forud Прогноз на посадку
109 Landing gear Arābe-ye forud,

forudafzār
Шасси

110 Landing light Čerāq-e forud Посадочная фара
111 Landing load Bār-e forud Посадочная нагрузка
112 Landing weight Vazn-e forud Посадочная масса
113 Landside Baxš-e zamini Привокзальная площадь
114 Leading edge Labe-ye hamle Передняя кромка
115 Leg Sāq (-e parvāz) Участок/отрезок маршрута
116 Lift Barār Подъемная сила
117 Loading bridge Dālāne Загрузочный трап
118 Local flight Parvāz-e mahali Полет в зоне (аэродрома)
119 Longeron Šāhtir Лонжерон
120 Luggage, baggage Tuše Багаж
121 Missed approach Taqarrob-e nātamām Уход на второй круг
122 Mock-up Peykarnamā Макет
123 Monoplane Havāpeymā-ye takbāle Моноплан
124 Nacelle Mahfaze-ye motor (Мото)гондола
125 Narrow body Bārikpeykar Узкий корпус
126 Navigation lights, position

lights
Čerāqhā-ye nāvbari Аэронавигационные огни

127 Noise Sarosedā Шум
128 Overight Parvāz-e oburi Пролет
129 Parachute Čatr, čatr-e nejāt Парашют
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130 Parafan Motor-e čatr Парамотор
131 Paraglider Čatrbāl Параплан
132 Parasail Ābčatr Водный кайт
133 Paraski Eskičatr Лыжный кайт
134 Phases Āhle ??? Этап (полета)
135 Pilot-in-command, PIC Xalabān yek, xalabān-e

farmānde
Командир воздушного судна, КВС

136 Pitch 1 Tāb Тангаж
137 Pitch 3 Gām Шаг (винта)
138 Power plant Nirugāh Силовая установка
139 Power train Nirurasān Силовая передача
140 Powered hang glider Sabokpar-e motori Мотодельтаплан
141 Prohibited area Mantaqe-ye parvāz-e

mamnu’
Запретная зона

142 Pylon Pāye-ye nasb Пилон
143 Registration Šenāse Регистрация
144 Reservation Zaxire-ye ja Бронировка
145 Restricted area Mantaqe-ye parvāz-e

mahdud
Зона, ограниченная для полетов

146 Rib, wing rib Bālbande Нервюра
147 Roll Qalt Крен
148 Rolling 1 Qaltaš Крен
149 Rolling 2 Qaltaši Крен
150 Search light Čerāq-e jost-o-ju Прожектор
151 Skid Borunsoreš Скольжение (наружу)
152 Slat Havāzeh Предкрылок
153 Slip Darunsoreš Скольжение (вовнутрь)
154 Slot Šekāf Щель
155 Space station Istgāh-e fazāyi Космическая станция
156 Spacecraft Fazāpeymā Космический корабль
157 Spar Tir-e hāmel Лонжерон
158 Spin Foručarxi Штопор
159 Stator Istāne Статор
160 STOL, short take-off and

landing
(havāpeymā-ye) noubak
(nešast va barxāst-e
kutāh)

Короткий разбег и пробег

161 Stopway, overrun Istrāh Концевая полоса торможения
162 Stringer Tirak 2 Стрингер
163 Strip Hāšiye (-ye bānd-e

parvāz)
(летная) полоса

164 Subsonic Forusouti Дозвуковой
165 Tab Safhak Триммер
166 Tail skid Zarbegir-e dom Хвостовой костыль (пята)
167 Take-off Barxāst Взлет
168 Taxi Xazeš Руление
169 Taxiway Xazešrāh Рулежная дорожка
170 Test flight Parvāz-e āzmāyeš Испытательный полет
171 Test pilot Xalabān-e āzmāyeš Летчик-испытатель
172 Touch-and-go Tamas-o-barxāst Конвейер
173 Tourist class (daraje-ye) gardešgari Туристический класс
174 Trailing edge Labe-ye farāz Задняя кромка
175 Transporter Mosāferbar, tarābar Транспортер
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176 Type certificate Govāhināme-ye maxsus Сертификат типа
177 Utility aircraft Havāgard-e čandmanzure ВС общего назначения
178 VTOL, vertical take-off and

landing
Omudparvāz Вертикальный взлет и посадка

179 Visual flight rules, VFR (moqarrarāt-e) parvāz
ba did

Правила визуальных полетов,
ПВП

180 Waiting list Fehrest-e entezār Лист ожидания
181 Waypoint Rāhnešān Промежуточный пункт

маршрута, ППМ
182 Wet lease Ejāre bā xadame Мокрый лизинг
183 Wide body Pahnpeykar Широкий корпус
184 Wind sock, wind cone,

wind sleeve
Bādnemā-ye (kise-i) Конусный ветроуказатель

185 Wing box, torsion box Ja’be-ye bāl Кессон (крыла)
186 Wing plan, planform Nemā-ye bāl Форма крыла в плане
187 Winglet Bālak Крылышко

tamas-o-barxāst «конвейер» (буквально:
касание и взлет) (ср. англ. Touch-and-go),
tarābar «транспортер» (ср. англ. Transpor-
ter), rāhnešān «промежуточный пункт
маршрута, ППМ» (буквально: знак/указа-
тель на дороге) (ср. англ. Waypoint) и т.д.
В своем диссертационном исследовании
В.И. Месамед отмечает, что словообразова-
тельные кальки покрывают более половины
всех калек СПЯ Месамед 1984, 10. Дума-
ется, в случае с авиационной терминологи-
ей можно наблюдать несколько другую кар-
тину. Из представленного в таблице 1 спис-
ка авиационных терминов (187 терминов)
безусловное большинство составляют фра-
зеологические кальки (60), далее следуют
словообразовательные (18), семантические
(12), составные термины, калькированные
от иноязычных слов-терминов (12), слова-
термины, калькированные от иноязычных
составных терминов (3).

Семантическая калька (в таблице вы-
делены подчеркиванием) представляет
собой новое значение, возникшее в искон-
но персидском слове (равно как и в ранее
вошедшем в СПЯ лексическом заимство-
вании) под воздействием семантики про-
тотипа. Анализируя изменение семантики
слова, можно принять за семантическую
кальку то значение, которое появилось в
результате внутренней эволюции. Одна-
ко многие новые значения, относящиеся к
современным терминклатурам, не смогли
бы самостоятельно развиться в СПЯ, не
будь влияния слова-прототипа в одном из
контактирующих языков Месамед 1984,

12. Примеры семантических калек: sāq
(-e parvāz) «участок/отрезок маршрута
(буквально: голень)» (ср. англ. Leg – нога),
gām «шаг (винта)» (ср. фр. Pas d’hélice
(буквально: шаг воздушного винта), guži
«кривизна (буквально: согнутый, сгорбив-
шийся)» (ср. англ. camber).

Идентификация в текстах калькирован-
ных терминов представляет определенные
трудности, поскольку внешне кальки иден-
тичны исконной лексике Месамед 1984, 6.
В персидских авиационных текстах часто за
калькированными терминами следуют ино-
язычные вкрапления с сохранением написа-
ния на языке-источнике. В таком случае (как
можно видеть из приведенного ниже приме-
ра авиационного текста) идентификация ка-
лек не представляет никаких трудностей.

Nāmhā-ye zir ruye naqšehā-ye havānavardi
nemāyeš midehand:

1. fazāhā-ye mamnu’e (prohibited area)
Fazāhā-yi hastand ke anjām-e parvāz

dar ānhā mamnu’ šode ast (mānand-e
pālāyešgāhhā).

2. fazāhā-ye xatar (danger area)
dar in fazāhā fa’āliyyathā-yi anjām

mišavad ke barā-ye parvāzhā-ye qeyr-e mor-
tabet-e xatar āfarin ast (mānand-e meyādin-e
tirandāzi)

3. fazāhā-ye mahdud (restricted area)
In fazāhā moured-e bohrebardāri barā-ye

‘amalyāt-e parvāzi-ye xāsi hastand. Va vorud
be ānha manut be kasb-e ejāze-ye maxsus az
motesadi-ye fazā mibāšad.
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4. fazāhā-ye ehtiyāti (caution area)
Fazāhā-yi hastand ke dar ānhā fa’āliyyat

va ‘amalyati anjām mišavad ke vorud yā
obur sāyer-e parvāzhā mostalzem-e re’āyat-e
ehtiyāt ast Ketāb-e sāl 1385 г.х., 101.

Перевод:
На аэронавигационных картах пред-

ставлены нижеуказанные названия:
1. запретные зоны (prohibited area)
Это зоны, в которых выполнение поле-

тов запрещено (например, нефтеперегон-
ные заводы).

2. опасные зоны (danger area)
В этих зонах осуществляется деятель-

ность, которая представляет опасность для
полетов, не связанных с ней (например,
полигоны для стрельб).

3. зоны, ограниченные для полетов (re-
stricted area)

Эти зоны используются для выполне-
ния специальных полетов. Вход в них за-
висит от получения специального разре-
шения от руководителя зоны.

4. зоны с особым режимом полетов (cau-
tion area)

Зоны, в которых осуществляется опре-
деленная деятельность или действия, вход
или пролет их другими рейсами требует
соблюдения осторожности.

Иногда за калькированными терминами
следуют заимствования. В таких случаях
идентификация калек не представляет про-
блем. Например: asymmetrical lift – barā-
ye (lift-e) motaqāren Karimi 1369 г.х., 19
(Перевод: asymmetrical lift – несимметрич-
ная подъемная сила. В скобках в персид-
ском тексте указано заимствование из англ.
lift «подъемная сила»). In amal be manzur-
e jologiri az vāmāndegi-ye (estāl-e) motor
mibāšad Karimi 1369 г.х., 34. (Перевод:
Это действие производится с целью пре-
дотвращения помпажа двигателя. В скобках
в персидском тексте указано заимствование
из англ. stall «помпаж двигателя»).

Фразеологические кальки, несущие в
себе определенные виды метафорическо-
го переноса, сходные с соответствующими
фразеологическими единицами в контакти-
рующих языках, легко поддаются иденти-
фикации. Примеры: parvāz-e kur «слепой
полет / полет по приборам» (ср. англ. Blind
flight), zāviyye-ye hamle «угол атаки» (ср.
англ. angle-of-attack), dālān-e havāyi «воз-
душный коридор» (ср. англ. Air corridor).

Подавляющее большинство калек пер-
сидских авиационных терминов образо-
вано от английских слов/словосочетаний,
что обусловлено рядом экстралингвисти-
ческих факторов. Однако определенное
количество калек образовано и от фран-
цузских терминов. Это главным образом
касается некоторых чисто «авиационных»
понятий/терминов, проникших на заре за-
рождения авиации в Иран вместе с само-
летами французского производства. Из ни-
жеуказанных примеров видно, что англий-
ские и французские термины полностью
отличаются друг от друга, а персидские
кальки имеют своим источником именно
французские авиационные термины.

Термин: Шаг воздушного винта.
Англ. propeller pitch (буквально: тангаж

воздушного винта).
Фр. Pas d’hélice (буквально: шаг воз-

душного винта) – отсюда был калькирован
русский термин (шаг воздушного винта),
давший жизнь украинскому термину крок
повітряного гвинта. Независимо от рус-
ского и английского терминов, персидский
термин gām-e malax (буквально: шаг воз-
душного винта) был калькирован напря-
мую с французского термина.

Термин: Отбор воздуха.
Англ. Air bleed (буквально: просачива-

ние/истечение воздуха)
Фр. prélèvement d’air (буквально: взя-

тие воздуха) – явился основой для рус-
ской кальки (отбор воздуха), из которой
впоследствии появился украинский тер-
мин відбір повітря. Персидский термин
havāgiri (буквально: взятие воздуха) – так
же, как и его русский «собрат», – был на-
прямую калькирован с французского тер-
мина.

Термин: Элерон.
Англ. aileron – заимствование из фран-

цузского языка. Слово имеет только одно
значение – «элерон».

Фр. aileron имеет значения: 1) оконеч-
ность, край крыла, 2) плавниковое перо,
плавник, 3) лопатка, лопасть, 4) ав. элерон
Гак 2004, 29. Французский авиационный
термин является основой для русского и
украинского заимствований элерон/еле-
рон и персидской семантической кальки
šahpar. Это слово имеет значения: 1) ма-
ховое перо (птицы), 2) ав. элерон Рубин-
чик 1985, 121. Интересно отметить, что
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наряду с термином šahpar широко упо-
требляется (особенно в разговорной речи
авиационных специалистов) заимствова-
ние elerān.

ВЫВОДЫ
1. Калькирование является одной из глав-

ных альтернатив пополнения словаря СПЯ
за счет собственных языковых ресурсов.

2. В авиационной терминологии СПЯ
представлены 5 типов калек: фразеологи-
ческие, словообразовательные, семантичес-
кие, составные термины, калькированные от
иноязычных слов-терминов, слова-термины,
калькированные от иноязычных составных
терминов. В количественном отношении
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фразеологические кальки составляют более
половины от общего числа калек.

3. Идентификация в текстах калькиро-
ванных терминов представляет определен-
ные трудности, поскольку внешне кальки
идентичны исконной лексике. Идентифи-
кации калек помогают: иноязычные вкра-
пления, заимствования, определенные
виды метафорического переноса, имею-
щиеся в терминах языка-источника.

4. Большинство калек персидских ави-
ационных терминов образовано от англий-
ских слов/словосочетаний. Незначитель-
ное число калек образовано от француз-
ских терминов, как правило, обозначаю-
щих чисто авиационные понятия.
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ЦЕ дослідження виникло з незначного
приводу, як здавалося – суто компози-

ційного: бракувало виразного завершення
абзацу про теоніми в нарисі про Саки і Сар-
навщину. Почалося з пошуку в Несторо-
вому тексті точного складу божеств язич-
ницького пантеону в Києві 980 року, – а
закінчилося зламом уявлень про масштаби
іраністичних контактів у Наддніпрянщині.
Стара струнка теоретична схема просідала
й розвалювалася ще місяць. Та про все по
порядку. Надамо слово Нестору:

“И постави кумиры на холъму внќ двора
теремнаго: Перуна... и Хоръса, и Дажьбога,
и Стрибога, и Сќмаргла, и Макошь”

По-перше, за сучасним станом знань
виходить, що із шести божеств київсько-
го пантеону двоє мають таки індоіранські
імена: Стрибог, Макоша. Ще двоє – іран-
ські: Хорс, Симаргл. Одне – не іранське і
не слов’янське: Даждьбог (про це згодом).
Попри висловлені сумніви, одне ім’я ви-
глядає слов’янським – це “наймолод-

ший” – Перун. (Прагнення поставити його
на чолі пантеону зрозуміле – це божество
дружинників: 844 року “поганыя руси”,
тобто нехрещені германці, клялися саме
Перуном [ПВЛ, 78]).

По-друге, загадкою списку було те, що
в ньому відсутній Сварог: він хоч і згада-
ний у літописі, але за випадкових обставин
[ПВЛ, 464, 466]. Разом з тим достеменно
відомо, що “Сварог – верховне божество
язичницької Русі, яке відповідає в пере-
кладній літературі Гефесту, а також і Гелі-
осу” [Фасмер, ІІІ, 569].

По-третє, хоча зв’язку київського пан-
теону зі скіфським справді немає [Рыба-
ков, 433], але переконливі індоіранські
етимології теонімів Київського пантеону
таки існують (мал. 1). Постає питання:
якщо не скіфи, то які ж іранці навчили на-

Т е о н і м и:
грецькі скіфські давньоіранські

ГЕСТІЯ ТАБІТІ
ЗЕВС ПАПАЙ

ГЕЯ АПІ
АПОЛЛОН ГОЙТОСИР
АФРОДІТА АРГІМАПСА

ПОСЕЙДОН ФАГІМАСАД
 (зіставлення Геродота)

стрибогъ

даждьбогъ

гефт. Śrī-bhaga ‘високий бог’

****. ***** ‘добрий бог’

сварогъ

хоръсъ

сќмарглъ

мокоша

1) скр. Svarga ‘рай Індри’ [Platts, 559; 697];
2) інд. вед. s(u)var ‘сонце’ + суф. ір. -ogъ; 3)
скр. sūraj ‘сонце’;
– авест. hvarə xšaētəm ‘сонце ясне’; пор. перс.
xoršid ‘сонце’;
– перс. Sīmurġ ‘ім’я демона’, парс. śīna-mrū;
пехл. śīn-mru;
– *maha-īśā ‘велика богиня’ < скр. mahī-īśā
‘земна богиня’

Мал. 1. Відповідність грецьких, київських слов’янських та іранських божеств.

Я не сонце – зігріти усіх не подужаю, ні.
Й таємницю буття – не відкрити мені.
В океані думок розшукав я перлину –
Страх бере: не признаюсь у цьому знанні.

Омар Хайям

К.М. Тищенко

ҐОРҐАНИ, СВІРЖ, СТРИБІЖ:
НАШІ ВІЧНІ СУСІДИ – ІРАНЦІ
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ших предків віри у Стрибога, Хорса, Си-
маргла й Мокошу?

Шляхи сходяться до Авести
Про те, що ціла система готових, сфор-

мованих релігійних понять була запозиче-
на слов’янами саме від іранців, неупере-
джено свідчить словник, у історії ж – мов-
чанка. При цьому дедалі помітнішою стає
невідповідність уже відомих масштабів
давніх ірано-слов’янських контактів і тра-
диційно невиразної історико-теоретичної
їхньої схеми. Справа повертається надто
серйозно, адже з відображеного в Авесті
світогляду походять такі всеслов’янські
поняття і слова, як Бог, рай, ящір, ватра,
хвала, гадати [пор. Мартынов, 48, 52–54,
57]. Що більше, під іранським впливом
прадавнє слово divъ набуло у слов’ян зна-
чення ‘демон’ (авест. dāeva). Поруч, у бал-
тійських мовах, аналогічна основа зберегла
старе значення, як і в інших європейських:
лит., лтс. dievas ‘бог’, пор. лат. Deus, гр.
Θεως. Однак цим переліком давні україн-
ські іранізми не вичерпуються, бо охоплю-
ють ще й центральнослов’янські слова
і поняття, знову ж, запозичені з Авести
вужчим колом слов’янських мов, адже ця
група запозичень відсутня в периферій-
нослов’янських мовах: кат, потвора, по-
чвара, раріг, ошатний, тривати, дбати,
патрувати [Тищенко 2006, 122–123]. І
навіть для найпізнішого, відомого лише в
українській і білоруській мовах іранізму
хата в українських подільських говірках
збереглося додаткове архаїчне значення
‘могила на кладовищі’, яке прямо відпо-
відає знову реалії з Авести: kata ‘кімната,
комора, льох (у т.ч. – як тимчасове місце
зберігання тіл померлих)’ (Bartolomae), –
див. [Трубачев, 42].

Виходить, Авеста була відома предкам
українців упродовж тисячоліть, адже її по-
тужний лексичний і семантичний вплив на-
явний в усіх трьох хронологічних пластах
іранізмів українського словника.

Доля Авести
Авеста – це назва збірки сакральних

текстів маздеїстської (зороастрійської)
релігії в давньому Ірані, написаних авес-
тійською або зендською мовою. Вважа-
лося, що оригінальний текст Авести за-

гинув при завоюванні Перської імперії
Дарія ІІІ Олександром Македонським у
334–329 рр. до н.е. Усна традиція збере-
гла ці тексти, і вони були поновно запи-
сані у III–IV ст.н.е. за царя Шахпура ІІ.
Авеста включала тоді 21 книгу. Дотепер
збереглася приблизно ¼ частина цілого
тексту. Французький сходознавець і ман-
дрівник А. Анкетіль-Дюперон отримав ці
книги від парсів (зороастрійців) 1758 р.
в Сураті (Індія), де вивчав зороастризм і
був утаємничений у культ вогню. 1771 р.
він опублікував латинський переклад
Зенд-Авести [Robert, 76].

Найдавнішу частину Авести складають
ґати (це звідси походить укр. гадати). Ґати
являють собою строфи, традиційно припи-
сувані Заратустрі: в них пророк розпитує
божество і молиться Ахура Мазді. Ці ґати
об’єднані у книзі Ясна (‘жертовна’). Про-
довження Авести менш архаїчною серед-
ньоіранською мовою включає ще кілька
книжок (т.зв. Мала Авеста), у тому числі
Яшту, – це гімни до давніх божеств, по-
вторно запроваджених у пізнішому зоро-
астризмі [Robert, 143]. Внаслідок тексто-
логічного і палеографічного аналізу різні
аркуші 180 рукописних фрагментів Авести
датовані в межах від II до VII ст.н.е. При-
чому давньоіранською мовою укладено
лише жрецький кодекс Відевдат. Від ін-
ших 21 книги збереглися фрагменти і ре-
зюме середньоперською мовою – Денкарт
[Zanichelli, 175].

Для світової науки іранську Авесту
врятував француз

Молодий французький теолог Абрагам Гі-
ацинт Анкетіль-Дюперон (1731–1805) прий-
шов до вивчення авестійських текстів від
теології. Під впливом тодішніх романтичних
ідей він перейнявся бажанням прочитати свя-
щенні книги парсів, останніх послідовників
Зороастра, які знайшли притулок від пере-
слідувань мусульман в Індії. Для досягнення
своєї суто наукової мети 24-річний вчений
завербувався солдатом на французький вій-
ськовий корабель. Вивчивши вже в Індії пер-
ську мову, він із французького Пондішері на
березі Бенгальської затоки через усю Індію
прямує до Сурата на західному березі країни.
Це місто у ті часи також належало францу-
зам. Саме тут жила громада парсів – шану-
вальників вогню.
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Щирість і людяність допомогли терплячо-
му французу познайомитися з їхніми жерця-
ми – дастурами. Вони відчули довіру до ньо-
го і поступово втаємничили у свою релігію.
Новоявлений зороастрієць у французькому
мундирі з подивом дізнався, що самі вони
вміють читати свої сакральні тексти лише
новоперською мовою, пам’ятаючи за успад-
кованою багатовіковою традицією, у якому
місці тексту щó саме написано.

“Метою Анкетіль-Дюперона була Зенд-
Авеста, святе письмо парсів, усе, що зали-
шилося від давньоіранських релігійних книг,
які пережили панування греків, парфян та іс-
ламу. Як виявилося, Зенд-Авеста не загинула
у вихорі чужинських навал, а була врятована
вірними і своєчасно переправлена до Індії.

Коли 1761 р. Пондішері знову опинився
в руках англійців, Анкетіль-Дюперон повер-
тається до Європи. По семирічному перебу-
ванні в Індії він привозить із собою не лише
подарований парсами оригінал Авести
(який був незрозумілий ні йому, ні парсам),
а й новоперський переклад її, продиктований
дастуром Дарабом. (...) Анкетіль-Дюперон
повернувся до Парижа з трофеєм, який вклю-
чав 180 рукописних фрагментів (!)” [Добль-
хофер, 121].

Маздеїзм, або зороастризм, був релігі-
єю доісламської Персії. Певний час її по-
яву пов’язували з проповідями Заратуштри
(Зороастра) у VI ст. до н.е., але тепер вва-
жають, що вона виникла ще давніше. Це
була релігія Перської імперії за Ахеменідів.
Завоювання Олександра Македонського
спричинили її кризу, згодом подолану за
часів Сасанідської династії. Поновлений
тоді як державна релігія, маздеїзм існу-
вав у Персії до завоювання її арабами у
VII ст. До наших днів він утримався лише
в Індії. Парси емігрували до Бомбея у XV-
II ст., їхня громада нараховує зараз понад
100 тис. осіб; всі вони шанують вогонь і
практикують ритуал “башт мовчання”, на
яких виставляють тіла померлих [Zaniche-
lli, 1137]. Незначні реліктові групи маздеїс-
тів трапляються і в Ірані (Єзд, Керманшах).

Основою віровчення, яке спирається на
власний священний текст – Авесту, є віра
у вище божество (Ахура Мазда), творця
світу й людини. Йому протиставлене уо-
соблення зла (Анґра Манню), приречене
бути подоланим Ахурою Маздою. Навколо

вищого божества розміщуються безсмерт-
ні істоти (Амеша Спента) з різними атри-
бутами, через яких Ахура Мазда править
світом. Ритуал, у якому людина бореться
із силами зла, має кульмінаційним момен-
том святкування ясни, безкровної жертви
богу, що супроводжується жертовними
узливаннями. Функції жерців виконували
маги, потужна спадкова каста з еліти [там
само].

Який же дотичний до Авести матеріал
є в топонімії України? Основа Ясн- (84
назви) здавалася чи не найкраще збере-
женою, включно з 30 ЯСЕНами і похід-
ними: Ясеневе, Ясіня, Ясенки тощо, – але
вона може відповідати й простішому *яс-
‘ясин, осетин’. Через південнослов’янське
щ [шт] могли бути продовженням топоос-
нови *Яшт- дві назви:

Ященків Чг (Варва)^ Богдани, МАКУ-
Шиха, ХОРТиця, БОХАНів, БЕРІЗка, ОЗЕ-
Ряни, ЛЕЛЯКи...;

Ящикове Лг (Перевальськ): БУГаївка,
КРУГлик, ОЛЕНівка, ПЕТРівка...

Основа ahur- закономірно відповіда-
ла б укр. Охр-, Охл-, Очер-. Ще кілька
назв на зразок Мазне, Мазники, Мазки мо-
гли походити від імовірної основи *мазд-.
Виглядало невипадковим, що вийти на ці
назви вдалося у процесі дослідження то-
понімічних околиць назв з основою Ма-
н(и)-, імовірно пов’язаною з поширенням
маніхейства. Топооснова Маз- трапилася у
трьох кортежах підряд:

Маниківці Хм (Деражня): Вовковище,
Садове, Богданівці, БЕРЕЗове, БОЖиків-
ці, ГАЛУЗинці < -ру-, ЗГАР, ЗГАРок < осет.
дзуар ‘хрест’, Майдан 3, ОСикове, ЯСЬ-
ківці, МАЗНики < *маздн-?...;

Манжосівка < *mani + os ‘яс’ Чг
(Прилуки): Богданівка, Тополя, БОРШна,
ПЕТРівка, ЗаЇЗД, ЗаРУДка, БЕРЕЗівка,
Ліс. СОРОЧинці, ПРУЧаї, ПриОЗЕРНе,
МАЗки, ПоГРЕБи, РУДівка, ПИРОГівці,
ПЕТРуші, БЕРДівщина...

Манжосівка См (См)^ ГРУЗЬке; ХО-
ТІНЬ, ПИСАРівка, БАСівка, АИРИЯКІВ-
щина, Перехрестівка, ЗАХАРівське, ВА-
РАЧине, Головашівка^ Лікарське <? *врач-
з vơk, СОКОЛине, РУДнівка, ДОЦенківка,
ПРУДок, МАЗНе...

Четверту назву вже неважко було ви-
добути з алфавітного переліку ойконімів
України [АТП]:
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МАЗки См (НедРИГАЙЛів)^ ОЗЕРне,
ХОЛОДне, РУДка, ЯКИМенки, БОРОДА-
Нове, БРОДок, БЕРІЗки, ХОЛОДний Яр, Лі-
карівщина <? *врач- з vơk (!), ЮХТи, КУР-
мани^ БЕРЕЗняки, ШКРОБОТове (!), ЯРмо-
ленкове, ХОРУЖівка, БІЖ, Баранове...

Показовим було і повторення топоос-
нови Лікар- – можлива наївна заміна по-
переднього *врач- < vơk, і особливо поява
в кортежі топооснови Шкробот-, яка по-
вертає читача до земних турбот.

Солодка й солона вода
На згадку Павлу Анатолійовичу Шкроботу

“Засвітившись” в останньому топо-
ландшафті, назва Шкроботове, яка досі
роками вислизала із застосовуваних до неї
етимологічних схем, нарешті підказала ре-
зультативний напрям зіставлення: імовір-
но, що це ір. šeker-ābād ‘місцевість із со-
лодкою (тобто смачною, прісною) водою’.
Цього разу впевнено говорити про таку
відповідність дають підстави прямі сис-
темні аналогії з топонімією Ірану.

Справді, в іранському остані Хорасан
досі зберігся ойконім зі схожими елемен-
тами й аналогічною структурою:
Шекераб ‘Солодка вода’, а в Централь-
ному остані – синонімічна назва
Шірінабад ‘місцевість із солодкою (тоб-
то смачною, прісною) водою’ [Иран, Д-6,
Г-3]. Відомо, що новіші назви побудовані з
перським ізафетом типу āb-e širin ‘солодка
вода’, старі ж – саме так, з основоскладан-
ням і препозицією прикметника: Sorxāb
‘Червона вода’, Šurāb ‘Солона вода’, г. Siy-
ahkuh ‘Чорногора’.

Розгляд атомарних фактів – це подо-
ланий етап досліджень у топонімії; сис-
темний підхід зобов’язує підключити до
розгляду всю топонімічну парадигму. В
Україні ця дивна топооснова наявна у на-
звах Шкроби Вл, Шкробове Чг, Шкробо-
ти См, Шкроботівка Тр, Скоробогатьки
Пл, можливо – Шкурупії, Шкурупіївка Пл,
Шкарбинка Од, Шекеринці Хм, Скребеличі
Жт. (Зрідка трапляється й українське пріз-
вище Шкробот.) З’ясувалося, що кожний
районний тополандшафт навколо селищ
із цими назвами містить типові іранські
вкраплення:

Шкроби Вл (Луцьк?)^ СОКОЛовище <
саки, алани, РУДка < rud ‘річка’, РУДня,

БРІДки < baradey ‘Яків Барадей’, КОРЗова
< *Хорс, Кукуріківка < ір. xoroz ‘півень’,
ТЕКЛя... < *Digle ‘р. Тигр’...;

Шкробове Чг (Щорс): СНовське
< *(со)сн-, ПЕТРівка < patraya ‘наглядати’,
КОРІВне, Куропіївка, РУДня, ХОТУНичі
< Xotan...;

Шкроботи См (Недригайлів)^ ...РУ-
Банка (?!)...;

Шкроботівка Тр (Шумське): СУРАЖ
< скр. surāj ‘сонце’, СОСНівка, САДки,
КРУГолець, ЗАБАРа < ос. дзуар ‘хрест’...;

Шкурупії Пл (Решетилівка): ТУТаки
< тати, ЩЕРБаки < šur-āb ‘солона вода’,
Шкурупіївка^ ХОРУЖі < xoroz, ПАНенки,
ХАРЧенки, ЖИТниківка < yazid, БЕРЕЗ-
няки < parast, ПЛОСКе < сарм. -л-, ХРЕ-
Щате, ЯЦенки < яс...;

Шкарбинка Од (Любашівка): Ново-
КАРБинка, АРЧепитівка < art ‘божество’,
БОКове 2 < бог, ПЕТРівка, ЯСЕНове 2 <
ясна...;

Шекеринці Хм (Ізяслав): ЩУРІВці,
ЩУРІВчики < šur-āb ‘солона вода’, ПО-
КОШівка < *м-, ІЗяслав < yazid, БОРИСів,
ДВІРець < ос. дзуар ‘хрест’, ШУРА 3, Пів-
нева Гора, РЕВуха < дір. rauta ‘річка’...;

Скоробогатьки Пл (Лохвиця)^ ІСків-
ці, +ОВДІЇвка < -лд-, -рд-, КОРСунівка,
ПЛАСКівщина, САРАНЧине, ЮСКівці,
ШКАдРетів, По+ГАРщина, РУДа, РУД-
ка, ХАРКівці < xwar- ‘сонце’, ЯХНики <
яшта...;

Скребеличі Жт (Овруч): РУДка 3, ЯСЕ-
Нець, ТЕКЛівка, ОЛеничі, ШОЛОМки <
sarm-, ПідРУДдя, ЯЦковичі, РУДня, СО-
ЛОТине < sard ‘холодний’, БОРУТине <
*пират-, Богданівка, ДЕ+ЛЕТа...

На півдні, у степу збереглися села з
українськими назвами-кальками того са-
мого змісту:

Солодководне Зп (Куйбишеве): ЯСНопіл-
ля, БЕРЕЗівка, РУДянка, БАГатівка, ОЧЕРе-
тувате < ahur-^ ПЕТРівське, ГРУЗЬке < Хорс,
Комиш-Зоря < *очерет- + озор-?...;

Солодка Балка Зп (Токмак)^ __РОБОТи-
не (!), КУРОШани < Kuroš, ХАРКове, СА-
Дове, СНІГУРівка < Şangar, ОЧЕРетувате...

Тут взята у рамку цікава пара сусідніх
топонімів. За всієї своєї штучності, назва
с. РОБОТине може бути історичним про-
довженням форми *Шкроботине і в тако-
му разі відповідала б за змістом назві су-
сіднього села – очевидно, з такою самою
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доброю водою. Такої ж аферези зазнали,
можливо, й назви Риботин Чг, Риботень
См, які досі існують у стереотипному іран-
ському топонімічному оточенні.

За буденною побутовою логікою, коли
існують назви смачної питної води, то
мали б бути позначені й інші, солонува-
ті, джерела. Власне, це вже й виявилося у
кількох назвах районного сусідства з осно-
вою Шура-, Щуров- і Щерб- – імовірно,
з ір. šur-āb ‘солона вода’. Ці міркування
спираються на вагомі аналогії в Ірані: там
справді існують 5 назв сіл Šurāb (в останах
Єзд, Систан, Хорасан 2 і Центральному) і
ще кілька назв річок Šurrud. Пізнішими на-
звами річок з тим же змістом є Rud-e šur,
Kal-e šur ‘Солоний рівчак (яр)’. Ще одне
міркування стосується традиційної пер-
ської орфографії, яка не передає окремих
голосних. Якщо припустити, що у пізній
період хтось навіть мав змогу бачити на-
писання в арабо-перській графіці відпо-
відних українських ойконімів, похідних
від *Šekerāb, тобто , то формаль-
но в такому записі зафіксовано саме лі-
тери “ш-к-р-а-б” (і немає двох -е-), що й
могло вплинути як авторитетна підстава
для подальшої вимови цієї топооснови як
Шкроб-. Кінцеве -об досконало відповідає
таджицькій (і в цілому північноіранській)
вимові перського -āb, пор. і р. Обь.

Бажаючи переконатися у правильності
цієї етимології, можна було звернутися до
топонімічних систем західніших земель,
які хоч і меншою мірою, але також зазна-
вали в давнині скіфського іранського впли-
ву. Єдиний чеський топонім ŠKROBOČov
під Страконіце має в околицях назви
ŠKŮDra, KATovice, SVARYŠov (!)...; біля
с. ŠKROVÁD під Пардубіце існує с. JEZ-
borice; с. SKROBovice (Opava): Studánka,
Pusta RUDka, ROUDna...

У Польщі картина дещо різноманітніша.
Отже, про солодку воду нагадують назви:

SKROBOTowo 7 C1: SULIKowo...;
SKROBACZów 174 A3 (Tarnów): SZCZ-

UROWa C1 (!)...;
SKROBów 141 A1 (Lublin)^ SZCZE-

KARków < šeker (?), BRZEZiny, JAKU-
Bowice KONińskie, BRZEŹnica, RUDka,
Majdan 2, PIOTRAWin, PIOTROWice 2,
BOGucin...

Про солону воду повідомляють  топо
німи:

SZURKOWO 109 B3 ( ): _ _KROBIA (!),
CHWALkowo, CHROścinna...

SZCZURÓW 212 B5 (Kraków):
KURDWANów, SOSNowiec, SUŁKów,
SURÓWki...;

SZCZURkowo 18 A3 (BARToszyce):
SKITno, ŻYDowo, BARCiszewo, SZWARu-
ny, ARDapy...;

SZCZURAWice 111 B2 (Kalisz)^ SKRZ-
EBowa (!)^ SZCZURy...;

Таким чином, кілька разів у сусідстві (ра-
йонному чи безпосередньому) знову опини-
лися цього разу польські основи SZCZUR- і
SKROB-/SKRZEB-, які не мають іншого
зв’язку, як тільки через пов’язаність із се-
мантичною системою перської мови! Це є
наочним і безперечним доказом правильності
проведеної реконструкції.

Макошинська Простка
Хоча в останніх кортежах двічі згадані

скіфи, двічі єзиди, один раз курди, все ж
таки виявлені у такий спосіб у топонімії
слов’янських земель очевидні іранізми ‘со-
лодка й солона вода’ непросто датувати.
Тому пошук знову перемістився до імен
божеств київського язичницького пантеону.
Мабуть, то були найзагадковіші хвилини в
евристичному процесі. Маючи на аркуші
всю різноманітність імовірних залишків
іранських теофорних топонімів України –
Свіржі, Сурожі, Стрибіж, Хоружівки, Хо-
рішки, Макошине, Макишин, – слід було по-
шукати щось дотичне до останньої основи
у словнику гідронімів України. До теми мо-
гли стосуватися яр Макушин у басейні Сів.
Дінця і не раз згадувана у Л. Похилевича р.
Макшиболото у бас. Гірського Тікичу [По-
хилевич] <*Макши болото, тобто ‘Мокоші
болото’. Однак усе це було ще не досить ви-
разним, поки на с. 337 не знайшлася тепер
уже вікопомна назва річки – Макóшинська
Прóстка, правий рукав Десни у смт Мако-
шине Чг (Мена).

Можна було б припустити, що назва
Простка – пізня і пов’язана зі словом
“навпростець”, коли б Десна пробила тут
собі нове річище, що, зрештою, є типовим
для цієї річки. До цього знайшлися на-
віть поодинокі аналогії: на українському
Підляшші – с. Prostki (тепер у Польщі),
далі Прість, рукав Прип’яті у с. Хоцунь
Вл і Простирнь, протока між р. Струмінь
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і Прип’ять Рв. Однак зосередженість на
іранській тематиці активізувала десь у су-
міжних ділянках пам’яті спогад про ціл-
ком чітко вимовлене слово päräst. Саме
так, з двома -ä- переднього ряду... Звідки
це слово? Знову й знов повертався цей чіт-
кий спогад, аж поки зрештою не згадало-
ся, звідки він: “Xodpäräst xodāpäräst nist”
‘Самовпевнений (формально – ‘егоїст’) не
вірить у Бога’ – це ж з виданого в Німеччи-
ні підручника перської мови, до якого ще
була додана платівка з чітким записом ви-
сокої якості! Цей унікальний підручник з
бібліотеки Інституту мовознавства колись
допоміг поставити вимову не одній групі
студентів...

Отже, päräst ‘віруючий’! І тоді Мако-
шинська Простка – це, чого доброго, ‘ті,
що вірять у Макошу’!.. А звідси – схоже
значення у назвах Парастовське, Паращи-
не, Паристівка тощо:

Парастовське Чг (Корюківка): ХОВДіїв-
ка < -лд-, Нова ГУРинівка (пор. фарсі gur ‘мо-
гила’), ОЗЕРеди, СОСНівка,  БОГДАЛівка,
ОХРАМієвичі < ahura, РУДня;

Паристівка Чг (Борзна): ПРАЧі, ХОРО-
Ше ОЗЕРо, БЕРЕСТовець, ЗАГОРівка 2
(< sahar ‘місто’), ОЛЕНівка, ПЕТРівка,
БЕРЕЗівка, ЖДанів;

Паращина Кв (Обухів): КОНюша < дір.
kon ‘колодязь’, БЕРЕЗове, БЕЗРадичі 2
(< -рз- (?)), ХАЛЕП’я < Haleb, ТРИПІЛЛя
< Tripolis, НЕЩЕРів < Несторій...

Із трьох назв від цієї основи параст-
дві збереглися на Чернігівщині. Але тут
відомі й інші іранські архаїзми на зразок
до[р]щ, – див. [Тищенко 2006, 129, 132–
133]. Як і у випадку з назвами Ященків,
Ящикове, ойконіми Паращине, Нещерів
могли мати попередню вимову основи за
південнослов’янським способом як [шт]:
*парашт-, *Нештер-, – тобто у звуково-
му відношенні вони близькі до прототипів
päräst, Нестор.

Поруч із Макошиним є ще й деснян-
ська протока Берéствиця під Сосницею
Чг. Це дало підставу припустити, що чис-
ленні схожі топоніми від основи Берест-
можуть приховувати попереднє іранське
päräst ‘віруючий’. Перевірка за картою
дала однозначну відповідь: десятки назв
від основи Берест- звичайно супроводять
якісь інші топоніми з виразно іранськими
топо основами:

Берестове Кв (Кв): ЗВІРинець < ос.
дзуар ‘хрест’...;

Берестове Дц (Дружківка): РАЙське...;
Берестове Дц (Артемівськ): ЯКОВлів-

ка, ПереЇЗне, САНЖАРівка...;
Берестове  Дц (Старобешеве): Но-

вОЗАРівка, Сонцеве...;
Берестове Зп (БЕРДянськ)^ САЧки,

ЯРовецьке...
Берестове Зп (Вільнянськ): ЯСИНува-

те, Перун, КРУГлик...;
Берестове Хк (Близнюки): БЕРЕСТове

2, ПЛАХТіївка...;
Берестове Хк (Дворічна): МаСЮТівка,

ПЛЕСКачівка, КРУГле...;
Берестове Хк (Куп’янськ): КУРОЧки-

не, ХРЕЩате...;
Берестове Хк (Сахновщина): БАГачка

2, ЗАГАРкушине, НеХВОРОЩа...;
Берестовець Жт (Коростень): САРНо-

вичі, ХОДаки 2, ХОЛОСно...;
Бересток Тр (Заліщики): Богдалівка,

ЩИТівці, ШУТРоминці, СВЕРШківці...;
Берестя Рв (Дубровиця): ЯСИНець,

КУРАШ, ПРАЦюки, СВАРИЦевичі...;
Берестя Чв (Новоселиця): РИНГач,

ФОРОСна...;
Берестяне Вл (Ківерці): ЯКІВці, ЖИ-

Дичин, МУРАВище...;
Берестяни Лв (САМБІР): ХВОРОЩа 2,

ЯЗів, РАЛівка...;
Берестянка Кв (БОРОДянка): ПОРОС-

Котень, ЯЗвинка...,
Берестянки Хк (Балаклія): АСіївка,

ЩУРівка, ПЛОСКОЯРка...;
Береськ Вл (Рожище): РАЙмісто^ ЯСЕ-

Нівка, Студин...;
Берестечко Вл (Горохів): ПідБЕРЕЗзя,

МЕРВА (!), ОЗЕРці, СКОБелки...;
Берестечко ІФ (Верховина): ХОРРО-

Цеве, ЯСЕНів, ПереХРЕСНЕ...;
Берестівка Вн (Липовець): СКИТка,

ЯСЕНки 2, Богданівка, МЕРВин (!)...;
Берестівка Рв (Володимирець): КРУ-

Гле, СВАРині, РАФАЛівка 2 < Ръглъ...;
Берестівка См (Лип. Долина): ПанА-

Сівка, БУГаївка, ЯСНопільщина...;
Берестки Дц (Красноармійськ): Богда-

нівка, ЯСЕНове, МУРАВка...;
Берестки Кг (Онуфріївка): ЯСИНуватка...;
Берестки Хк (Первомайський) БИШ-

КИН < *бож- + кон ‘колодязь’...
Далі через форми Бараші Жт, Барашівка

Жт можна уявити собі подальшу еволюцію
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основи päräst за слов’янською народною
етимологією до десятків назв Баранівка.

Деякі історичні події, пов’язані з урочи-
щем Берестове у Києві, заслуговують на
окремий розгляд. Коли у битві з половцями
19 червня 1096 р. був убитий половецький
князь Тугоркан, “взяв його Святополк яко
тестя свого і яко ворога. І, привізши його до
Києва, погребли його на Берестовім, на мо-
гилі, межи дорогою, що йде на Берестове, і
другою, що йде в монастир [Печерський]”
[ЛР, 140–141], – див. мал. 2. Очевидно,
Святополк віддав шану тестеві, поховавши
його на землі, шанованій його предками.

Другого дня половці на чолі з ханом
Боняком спалили Київ і Печерський мо-
настир. Очевидно, тоді ж загинув і монас-
тир у Звіринецьких печерах [Киев, 214]. На
сучасній карті Києва Звіринець показаний
відразу за Печерським монастирем, обабіч
від вулиці Старонаводницької, в кінці якої
лежить і Звіринецьке кладовище. Струмок
Звіринецький протікав на місці вул. Кік-
відзе (взятий у колектор). Не виключено,
що принаймні частина прилеглих до вул.
Звіринецької провулків успадкувала старі
назви урочищ, адже досі тут є вул. Сніж-
нянська (Şingar ‘Синджар’) і Ясеневий
провулок (яс ‘ясин, осетин’). Таким чи-
ном, минулі іранські контакти можуть досі
зберігатися в мікротопонімії Києва.

Група топонімів від основ Параст- ра-
ніше була досліджена також і в угорському
контексті: там вони здавалися пов’язаними
з мад. paraszt ‘селянин, мужик’. Дуже ймо-
вірно, що слов’янські селяни, називаючи
себе так, виглядали для мадяр як “прості”
(бо саме з цього слов’янського слова по-
яснюють мадярське paraszt). Та й досі іс-
нує сільська традиція нагадувань господа-
ря гостеві: “Ми люди прості”. Але тоді, у
VIII ст., селяни могли насправді вказувати
на те, що вони ‘віруючі’. Перехід слова ‘ві-
руючий’ у ‘селянин’ мав би повну анало-
гію в рос. крестьянин, яке тепер у масовій
свідомості ніяк не пов’язують зі словом
християнин, хоча саме ним воно і є. Тá
сáма конфесійна сфера дала і зворотний
приклад розвитку значення від класич-
ного лат. pagus ‘село’ i paganus – усього
тільки ‘сільський’ до пізньолат. paganus
‘поганський, язичницький’, – адже в міс-
тах християн ставало щораз більше, а село
залишалося бастіоном старих вірувань.

Околиці іншого села – Макишин Чг (Го-
родня) на півночі Чернігівської області міс-
тили ще один сюрприз: ЯСЬкове, БЕРЕЗна,
КУРОПІЇвка, г. Півнева, с. Півнівщина і р.
ХОРÝЖівка (пор. фарсі xoroz ‘півень’). На
цій річці було колись і с. Хорýжичі Горо-
днянського пов. “при рч. Хоружевкљ”, 1859
[СГУ, 593]. В дальших околицях Макишина
є ще с. АВТуничі < *алт- <  *арт-; С. РУД-
ня; в Білорусі зразу за кордоном АЗАРычі –
пор. ерз. azorin’e ~ ahura; ур. АСЕТИН Ліс,
ЯСЕНівка, ур. ОСЕНовецьке < *ясинуват-

ське. Іншими словами, цей тополандшафт
містить вказівку на віруючих (БЕРЕЗн- <
päräst), виявляє сусідство до села Макоші
ясів-осетинів, слід культу Хорса (Хоружів-
ки і присвячені йому півні, що своїм спі-
вом з нездоланною точністю тричі оголо-
шують майбутній схід світила) і, нарешті,
можливі ознаки культу маздеїзму (Азаричі,
Ясенівка?).

Згадана р. Макшиболото (в разі пра-
вильності запропонованої етимології <*-
Макши болото, тобто ‘Мокоші болото’)
надає ключ до розуміння численних назв
на зразок Максаки, Максим, Максимове...

Ірано-слов’янські контакти через
історичну Вірменію

Мал. 2. Копають могилу Тугорканові на
              Берестовім. Малюнок ХІІІ (ХV) ст.
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Gorĵe-, Gürcü-, Гурз(ын)- і особли-
во консонантна група -rʒ-/-rz- підказують
інше джерело. Прототипом могла бути на-
зва іранського міста і області в південно-
східному куті узбережжя Каспію – дір.
Gurgan, авест. Vurkān, грец. Γυρκανία, як і
похідна назва Гірканського (Каспійського)
моря. Ця група назв походить від дперс.
vơkana ‘вовча’: в іранській давній історії
вовк – священна тварина [Х. Курбанов,
усне повідомлення].

7. В такому разі не виключено, що й
назва кримського с. Партеніт також дав-
ніша, ніж її грецька народна етимологія
від основи Παρθέν- ‘дівочий’, і пов’язана
з Афіною Паладою: серед іранських топо-
основ є гідний претендент у вигляді етно-
форної морфеми ‘парфянці’ (пор. в Україні
назву с. Парфен См (Путивль) в оточенні
інших виразних іранізмів).

8. Від назви Ґурґана походить ім’я сто-
лиці Хорезму – Ґурґандж (на його місці су-
часне село туркм. Кёнеургенч) на Амудар’ї.
Традиційно етимологію назви Ґурґандж
вважають невідомою [Kiss, 671], але, з
огляду на іранську належність найдавні-
шого населення, вона може походити з дір.
gurgān + тюрк. ĵı ‘прикметниковий суфікс’.
Згодом у монголо-тюркському середови-
щі ця назва була пристосована до форми
Урґенч (від монг. örgő ‘палац, велика зала;
шатро володаря, вождя; особисте повстяне
шатро високого посадовця’ [Kiss, 669]). У
домонгольський час Аральське море зва-
лося Урґенчським, або Хорезмським. (До
речі, звідси ж і назва м. Урґа, столиці Мон-
голії – від 1924 р. Улан-Батор).

9. Теперішнє село на північному сході
Іраку Хорсабад одержало ім’я від сусідніх
прадавніх руїн “Сонячного міста” непо-
далік від гір з назвою Senjer, або Sanjar,
упізнаваною в кількох яскравих екзотич-
но-східних назвах України: Ст. і Н. Сан-
джари (до 1970-х рр. СанДЖари [Брай-
чевський]), Санжарівка, Сенчури, Стен-

жарівка, р. Санджарівка = СанДЖарівка
[СГУ] тощо. Навколо г. Сенджар в Іраку і
Сирії живуть курди, за віросповіданням –
переважно єзиди.

10. У найближчому сусідстві до північ-
ної межі іранських археологічних культур
і гідронімів розташовані населені пункти
Росії з назвами: м. Ардонь (Брянс. обл. біля
Сурожа!), два с. Артаково (Курс. обл.),
Ардашево і три назви Ардатов (біля Оки),
дві назви Ардаши (під В’яткою), – див.
мал. 3. В Україні це назва р. Артополот і
кілька ойконімів з початковим Арт-. Серед
антських ватажків відомий князь із типово
іранським ім’ям Ардагаст [ЕУ, ХІ, 34].

11. Особливе місце серед назв цього
пласту належить Судаку-Сурожу-Суг-
деї. “Ранню форму назви, зафіксовану у
грецьких джерелах Σουγδαία, пов’язують
з осет. sugdoeg ‘священний” [Поспелов,
399] і, слід додати, з хоронімом Соґд на
верхній Амудар’ї, – звідки й тюрк. Судак
і, продовжує Є. Поспєлов, під булгарським
впливом друс. Сýрожь [там само]. Лише
останнє положення виглядає неперекон-
ливим, адже основа ця інша, як спробуємо
показати – від того ж кореня, що й Сварог.
(Сурожів є десяток – аж до Польщі).

12. Цікавою деталлю, яка вказує на ран-
ню християнізацію іраномовних аланів у
Криму, є назва християнського с. Майрум
навпроти Успенського скельного монастиря
під плато, на якому знаходиться укріплен-
ня Киркор = Чуфут-кале, центр аланського
князівства, зруйнований татарами 1299 р.
Цю назву виводять з ос. Mayræm ‘Маріам,
Богоматір’ < гр. Μαριάμ [Бушаков, 60].

Так завдяки добре ідентифіковній гру-
пі назв “офіційного зороастризму” ми
опинилися не в давній іранській Скіфії, а
на 10–15 століть пізніше. Це IІІ–VII ст. –
часи сасанідського Ірану. Після такого по-
вороту справи і сталася якісна переоцінка
традиційної концепції ірано-слов’янських
античних і середньовічних контактів.
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Мал. 3. Історична Вірменія: місток слов’яно-сасанідських мовних контактів.
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КОРАН1

Переклад з арабської та коментарі
В.С. Рибалкіна

Сура X2: Йунус3

Мекканська,
крім мединських

40, 94–96 та 109 аятів
В ім’я Аллаха Всемилостиво-

го, Всемилосердного!
1. Аліф лям ра. Це – знамен-

ня Книги мудрої.
2. Хіба для людей було дивом,

що Ми вселили чоловікові з-по-
між них: “Перестерігай людей і
порадуй тих, хто увірував, що в
них – дійсна перевага перед їх-
нім Господом”? Невірні кажуть:
“Звісно, це – явний чаклун!”

3. Воістину, Господь ваш –
Аллах, Який сотворив небеса
і землю за шість днів, потому
затвердився на троні, керуючи
Своєю справою. Не існує жодно-
го заступника, окрім як із Його
призволу. Отакий для вас – Ал-
лах, ваш Господь, тож поклоняй-
теся Йому! Невже ви не схаме-
нетеся?

4. Усі ви до Нього поверне-
теся, відповідно до істинного
завіту Аллаха. Достеменно, Він
розпочинає витвір, потім4 по-
вертає його5, щоб по справед-
ливості винагородити тих, хто
увірував і вершив благі спра-
ви. На тих же, хто не увіру-
вав, чекає питво з окропу і бо-
лісна кара за те, що вони не
 вірували.

5. Він - Той, Хто зробив сон-
це сяйвом, а місяць – світлом,
визначивши для них періоди, щоб
ви могли вираховувати роки і
визначати [час]. Усе це Аллах
сотворив тільки задля істини:
Він роз’ясняє Свої знамення для
тих, хто відає.

6. У зміні дня і ночі та тому,
що сотворив Аллах на небесах і
на землі, - достеменні знамення
для богобоязливих людей.

7. Воістину, тим, хто не спо-
дівається на зустріч з Нами,
задоволені ближнім життям і за-
спокоїлися в ньому, та тим, хто
нехтує Нашими знаменнями,

8. притулком буде геєна за
те, що вони накоїли.

9. А тих, хто увірував і тво-
рив добро, Господь їхній поведе
праведним шляхом за їхню віру;
потечуть під ними ріки в садах
благодаті.

10. Їхнім вигуком там буде:
“Хвала Тобі, Боже!”, а приві-
танням їхнім: “Мир!” А закін-
чать вони словами: “Слава Алла-
хові, Господові Всесвіту!”

11. Якби Аллах поквапився
вчинити людям лихо, так само як
вони поспішають дістати благо,
то їхній строк уже настав би.
Ми залишаємо тих, хто не спо-
дівається Нас зустріти, сліпо
блукати у своїй омані.

12. Якщо людину спіткає лихо,
вона благає до Нас і на боці,
і сидячи, і стоячи. Коли ж Ми
врятуємо її від лиха, що на-
стигло, вона проходить, нібито
й не благала Нас проти лиха, що
спіткало її. Отак причепурені
для нечестивців їхні діяння!

13. Ми вже погубили поколін-
ня, які жили до вас, коли вони
чинили наругу. Наші посланці
принесли їм ясні знамення, а
вони не вірували. Отак Ми від-
плачуємо людям грішним!

14. Потому зробили Ми вас
спадкоємцями після них на
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 землі, щоб подивитися, як ви
будете діяти.

15. Коли ж їм читаються Наші
ясні знамення, ті, хто не спо-
дівається Нас зустріти, кажуть:
“Принеси нам інший Коран або
заміни його!” Скажи: “Не бути
такому, щоб я замінив зі свого
призволу. Я йду тільки за тим,
що відкривається мені в одкро-
венні. Я боюся, якщо ослухаюся
Господа мого, то мене настигне
кара дня великого”.

16. Скажи: “Якби Аллах по-
бажав, я не читав би його вам
і не не повчав би вас ним.
Адже я усе життя провів се-
ред вас до цього. Невже ви не
 второпаєте?”

17. То хто ж більший крив-
дник, ніж той, хто зводить на-
клеп на Аллаха або має за брехню
Його знамення? Достеменно, не
будуть щасливими  зловмисники!

18. Замість Аллаха вони по-
клоняються тому, що ані за-
шкодить їм, ані допоможе, ще
й стверджують: “Це – наші за-
ступники перед Аллахом”. Ска-
жи: “Хіба ви повідомите Алла-
хові про що-небудь таке чи в
небесах, чи на землі, чого б
Він не знав? Хвала Йому, і вище
Він того, щоби вірити у щось
інше!”

19. Люди були єдиною спіль-
нотою, але розділилися. А якби
не слово, явлене колись від
Господа твого, то було б по-
лагоджено поміж ними те, щодо
чого вони сперечаються.

20. Вони запитують: “Чому не
зіслано йому якого-небудь зна-
мення від його Господа?” Скажи:
“Потаємне належить тільки Ал-
лахові. Тож чекайте, і я з вами
чекатиму!”

21. А коли Ми дали скушту-
вати людям милість після лиха,
яке спіткало їх, вони тут же
почали глузувати з Наших зна-
мень. Скажи: “Аллах вправніший
на кпини”, – а Наші посланці
записують, як ви збиткуєтеся.

22. Він – Той, Хто проводить
вас сушею і морем; а коли ви
мандруєте на кораблях, пливучи
з ними при попутному вітрі, і
втішаються вони ним; як [зне-
нацька] здіймається буревій і
звідусіль на них накочується
хвиля, і вважають вони, що їх
вже потопило, – тоді й блага-
ють вони Аллаха зі щирою вірою:
“Якщо Ти врятуєш нас від такого,
ми будемо навіки вдячними”.

23. Та ледве Він врятував
їх, як вони вже безправно грі-
ховодять на землі. О люди, ваша
наруга – проти вас самих, бо то
втіхи тутешнім життям; потім ви
постанете перед Нами і Ми по-
відомимо вам про те, що ви на-
коїли на землі.

24. Життя на цьому світі не-
мовби вода, яку Ми звели з неба:
всотали її земні рослини, що їх
споживають люди й худоба, допо-
ки земля увібралася у свої при-
краси та оздоби. Тож і подумали
жителі її, що вони панують над
нею. Та от прийшло до неї Наше
повеління вночі або вдень і Ми
зробили її злиденною, нібито
й не була вона багатою вчора.
Отак роз’ясняємо Ми знамення
для людей, що розмірковують!

25. Аллах призиває до обите-
лі миру і веде прямим шляхом,
кого побажає!

26. Тим, хто благодіяв, буде
благодать з додачею; не покриє
їхні обличчя печать скорботи
чи приниження. Вони – мешканці
раю, де пребудуть навічно.

27. А тим, хто чинив лихо,
подібним злом і воздасться. І
осягне їх презирство; не буде
для них ніякого захисника від
Аллаха! Їхні обличчя покриють-
ся немовби похмурими шматками
ночі. Вони – мешканці геєни, де
пребудуть навічно.

28. Того дня зберемо Ми їх
усіх, а потім скажемо тим, хто
вірував у щось, крім Аллаха:
“[Залишайтеся] на місці, ви й
ваші ідоли!” І відокремимо Ми
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їх6, а їхні “спільники” ска-
жуть: “Ви зовсім нам не покло-
нялися.

29. Досить же Аллаха за свід-
ка між нами й вами; ми зовсім
і не знали, що ви поклонялися
нам”.

30. Там випробує кожна людина
свою долю за те, що вона ско-
їла раніше; їх буде повернено
до Аллаха, їхнього справжнього
Владики, і пропаде від них те,
що вони вигадували.

31. Запитай, [Мухаммаде]:
“Хто посилає вам благо з неба
та землі? Чи хіба не той, хто
володіє слухом і зором, хто ви-
водить живе з мертвого, а мерт-
ве – із живого? І хто порядкує
справами?” І вони відкажуть:
“Аллах”. Тож і запитай: “Невже
ви не боїтеся [Його]?

32. Отакий Він Аллах – справ-
жній ваш Господь! То що ж існує
опріч істини, якщо не омана? Як
же ви помиляєтесь!”

33. Так виправдалися слова
Господа твого щодо нечестивців
про те, що вони не вірують!

34. Запитай, [Мухаммаде]:
“Нев же серед ваших “спільни-
ків” є такий, хто сотворює один
раз, потім повторює його?” Ска-
жи: “Аллах сотворює витвір, по-
тім повторює його. То чого ж ви
відвертаєтеся [від віри]?”

35. Запитай: “Невже серед
ваших “спільників” є такий,
хто скеровує до істини?” Скажи:
“Аллах веде до істини. А хто до-
стойніший: той, що веде до іс-
тини, щоби за ним ішли слідом,
чи той, хто сам не веде, якщо
його не будуть вести? То що це
з вами, як же ви  судите?”

36. Більшість із них керуєть-
ся тільки помислом. Однак по-
мисел аніскільки не заступить
істини. Аллах добре знає про
те, що вони роблять!

37. Цей Коран міг бути ви-
твореним тільки Аллахом; на до-
каз того, що було раніше, і для
роз’яснення (Святого) Письма,

в якому немає жодного сумні-
ву! – від Господа Всесвіту.

38. Або вони скажуть: “Він7

вигадав його”. Скажи: “Тоді по-
дайте бодай єдину суру, подібну
йому, і призовіть [на поміч]
кого зможете, опріч Аллаха,
якщо ви щиросерді!”

39. Та де там! Вони вважають
неправдою те, чого не осягають
знанням і тлумачення чого не
дійшло до них. Так само вважа-
ли за неправду [Святе Письмо] й
ті, хто жив до них. Подивися ж,
яким став кінець нечестивців!

40. Серед них є такі, хто ві-
рує в Нього, і ті, хто не ві-
рує в Нього; Господь твій краще
знає тих мерзотників.

41. Якщо вони матимуть тебе
за брехуна, скажи: “У мене –
моя справа, у вас – ваші; ви
непричетні до того, що я роблю,
а я непричетний до того, що ро-
бите ви”.

42. Серед них є й такі, хто
слухає тебе, та хіба ж ти зму-
сиш чути глухих, та ще й таких,
хто не розуміє?!

43. Серед них є й такі, хто
дивиться на тебе, та хіба ж ти
зможеш вести сліпих, та ще й
таких, хто не [хоче] бачити?!

44. Аллах ні в чому не скрив-
дить людей, однак вони самі
себе зневажають!

45. Того дня, коли Він їх збе-
ре, [а їм здаватиметься], ніби-
то вони й не пробули [на цьому
світі] й однієї денної годи-
ни, вони впізнають одне одного.
Збитку зазнають ті, хто вважав
за брехню зустріч з Аллахом і
не були на прямому шляху!

46. Ми або покажемо тобі дещо
з того, чим погрожуємо їм, або
упокоїмо тебе, однак до Нас їхнє
повернення. Потім Аллах стане
свідком того, що вони коять.

47. У кожної громади – свій
посланець; тож, коли він при-
йде до них, розсуд між ними
буде справедливим і їх не буде
скривджено.
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48. Вони питають: “Коли ж
здійсниться обіцяне, якщо ви
говорите правду?”

49. Скажи: “Я не спроможен
ані зашкодити самому собі, ані
принести користь, опріч того,
що побажає Аллах. Кожній гро-
маді [призначена] своя пора.
Коли настане її час, то вони
ані сповільнять його ні на го-
дину, ані прискорять”.

50. Запитай: “Як ви думає-
те, якщо настигне вас Його кара
вночі або вдень, які з її мук
попросять прискорити грішники?

51. Невже тоді, коли це тра-
питься, ви увіруєте в Нього?
Зараз?8 А ви ж раніше квапили
її9”.

52. Потому сказано буде тим,
хто чинив наругу: “Скуштуйте
вічної муки! Хіба вам відпла-
чується не за те, що ви самі
накоїли?”

53. Вони почнуть допитувати-
ся в тебе, чи то правда. Скажи:
“Так, клянуся Господом моїм,
це – істина, і ви не в змозі
уникнути [її]!”

54. Якби кожна людина, що
чинила наругу, мала б усе, що
на землі, вона б віддала його,
щоби відкупитися; вони прихо-
вають розкаяння, коли побачать
покару. Розсудить Він поміж
ними справедливо, і їх не буде
скривджено.

55. Хіба не Аллахові належить
усе, що на небесах і на землі?!
Невже обітниця Аллаха – не іс-
тина?! Проте більшість того не
відає!

56. Він оживляє й умертвляє,
і до Нього ви повернетеся.

57. О люди, дійшла до вас уже
пересторога від Господа вашого
і зцілення від того, що у ваших
серцях, [дороговказ на] прямий
шлях і милість віруючим.

58. Скажи: “Доброті Алла-
ха та Його милості нехай воз-
радуються вони”. Це краще від
[багатств], які вони накопи-
чують.

59. Запитай, [Мухаммаде]: “Чи
бачили ви те, що послав вам Аллах
зі споживи, а ви зробили з того
заборонне і дозволене?” Запитай:
“Невже Аллах дозволив вам це чи
ви на Нього зводите наклеп?”

60. Що подумають у День во-
скресіння ті, хто вигадує про
Аллаха нісенітниці? Воістину,
Аллах милостивий до людей, але
більшість із них невдячні!

61. У якому б ти не був ста-
ні, що б ти не читав із Корану
і яку ви б не робили справу, Ми
будемо свідками над вами, щойно
ви її розпочали. Не укриється
від Господа твого ні на землі,
ні на небесах жодна більша чи
менша порошинка, позаяк усе – у
Книзі ясній.

62. Авжеж! Прибічникам Алла-
ха нíчого боятися, і не будуть
вони журитися.

63. Тим, хто увірував і бо-
явся Бога, -

64. радісна звістка в най-
ближчому житті та в прийдеш-
ньому. Слова Божі незмінні, і
це – великий здобуток!

65. Нехай тебе не засмучують
їхні слова; адже уся велич на-
лежить Аллахові; Він – усе чує,
все знає!

66. Атож! Хіба не Аллахові
належать і ті, хто на небесах,
і ті, хто на землі! Те, чому
поклоняються, опріч Аллаха,
ті, хто закликає його “спіль-
ників”, благоговіють лише пе-
ред вигадкою, бо вони тільки
брешуть.

67. Він – Той, Хто сотворив
для вас ніч, щоб ви спочивали,
і день, щоб ви могли бачити.
Достеменно, в цьому – знамення
для тих, хто чує!

68. Вони кажуть: “Аллах узяв
собі дитину”. Хвала Йому, Він
не потребує нікого! Йому нале-
жить те, що на небесах і на зем-
лі. Немає у вас жодного доказу
[казати так]! Невже ви станете
говорити про Аллаха те, чого ви
не знаєте?!
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69. Скажи: “Ті, хто вигадує
про Аллаха нісенітниці, не ма-
тимуть щастя!”

70. Їм – утіхи в тутешньому
світі, потім – до Нас їхнє по-
вернення, тоді Ми дамо скушту-
вати їм жорстокої кари за те,
що вони не увірували.

71. Розкажи їм історію про
Нуха. Як він сказав своєму на-
родові: “Люди мої! Якщо обтяжує
вас моє перебування та нагаду-
вання про знамення Аллаха – а
я на Нього покладаюся, – повер-
тайтеся до ваших справ і ваших
ідолів, не турбуйтеся ні про
що інше, потім судіть мене не
чекаючи!

72. А якщо ви знехтуєте [моєю
порадою], то я й не прошу у вас
винагороди, позаяк моя винаго-
рода – тільки в Аллаха. Мені
ж повелівалося тільки бути по-
кірним [Йому]!”

73. Але вони вважали його
брехуном, і Ми врятували його
й тих, хто з був з ним у ковче-
гу, і зробили їх спадкоємцями.
І потопили Ми тих, хто вважав
неправдою Наші знамення. Тож
подивися, який був кінець тих,
кого умовляли!

74. Далі посилали Ми після
нього посланців до їхнього на-
роду, і вони приходили до них
з ясними знаменнями, але ті не
увірували в те, що раніше вва-
жали помилковим. Так Ми запеча-
туємо серця тих, хто переступає
за межу!

75. Потім Ми послали після
них Мусу й Гаруна до Фараона та
його знаті з Нашими знаменнями,
але ті зарозумілися і були зло-
вмисниками.

76. А коли дійшла до них іс-
тина від Нас, вони сказали:
“Звичайно, це – очевидне ча-
клунство!”

77. Муса запитав: “Невже ви
говорите так про істину, коли
вона прийшла до вас? Невже це
чаклунство? Адже чаклуни не бу-
дуть щасливими!”

78. Вони відказали: “Чи не
для того прийшов ти, щоб збити
нас зі шляху, яким ішли наші
батьки, і щоб вам обом діста-
лася влада на цій землі? Ми ні-
защо вам не повіримо!”

79. І сказав Фараон: “Приве-
діть мені усіх знаючих чаклу-
нів!”

80. А коли прийшли чаклуни,
сказав їм Муса: “Жбурляйте те,
що ви збиралися кидати!”

81. Коли ж ті жбурнули, Муса
сказав: “Те, що ви затіяли, -
всього-на-всього чаклунство. І
Аллах неодмінно знищить його.
Адже Аллах не визнає діянь не-
честивців.

82. Аллах Своїми словами пе-
ретворює істину [в дійсність],
навіть якщо це не по нутру зло-
вмисникам”.

83. І повірило Мусі тіль-
ки потомство з його народу зі
страху перед Фараоном та його
знаттю, щоб той не збиткувався
над ними, позаяк Фараон панував
на тій землі, де чинив що за-
вгодно.

84. Муса сказав: “Люди мої,
якщо ви увірували в Аллаха, то
на Нього покладайтеся, якщо ви
скорилися Йому!”

85. Вони відповіли: “На Ал-
лаха ми поклалися: Господи наш,
не роби нас спокусою для не-
честивців

86. і порятуй нас милістю
Твоєю від людей невірних!”

87. І наслали Ми на Мусу та
його брата одкровення: “Вла-
штуйте для вашого народу в Єгип-
ті помешкання, зробіть їх вашим
місцем молитви і справляйте мо-
литву. Тож порадуй віруючих!”

88. І закликав Муса: “Госпо-
ди наш! Ти дав Фараону та його
знаті в тутешнім житті прикраси
й багатство. Господи наш! Нехай
зіб’ються вони з Твого шляху!
Господи наш! Знищ їхнє багат-
ство, озлоби їхні серця, щоб
вони не увірували, допоки не
побачать жорстокої кари”.
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89. Він сказав: “Я відповів
на ваш заклик10, тож ступайте
обидва прямо і не йдіть шляхом
тих, хто не знає”.

90. І перенесли Ми синів Іс-
ра’іла через море, а Фараон та
його військо підступно й вороже
погналися за ними. Коли ж його
настиг потоп, він сказав: “Ві-
рую, що немає жодного іншого
божества, крім того, в кого ві-
рують сини Ісра’іла, і я – се-
ред тих, хто скорився [Богу]!”

91. Тільки зараз?! А раніше
ти не слухався і був нечестив-
цем.

92. Сьогодні ж Ми рятуємо
твоє тіло11, щоб ти був знамен-
ням для потомків. Воістину, ба-
гато хто з людей нехтує Нашими
знаменнями!

93. І Ми поселили синів Іс-
ра’іла в гідному місці й дару-
вали їм блага. Поміж ними не
було розбіжностей, допоки не
прийшло до них знання. Воісти-
ну, Господь твій розсудить їх
у День воскресіння про те, щодо
чого вони суперечили!

94. Якщо ж ти, [Мухаммаде],
маєш сумнів щодо того, що Ми
зіслали тобі, то запитай тих,
хто читав Святе Письмо до тебе.
Прийшла до тебе істина від тво-
го Господа, тож ні в якому разі
не сумнівайся!

95. І не будь серед тих, хто
вважав за неправду знамення Ал-
лаха, щоб не опинитися з тими,
хто зазнав збитку.

96. Воістину, ті, щодо кого
виправдалося слово твого Гос-
пода, не увірують, -

97. навіть якби прийшли до
них усі знамення, - допоки не
настигне їх болісна кара!

98. Хіба хоч у якому-небудь
селищі, де увірували, допомо-
гла їм віра, крім народу Йу-
нуса? Коли вони увірували, Ми
позбавили їх ганебної кари в
тутешньому житті і дозволили їм
тішитися [благами] до [певно-
го] часу.

99. Якби Господь твій поба-
жав, увірували б геть усі на
землі. Та хіба ж ти примусиш
людей, щоб вони вірували?

100. Жодна людина не увірує,
окрім як з призволу Аллаха,
Який виявить свій гнів до тих,
хто не розуміє.

101. Скажи: “Подивіться, що
на небесах і на землі!” Але не
допоможуть знамення і провоз-
вісники людям, котрі не віру-
ють!

102. Невже вони сподівають-
ся на щось інше, крім того, що
свого часу спіткало раніше їх-
ніх попередників? Скажи: “Че-
кайте, і я з вами почекаю!”

103. Потім Ми врятуємо Наших
посланців і тих, хто увірував.
Це наш обов’язок - рятувати ві-
руючих.

104. Скажи: “О люди, якщо ви
маєте сумнів щодо моєї віри,
то я не поклоняюся тим, кому
ви поклоняєтеся, крім Аллаха,
але я поклоняюся Аллахові, Який
упокоїть вас. Адже мені наказа-
но бути віруючим!”

105. Бо [сказано мені]: “По-
верни обличчя своє до непохит-
ної віри і нізащо не будь мно-
гобожником!

106. І не призивай, крім Ал-
лаха, того, хто не допоможе
тобі і не зашкодить! Коли ж ти
це зробиш, бути тобі нечестив-
цем”.

107. Якщо Аллах нашле на тебе
біду, то ніхто тебе не врятує
від неї, крім Нього. Якщо ж Він
побажає тобі добра, то ніщо не
стримає Його милості. Він об-
даровує нею кого захоче зі Сво-
їх рабів. Він – Усепрощаючий,
Всемилосердний!

108. Скажи: “О люди! Прийшла
до вас істина від вашого Господа;
і хто йде праведним шляхом, той
іде прямо до своєї душі, а хто
заблукав, той заблукав на шкоду
їй; і я не поручитель за вас”.

109. Прямуй же, [Мухаммаде],
за тим, що навіюється тобі в
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одкровенні, і терпи, допоки не
розсудить Аллах, адже Він –
кращий із суддів!

Сура XIV: ІБРАГІМ
Мекканська, 52 аяти

В ім’я Аллаха, Всемилостиво-
го, Всемилосердного!

1. Аліф, лям, ра. [Це] –
(Святе) Письмо, яке Ми послали
тобі, щоби ти вивів людей, з
призволу їхнього Господа, від
мороку до світла, на шлях Все-
могутнього, Достохвального

2. Аллаха, Якому належить
те, що на небесах і на землі.
Тож горе невірним від жахливих
мук –

3. тим, хто надає перевагу
земному життю над прийдешнім
і збиває [інших] з Аллахового
шляху, прагнучи манівців. Але
вони дуже заблукали.

4. Ми відправляли посланцями
тільки тих, хто говорив мовою
свого народу, щоб роз’ясняти
зрозуміло їм12. Аллах уводить в
оману або веде прямим шляхом
кого побажає, бо Він – Всемо-
гутній, Премудрий.

5. Ми послали Мусу з Нашими
знаменнями [зі словами]: “Виве-
ди твій народ з мороку до світ-
ла і нагадай їм про Господні
дні13, бо в цьому – знамення для
кожного терплячого, вдячного”.

6. І от Муса сказав своєму
народові: “Згадайте Аллахову
милість до вас, коли Він вря-
тував вас від людей Фараона.
Вони  наражали вас на жорстокі
муки і вбивали ваших синів, за-
лишаючи в живих [тільки] ваших
жінок. У цьому – великий іспит
від Господа вашого”.

7. [Згадай,] як возвістив
ваш Господь: “Якщо ви будете
вдячними, я неодмінно примножу
вам [милість]. Якщо ж ви будете
невірними, покара Моя буде не-
щадною”.

8. Муса сказав: “Якщо ви бу-
дете невдячними, і [навіть]
усі, хто [живе] на землі, то

Аллах [все одно] – Багатий, До-
стославний!”

9. Невже до вас не дійшла
звістка про ваших попередників –
народ Нуха, адитів, самудян та
тих, хто жив після них? Тільки
Аллах знає про них. До них при-
ходили посланці з явними знамен-
нями, але вони прикладали долоні
до вуст14 і казали: “Ми не віримо
в те, з чим вас послано, і ми
дуже сумніваємося щодо того, до
чого ви нас закликаєте”.

10. Посланці питали їх: “Не-
вже ви сумніваєтеся щодо Алла-
ха – Творця небес і землі? Він
призиває вас, щоб простити ваші
гріхи і відкласти вам [смерть]
до визначеного часу”. Вони від-
повідали: “Ви – такі ж люди, як
і ми. Ви хочете відвернути нас
від того, чому поклонялися наші
батьки. Наведіть же нам явний
доказ [вашої правоти]”.

11. Посланці казали їм: “Ми –
всього-на-всього такі ж люди,
як і ви. Однак Аллах облагодіює
того зі Cвоїх рабів, кого по-
бажає. І нам не випало наводити
вам які-небудь докази, опріч як
із призволу Аллаха. Тож нехай
усі віруючі покладають надію на
Аллаха!

12. Як же нам не покладатися
на Аллаха, коли Він повів нас
нашими шляхами? І ми будь-що
стерпимо образи від вас. Тож
нехай усі, хто сподівається,
покладають надію на Аллаха!”

13. Невірні говорили своїм
посланцям: “Ми виженемо вас із
нашої землі або ж ви неодмін-
но навернетеся до нашої віри”.
І Господь дав посланцям одкро-
вення: “Ми доконечно погубимо
грішників

14. і будь-що заселимо вами
землю після них. Отак [буде]
тим, хто боїться постати переді
Мною і боїться Моєї погрози”.

15. [Посланці] попросили да-
рувати їм перемогу, і кожен не-
покірний гнобитель обманувся в
 надії.
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16. Позаду нього – пекло, і
поїтимуть його гнійною водою15.

17. Присьорбуватиме він її,
і не встигне проковтнути, як
підступить до нього смерть з
усіх боків. Та він не помре, бо
на нього чекає жахлива кара.

18. Учинки тих, хто не уві-
рував у Господа свого, – ніби
попіл, над яким пронісся шале-
ний вітер у буремний день. Вони
невладні ні над чим із того, що
надбали. Це і є глибока омана.

19. Невже ти не бачив, що Ал-
лах насправді сотворив небеса
і землю? Якщо Він захоче, то
знищить вас і виведе нове тво-
ріння,

20. бо це для Аллаха зовсім
не важко.

21. Усі постануть перед Ал-
лахом, і скажуть тоді немічні
тим, хто залишався гордим: “Ми
йшли слідом за вами. Чи позба-
вите ви нас хоч почасти від Ал-
лахової покари?” Ті відкажуть:
“Якби Аллах наставляв нас на
прямий шлях, то й ми направляли
б вас. Нам усе одно: чи будемо
ми нарікати, чи терпітимемо –
немає нам порятунку”.

22. І скаже шайтан, коли
справа вже вирішиться: “Аллах
вам дав правдиву обіцянку, і я
обіцяв вам, але підвів вас. Я
не мав над вами ніякої влади,
крім як кликати вас. І ви мені
відгукнулися, тож не дорікайте
мені, а виніть самих себе. Я
не помічник вам, і ви не допо-
можете мені. Я непричетний до
того, що ви колись поклонялися
мені”. На нечестивців чекає бо-
лісна кара.

23. Тих, хто увірував і чи-
нив благі справи, введуть до
садів, де внизу течуть струмки
і де пребудуть вони довічно,
з призволу Господа свого. І
стане там їхнім вітанням: “Мир
[вам]!”

24. Хіба ти не бачив, як Ал-
лах для прикладу порівнює добре
слово з чудовим деревом: його

корінння міцне, а крона – в не-
бесах?

25. Воно плодоносить увесь
час, з призволу Господа свого.
Аллах наводить людям притчі, –
можливо, вони схаменуться.

26. А лихе слово – немовби по-
гане дерево, вирване із землі,
немає у нього ніякої стійкості.

27. Аллах підтримує віруючих
твердим словом у цьому житті
й у прийдешньому, а невіруючих
уводить в оману. Аллах вершить,
що зажадає.

28. Невже ти не бачив тих,
котрі проміняли милість Аллаха
на невір’я і прилаштували свій
народ в обитель погибелі -

29. пекло, де їх спалять? А
воно – мерзенне помешкання!16

30. Вони прирівняли до Ал-
лаха інших богів, щоб збити з
Його шляху. Скажи їм: “Блажен-
ствуйте, все одно вам поверта-
тися до пекла”.

31. Скажи рабам Моїм, хто уві-
рував, щоб вони правили молитву,
жертвували таємно й відкрито із
того, що Ми дарували їм, перш
ніж настане день, коли не буде
ні торгівлі, ні дружби.

32. Аллах – Той, Хто сотво-
рив небеса і землю, послав з
неба дощ і виростив ним вам
плоди для споживи. Він підкорив
вам кораблі, що пливуть морями
з Його призволу; Він підкорив
вам ріки.

33. Він підкорив вам сонце
і місяць, що рухаються своїми
орбітами, підкорив вам ніч і
день,

34. давши вам усе, про що ви
просили. Якби ви полічили ми-
лості Аллаха, то ви би їх не
перерахували. Воістину, люди-
на – несправедлива, невдячна.

35. [Згадай, Мухаммаде], як
Ібрагім сказав: “Господи! Да-
руй цьому місту17 безпеку й убе-
режи мене й синів моїх від по-
клоніння ідолам.

36. Господи! Насправді,  вони18

ввели в оману багатьох людей.
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Той, хто піде за мною [з моїх
нащадків], – мій [по вірі], а
якщо хто ослухається мене, то
Ти ж – Усепрощаючий, Всемило-
сердний.

37. Господи наш! Я посе-
лив частину мого потомства в
долині, де не ростуть злаки,
біля Твого святого храму. Гос-
поди наш! Нехай вони правлять
молитву. Зроби людські серця
прихильними до них, обдаруй їх
плодами, – можливо, вони бу-
дуть вдячними.

38. Господи наш! Ти досте-
менно знаєш, що ми приховуємо,
а що сповіщаємо. Ніщо не схо-
вається від Аллаха ні на землі,
ні на небесах.

39. Хвала Аллахові, Який да-
рував мені, попри старість,
Ісма‘іла та Ісхака. Воістину,
Господь мій чує молитву.

40. Господи! Дай мені і [на-
щадкам] із мого потомства спра-
вити молитву! Господи наш, і
прийми [цю] молитву!

41. Господи наш! Прости мене,
моїх батьків і віруючих у День
розплати”.

42. І ніколи не думай, [Му-
хаммаде], начебто Аллах не ві-
дає про те, що діють зловмисни-
ки. Він тільки дає їм відстроч-
ку до того дня, коли погляди
заклякнуть.

43. Побіжать стрімголов, за-
кинувши голови, із заціпенілими
поглядами та спустошеними [від
жаху] серцями.

44. Тож перестерігай людей
про день, коли їх настигне кара.
І заблагають нечестивці: “Гос-
поди наш! Дай нам бодай невели-
ку відстрочку! Ми одзовемося на
Твій заклик і підемо за послан-
цями”. [Однак їм буде сказано]:
“А хіба ви не присягалися рані-
ше, що вам не буде погибелі?

45. Адже ви мешкали серед
тих, хто грішив проти самих
себе, і вам було ясно, як Ми
вчинили з ними. Ми навели вам
приклад”.

46. Вони плели інтриги на
свій лад, однак Аллах бачить
[усі] їхні підступи, якби на-
віть вони були здатні руйнувати
ними гори.

47. Тож ніколи не думай, що
Аллах порушує обіцянки, дані
Своїм посланцям. Аллах – Все-
сильний і воздасть помстою

48. в той день, коли землю
буде замінено на іншу, так само
як і небеса, а [всі люди] по-
стануть перед Єдиним Всемогут-
нім Аллахом.

49. Отоді, [Мухаммаде,] ти
й побачиш грішників, закутих у
ланцюги.

50. Їхньою одежею буде смо-
ла, а обличчя покриє полум’я,

51. щоб Аллах воздав кожній
душі за те, що вона накопичи-
ла. Адже Аллах швидкий на роз-
плату.

52. Отака звістка людям, аби
служила вона пересторогою для
них, щоби знали вони, що Він –
Єдиний Бог, і пам’ятали про це
наділені розумом.

Сура XV: АЛ-ХИДЖР
Мекканська, 99 аятів

В ім’я Аллаха, Всемилостиво-
го, Всемилосердного!

1. Аліф, лам, ра. Це – зна-
мення Святого Письма і ясного
Корану.

2. Можливо, невірні зажадали
б стати мусульманами.

3. Облиш їх, нехай їдять і
втішаються надією, бо вони ще
дізнаються, [які плоди їхніх
діянь].

4. Ми не знищили жодного по-
селення, якщо на те не було ви-
значено припису.

5. Жодна громада не пришвид-
шить свого [визначеного] стро-
ку, ані не затримає його.

6. Вони кажуть [Мухаммаду]:
“О ти, кому було зіслано Пере-
сторогу19! Ти насправді – боже-
вільний.

7. Чому би тобі не прийти до
нас у супроводі ангелів, якщо
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ти належиш до тих, хто говорить
правду?”

8. [Але] Ми відправляємо ан-
гелів тільки з істиною, і тоді
їм уже не буде на що сподіва-
тися.

9. Ми зіслали Пересторогу20,
і Ми насправді пам’ятаємо про
неї.

10. Ми посилали й раніше,
[Мухаммаде], посланців до ко-
лишніх народів,

11. і не було такого посланця,
над яким вони не глузували б.

12. Отак  Ми вселяємо [не-
вір’я] в серця [мекканських]
грішників.

13. Вони не увірують в Одкро-
вення, хоча вже давно наведено
приклади прадавнім народам.

14. Якби Ми навіть відкрили
для них врата небесні і якби
вони піднялися туди,

15. то неодмінно сказали б:
“Це тільки очі наші заплющилися,
а самі ми зачакловані люди”.

16. Ми сотворили на небесах
сузір’я й оздобили їх для спо-
глядаючих.

17. І Ми захистили їх від
усякого побитого камінням шай-
тана,

18. крім того, що підслухо-
вуватиме потай. А втім, і його
настигне сліпуче полум’я.

19. А землю Ми розстелили,
звели на ній вершини і зростили
на ній усього потроху.

20. Надали на ній їжу для вас
і тих, кого ви не годуєте.

21. Не існує жодної речі,
схованка якої була б не у Нас,
і Ми зводимо її тільки за відо-
мим мірилом.

22. Ми послали вагітні [хма-
рами] вітри, а потім звели з
небес воду і напоїли нею вас.
Однак ви її не бережете.

23. Це саме Ми оживляємо й
позбавляємо життя, і Ми - спад-
коємці [всього].

24. Ми знали всіх, хто жив
до вас, і знаємо майбутні по-
коління.

25. Твій Господь збере їх
усіх, адже Він – Всемудрий,
Всезнаючий.

26. Ми сотворили людину з
твердої дзвенячої глини, з чор-
ного, виліпленого у форму мулу.

27. А джинів Ми сотворили
раніше з палючого вогню.

28. [Згадай, Мухаммаде], як
Господь твій сказав ангелам: “Я
сотворю людину з твердої дзве-
нячої глини, з чорного, вилі-
пленого у форму мулу.

29. Коли ж Я сотворю її і
вдихну в неї від духу Мого, то
впадіть перед нею долілиць і
бийте чолом”.

30. І всі ангели як один впа-
ли долілиць,

31. окрім Ібліса, який від-
мовився бути з тими, хто вдарив
чолом.

32. [Аллах] запитав: “Іблі-
се! Що з тобою? Чому ти не з
тими, хто впав долілиць?”

33. Той відповів: “Не личить
мені поклонятися людині, яку ти
сотворив із твердої дзвенячої
глини, з чорного, виліпленого
у форму мулу”.

34. Сказав [Аллах]: “Тоді
йди геть звідси, й віднині тебе
побиватимуть камінням21,

35. і над тобою [тяжітиме]
прокляття до Судного дня”.

36. І попросив [Ібліс]: “Гос-
поди! В такому разі облиш мене
до того дня, коли люди воскрес-
нуть”.

37. [Аллах] відповів: “Справ-
ді, тобі дана відстрочка

38. до визначеного часу”.
39. [Ібліс] сказав: “Господи!

За те, що Ти спокусив мене, я
зваблюватиму їх на землі [злом]
і неодмінно спокушу усіх Твоїх
рабів,

40. окрім тих, котрі щирі”.
41. [Аллах] відповів: “Це -

прямий шлях до Мене.
42. Насправді, ти не маєш

ніякої влади над Моїми рабами,
крім тих із заблуклих, хто пі-
шов за тобою.
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43. Й, воістину, пекло – про-
віщене для них усіх місце.

44. У ньому – сім врат, і
кожні врата [призначені] для
[своєї] частини заблуклих.

45. Богобоязливі будуть у
садах, серед джерел”.

46. [Їм скажуть]: “Заходьте
туди з миром у цілковитій без-
пеці”.

47. Ми усунемо з їхніх сер-
дець злобу, і, немов брати,
спочиватимуть вони на ложах
один напроти одного.

48. Там їх не спіткає нія-
ке лихо, і їх відтіля не ви-
женуть.

49. Сповісти Моїм рабам, що Я
насправді – Всепрощаючий, Все-
милосердний,

50. але кара Моя – то боліс-
на кара.

51. Розкажи їм також про гос-
тей Ібрагіма,

52. як увійшли вони до нього
й привіталися: “Мир!”, а він
відповів: “Ми злякалися вас”.

53. Гості сказали: “Не бій-
ся, ми принесли тобі радісну
звістку про [народження] му-
дрого сина”.

54. Ібрагім запитав: “Не-
вже це мене, такого старого,
ви втішаєте цією звісткою?! Тож
про що це ви?”

55. Вони одказали: “Ми пові-
домили тобі щиру правду, тому
не впадай у відчай”.

56. Ібрагім сказав: “А хто ж
впадає у відчай від милості сво-
го Господа, крім заблуклих!”

57. [Потому] запитав: “Чого
вам треба, посланці?”

58. Вони відповіли: “Нас по-
слано до грішних людей22,

59. за винятком родини Лута;
ми неодмінно врятуємо їх усіх,

60. крім його дружини”. Ми
вирішили, що вона залишиться
позаду.

61. Коли посланці прибули до
Лута,

62. він сказав: “Ви люди не-
знайомі”.

63. Вони відповіли: “Але ми
прийшли до тебе з тим, щодо
чого [грішники] сумнівалися.

64. Ми прийшли до тебе з іс-
тиною і ми справді говоримо
щиру правду.

65. Тож уночі виведи свою ро-
дину, а сам іди слідом за ними.
І нехай ніхто з вас не оберта-
ється. Ступайте туди, куди вам
буде наказано”.

66. Ми дали йому таку наста-
нову, бо ті люди на ранок мали
бути знищені.

67. І прийшли [до Лута] ра-
дісні мешканці міста.

68. Він сказав їм: “Це – мої
гості, тож не безчестьте мене.

69. Побійтеся Аллаха й не
осоромте мене”.

70. Вони запитали [Лута]: “А
хіба ми не забороняли тобі [да-
вати притулок] людям?”

71. [Лут] відповів: “Ось мої
дочки, якщо ви хочете що-небудь
вчинити”.

72. Присягаюся життям твоїм,
[Мухаммаде], вони, безумов-
но, були сп’янілими, запаморо-
ченими.

73. Тож удосвіта їх настиг
глас.

74. І Ми перевернули [місто
Лута] догори дном і пролили на
них дощ зі скам’янілої глини.

75. Істинно, в цьому – зна-
мення для уважних до знаків.

76. І знаки ті – на второва-
ній дорозі.

77. Достеменно, у цьому –
знамення для віруючих.

78. Мешканці ал-Айки також
були нечестивцями.

79. Тож Ми покарали їх, і
обидва [міста] віднині – на яс-
ному шляху.

80. Мешканці ал-Хиджра23 мали
посланців за брехунів.

81. Ми явили їм Наші знамен-
ня, та вони від них відверта-
лися.

82. Вони висікали в горах
оселі, почуваючи себе в без-
пеці.
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83. Тож удосвіта їх настиг
глас.

84. І не врятувало їх те, що
вони накопичували.

85. Адже Ми сотворили небе-
са, землю і те, що поміж ними,
тільки в істині. І та Година
неодмінно настане, тож прости,
[Мухаммаде], шляхетно.

86. Істинно, твій Господь –
Премудрий Творець.

87. Ми наділили тебе сьома
повторюваними24 і великим Кора-
ном.

88. Не клади ока свого на
блага, якими Ми дали втішатись
декому з невірних, не журися
про них, схили крило своє25 пе-
ред віруючими

89. і говори: “Істинно, я –
тільки прийшов до вас з ясною
пересторогою”.

90. Так само Ми вже посилали
тим, хто ділив26,

91. розподіляв Коран на час-
тини27.

92. Тож клянуся Господом тво-
їм, [Мухаммаде], Ми неодмінно
запитаємо їх усіх

93. про те, що вони чинили.
94. Сповісти про те, що на-

казано тобі, й оминай язични-
ків.

95. Ми визволили тебе від
тих, хто глузував [над то-
бою],

96. хто, крім Аллаха, визнає
іншого божка. Та вони ще пере-
свідчаться.

97. Адже Ми вже знаємо, що
твоя душа стискується від їхніх
слів.

98. Тож воздай хвалу Господу
своєму і будь серед тих, хто
б’є чолом.

99. Поклоняйся Господові сво-
єму, допоки не прийде до тебе
достовірне28.

1 Фрагмент повного перекладу тексту Корану, що публікується протягом 2002–2007 років у
різних періодичних виданнях ( Східний світ , Сходознавство , Ятрань , “Книжковий клуб
плюс”).

2

3 Це перша сура групи “аліф-лам-ра”. Її головний мотив полягає в тому, що, підтверджую-
чи істинність одкровення, вона одночасно підкреслює милосердя, з яким Аллах обходиться з
людьми. Відкривається сура твердженням істинності Божественного одкровення, що міститься у
Священному Корані. Ця тема розкривається через вимогу невіруючих про дарування знамення:
їм говориться, що рішення про це буде відкладено на час. Причина пояснюється тим, що Ал-
лах вчиняє з людьми милосердно, відтак Він не поспішає з покаранням. Докази милості Божої
містяться в природі, позаяк Він посилає такі дарунки, які не здатний дати ніхто інший. Дарун-
ки Аллаха завжди унікальні, немає подібного й такому Його дарункові, як одкровення. Нічого
подібного не може створити ніхто інший. Далі стверджується, що винні зрештою не уникнуть
покарання, віруючі протиставляються невіруючим; коротко згадуються історії Ноя та Мойсея. З
коротким посиланням на Юнуса (Іону) стверджується, що ті, хто прислухається до застережен-
ня, знайдуть благо. Насамкінець показано, що всі благі справи здійснюються під Божественним
керівництвом, відтак людина повинна звертатися до Аллаха.

4 У Судний день.
5 Покійника до життя.
6 Від віруючих.
7 Тобто Мухаммад.
8 Тобто увіруєте зараз, коли вже запізно.
9  Кару.
10 За легендою, усі їхні багатства, гроші та майно перетворилися на каміння. Вона додає, що

це було одним із дев’яти чудес.
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11 За екзегезою, йдеться про його мертве тіло, яке буде збережено й не зіпсується.
12 Мусульмани вважають, що всі священні книги посилалися арабською мовою, а архангел

Джибріл уже потім перекладав їх кожному пророкові його мовою.
13 Вираз Господні дні (ayyām-Allāh) пояснюють як «милості Аллаха» [Тадж ал-‘арус]. Вжи-

вання слова ayyām у подібному значенні зустрічається в арабській літературі, де ayyām al-‘arab,
тобто «дні арабів», означає «баталії, сутички арабів», тобто багаторічні арабські війни. Такі
війни — джерело благ для переможців та нещасть для переможених. Отже, «дні Аллаха» можна
тлумачити як «Аллахове милостиве обходження з праведними і покарання Ним грішних».

14 Кінесичний жест, що супроводжує певне почуття — можливо, гнів, стурбованість або зди-
вування чи розгубленість.

15 Вираз „гнійна вода” (mā’ sadīd) дехто з екзегетів тлумачить також як „окріп”.
16 Д. Богуславський [700, прим. 478] вважав, що аяти 28–29 звернено до мекканців. Аллах

поселив їх біля Святого Храму, облагодіяв, послав до них Пророка з-поміж їхньої громади, од-
нак вони продовжували залишатися невірними. Тому на них було наслано семилітній голод, а
потому – смерть і полон під час битви при Бадрі.

17 Мецці.
18 Ідоли.
19 Тобто Коран.
20 Коран.
21 Тобто проклинатимуть.
22 Аби знищити їх (екзегеза, наприклад: ас-Сабуні, с. 646).
23 Тобто самудяни. Ал-Хиджр – назва кам’янистої долини.
24 Автохтонна екзегеза по-різному тлумачить вжиту тут лексему al-matānī (однина: matnan).

Одні коментатори вважають, що мається на увазі перша сура Корану (“Відкриваюча Книгу”), яка
виголошується найчастіше і містить сім аятів. Інші – переконані, що йдеться про сім сур – від
другої (“Корова”) по восьму (“Здобич”) включно, де нібито охоплено основні положення мусуль-
манського віровчення [Ібн Кясір, 955–956; Сабуні, 650]. За В. Гіргасом, це – усі коранічні сури,
що містять менше ста аятів [Гиргас, 105].

25 Тобто будь добрим, терпимим і смиренним щодо них.
26 Іудеї та християни.
27 Одні з яких вони визнавали, інші – заперечували, на власний розсуд.
28 Смерть.
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СЕРЕД видатних імен російських орі-
єнталістів, пов’язаних із вивченням

Криму, особливо вирізняється постать
видатного діяча науки, класика світового
сходознавства першої половини ХХ сто-
ліття Гната Юліановича Крачковського
(1883–1951). До часу початку револю-
ційного заворушення 1917 року він був
уже сформованим ученим, що прокладав
нові шляхи в дорадянській арабістиці. До
1918 року Г.Ю. Крачковський – магістр
арабської словесності – служив штатним
доцентом факультету східних мов Санкт-
Петербурзького університету. Одночасно
вчений був співробітником Азійського му-
зею. У 1921 році він був обраний до Росій-
ської академії наук. Його рекомендували
такі маститі наукові авторитети, як Василь
Володимирович Бартольд, Павло Костян-
тинович Коковцев, Микола Якович Марр і
Сергій Федорович Ольденбург.

У 20-ті роки ХХ століття академік Гнат
Юліанович Крачковський продовжував чи-
тати курси в Петроградському-Ленінград-
ському університеті та працювати в Азій-
ському музеї, перейменованому невдовзі
в Інститут сходознавства Академії наук.
Очоливши нову радянську школу арабіс-
тів, Г.Ю. Крачковський користувався не-
заперечною повагою в наукових колах не
лише у своїй країні, а й серед світової на-
укової громадськості. Так, він був обраний
членом Арабської академії наук, Поль-
ського сходознавчого товариства, Німець-
кого сходознавчого товариства, Асоціації
ісламських дослідників у Бомбеї, Іран-
ської академії наук, Королівського азій-
ського товариства Великої Британії та Ір-
ландії, Польської академії наук, Фламанд-
ської академії наук, Азійського інституту
в Нью-Йорку1. Додамо до цього вагомого
переліку, що Гнат Юліанович був дійсним
членом і Таврійського товариства історії,
археології та етнографії (з 1924 року).

26 квітня 1922 року Г.Ю. Крачковський
був обраний академіком-секретарем Відді-
лення історичних наук і філології (згодом
перетвореного у Відділення гуманітарних
наук) Академії. Обов’язків і відповідно на-
укових контактів стало більше. До цього
періоду відноситься початок кримознав-
чого напряму науково-організаційної ді-
яльності видатного діяча радянської орієн-
талістики. Покликана до життя пошуком
арабських джерел на території СРСР, що
невпинно здійснювався Г.Ю. Крачков-
ським, складалася міцна наукова співпраця
Гната Юліановича з найбільшими крим-
ськими істориками 20-х років ХХ століття
О.Н.-А. Акчокракли, У.А. Боданінським,
А.І. Маркевичем, В.Й. Филоненком. Ця
сторінка діяльності не розглядалася в чис-
ленних працях, присвячених життю і на-
уковій творчості академіка2.

При всій своїй замкнутості Г.Ю. Крач-
ковський у науці був, безумовно, екс-
травертом. Його завжди цікавили нові
публікації колег, на які він нерідко відгу-
кувався рецензіями. З багатьма він листу-
вався, консультував, роз’яснював, ділився
різноманітними відомостями. Для історії
кримознавства безперечний інтерес ста-
новлять матеріали епістолярної спадщи-
ни академіка, що складається з листів до
нього від видатних діячів кримознавства
першої половини ХХ століття – організа-
торів науки, істориків А.І. Маркевича та
У.А. Боданінського, ученого-сходознавця
В.Й. Филоненка. Епістолярій, який у пе-
реважному обсязі вперше вводиться нами
до наукового обігу3, виявлений в особис-
тому архівному фонді Г.Ю. Крачковського
в Санкт-Петербурзькій філії Архіву Росій-
ської академії наук.

Безпосереднє спілкування Г.Ю. Крач-
ковського з діячами кримознавства поча-
лося з 1915 року, коли з Уфи до Сімферо-
поля переїхав його друг по студентських
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роках у столичному університеті, з яким
разом мешкав у гуртожитку – Колегії
Олександра III – на Васильєвському ост-
рові в Санкт-Петербурзі4, Віктор Йосипо-
вич Филоненко5.

Працюючи протягом восьми років піс-
ля закінчення Східного факультету Санкт-
Петербурзького університету викладачем
російської мови і словесності у Другій
жіночій гімназії Уфи, В.Й. Филоненко за-
рекомендував себе прекрасним педагогом
і перспективним ученим. У Башкирії він
заснував Товариство з вивчення місцевого
краю та активно включився в етнографічні
й лінгвістичні дослідження тюркських на-
родів: башкирів, татар, чувашів. Очевид-
но, перспективний тюрколог, розробляючи
місцеві сюжети, також хотів знайти більше
поле для реалізації своїх здібностей і за-
стосування знань, набутих у найавторитет-
нішому ВНЗ країни. Тому в січні 1915 року
він відразу погодився зайняти вакантну по-
саду інспектора (директора) Сімферополь-
ської татарської вчительської школи, що
передбачало присвоєння, згідно з Табелем
про ранги, звання статського радника6.

В автобіографії, складеній 8 квітня
1974 року, В.Й. Филоненко так згадував
про свій переїзд до Сімферополя:

«З 1915 року, із січня-місяця, я в Криму,
в Сімферополі. Переведений я був туди за
розпорядженням Міністерства освіти та
опікуна Одеського навчального округу з
підвищенням у посаді, інспектором Татар-
ської вчительської семінарії та викладачем
російської мови і словесності Сімферо-
польської чоловічої класичної гімназії й
Першої жіночої гімназії. Це було велике
підвищення в посаді: з 8 класу до 5 кла-
су. Жарт! Генеральський чин! Ви уявля-
єте собі, що це означало в колишні старі
часи?

Татарських вчительських семінарій у
нас було всього три: в Сімферополі, Орен-
бурзі та Казані. Це були особливі закриті
навчальні заклади з інтернатом, з усіма
зручностями й навіть із мечеттю. Навча-
лися тільки татари. Курс навчання 4 роки.
Викладачі – татари та росіяни. На чолі се-
мінарії звичайно стояла особа, що дістала
орієнтальну освіту і знала татарську мову.
Національність, мабуть, тут не відігра-
вала ролі. До мене інспектором семінарії
був гагауз Монастирли7, а до Монастирли

караїм Казас8. Чому мене призначили на
цю посаду? По-перше, тому що в окрузі
Оренбурзькому був мій диплом і опікун
мав уявлення про мою освіту, а по-друге,
міністерство запросило Самойловича, а
він дружньо розписав мене що треба!»9

Листування В.Й. Филоненка з Г.Ю. Крач-
ковським10, що прекрасно збереглося, є
унікальним історичним джерелом інфор-
мації про розвиток кримознавства в 1915–
1931 роках, стан місцевих наукових сил,
орієнталістичні дослідження, зокрема про
історію Таврійського (Кримського) універ-
ситету (педагогічного інституту) імені то-
вариша М.В. Фрунзе. Епістолярій є також
унікальним біоісторіографічним джерелом,
що дозволяє по-новому інтерпретувати ві-
домі раніше сюжети історії кримознавства.

Перший із сімферопольських листів
В.Й. Филоненка, адресованих Г.Ю. Крач-
ковському до столиці, датується 19 квіт-
ня 1915 року. Він повідомляв: «Мешкаю
в Сімферополі. Говорячи відверто, дуже
жалкую, що поїхав з Уфи, – Татарська
вчительська школа – одне непорозуміння.
Навряд чи я тут довго всиджу. Дуже вже
велика різниця між минулим моїм життям.
Якби я знав раніше її, нізащо б не пішов.
Роботи багато, роботи невдячної, так, по
правді сказати, й нецікавої. Кримські та-
тари я не знаю що таке. Наші уфимські –
просто професори перед ними. Це якесь
вироджуване плем’я. Тупість, відсутність
цілковитого інтересу до всього. Самойло-
вич Ол[ександр] Микол[айович], очевид-
но, знав про цю школу, оскільки кожного
року читав там лекції. Я дуже жалкую, що
не списався з ним. <…> А по-моєму, це не
школа. Щó, я навіть визначити не можу»11.
Емоційно характеризувати своє нове місце
роботи В.Й. Филоненко продовжував і в
наступних листах. Перебуваючи у вересні
1915 року у відпустці в Орлі, він нарікав:
«Гіршого, гидотнішого, відразливішого
навчального закладу, що іменується «Та-
тарською вчительською школою», я нечас-
то бачив. Я тільки дивуюся, як міг проіс-
нувати цей «заклад» майже 50 років. При-
пустімо, у нас завжди так: учили, платили
гроші, випускали «вчителів», а кому, кого і
яких учителів, до цього рішуче не було нія-
кої справи. Ось чому я дуже  невдоволений
ні «школою», ні кримською публікою, ні
життям у Криму. Все це добре здалека й
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у невеликій дозі. Наскільки культурніше
було життя в Уфі»12.

Закриття Сімферопольської вчитель-
ської школи в роки революційної без-
владної чехарди змусило В.Й. Филоненка
шукати нову роботу. Незважаючи на «бур-
чання» в листах до Г.Ю. Крачковського
про «малокультурну» «кримську публіку»,
Віктор Йосипович не мав у ті роки реаль-
ної можливості для переїзду до академіч-
них центрів. Не було там і вакансій за його
спеціальністю. Перебиваючись у 1918–
1921 роках заняттями в Сімферопольській
жіночій гімназії, він прагнув отримати по-
саду у відкритому в 1918 році Таврійсько-
му університеті. Тільки 19 липня 1921 року
він був обраний (після прочитання двох
пробних лекцій) приват-доцентом Східно-
го факультету Кримського університету, де
читав курси перської мови і літератури13.
Значний інтерес, у зв’язку з цим, для іс-
торії ВНЗ становлять листи, що регулярно
надсилалися ним Г.Ю. Крачковському, яко-
му, звичайно, небайдужою була доля орі-
єнталістичного центру, що зароджувався в
умовах голоду і розрухи в Сімферополі. 1
листопада 1921 року В.Й. Филоненко по-
відомляв до Петрограда особливості ужи-
вання в радянську владу по-кримському:

«Характерна ознака нашого часу – це і
є брехня, колосальна брехня! Нею тільки,
як це і не дивно, все і тримається. <…>

Я живу погано; голодую… і майже стар-
цюю. Платню видають неакуратно й таку
маленьку, що її вистачає тільки на один
день. А життя дуже дороге. Щоб жити
впроголодь, треба принаймні отримувати
30 тис[яч] у день. А я 50 тис[яч] отримую
на місяць. При тутешньому Таврійському
університеті відкрилося «Східне відділен-
ня», і мене одноголосно обрали старшим
викладачем і запропонували читати лекції
з перської мови та історії Персії. <…> Чи-
тав більше місяця, як раптом комісар Уні-
верситету заявив, що затвердити мене не
можна, у зв’язку з моєю нібито русифіка-
торською діяльністю, коли я був інспекто-
ром Татарської вчительської школи.

Рада професорів протестувала, і чим
це закінчиться, не знаю. Тут, власне ка-
жучи, відбувається боротьба двох начал:
татарського і російського. Татари чомусь
це відділення вважають своїм і звичайно
бажають, щоб викладачами були татари і

все викладання велося навіть татарською
мовою! А росіяни відстоюють своє пра-
во. Не важко сказати заздалегідь, на чи-
єму боці буде перемога? Хіба «росіяни»
можуть що-небудь відстояти? Та ще своє
російське?! <…>

Відділення влаштоване погано. На пер-
шому курсі відразу 3 мови (араб[ська],
перс[ська], османськ[а]) і діалекти турець-
кі, головним чином – кримський, звичай-
но. Потім іде цілий ряд і філологічних, і
юридичних предметів.

Така багатопредметність абсолютно
не для слухачів. У слухачі Східного відді-
лення запрошуються особи зі зниженими
вимогами, що не отримали навіть тепе-
рішньої середньої освіти. Більшість татар
ледве розмовляють російською. Колишні
мої учні Татарської школи куди були більш
підготовлені, ніж теперішні студенти!

Уявіть, як з ними важко займатися. Ка-
федри арабської і османської мов поки є
порожніми. Є, звичайно, кандидати, тата-
ри, що закінчили медресе Бахчисарайське
«Зенджірли», але навіть і при теперішній
легкості влаштуватися при Університеті
Рада факультету не зважувалася їх вибрати
у зв’язку з дуже низьким освітнім цензом.
Ось якщо накажуть, тоді інша справа! Ту-
рецькі діалекти читає хтось Чопан-Заде14,
Віденський приват-доцент з місцевих уро-
дженців. <…>

Справи інших факультетів ідуть не кра-
ще: професорів немає, вони роз’їжджа-
ються, хто до Москви, хто до Києва, хто
до Петрограду. Кафедри, що звільнилися,
заміщаються переважно людьми, що не
мають на те навіть ніякого приблизного
права»15.

До теми організації навчального про-
цесу на Східному факультеті В.Й. Фило-
ненко звертається й у наступному листі,
написаному, правда, більш ніж через рік
після попереднього – 4 лютого 1923 року.
Цим пояснюється часткове повторення ін-
формації:

«Ви, ймовірно, знаєте, що в Кримсько-
му університеті є Східний факультет. Зви-
чайно, це тільки одна назва: бо немає жод-
ного справжнього професора-орієнталіста.
Я, між іншим, викладаю там перську мову.
Не лайте мене за цю сміливість.

Між іншим, прошу Вашої поради. У
мене ще в 1917 році зібрано до 100 загадок
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кримських татар. Вступ, текст, переклад і
примітки. Чи не скажете, кому можна наді-
слати, щоб надрукувати. Я пропонував над-
рукувати загадки в працях Таврійської вче-
ної архівної комісії, але праці не видають-
ся – немає коштів»16. У такій формі Віктор
Йосипович обережно цікавився у свого
друга, чи не візьметься академік допомог-
ти йому з публікацією зібраного етногра-
фічного матеріалу. Загадки не зацікавили
Г.Ю. Крачковського. Зате його увагу при-
вернула чергова інформація про початок
роботи центру сходознавчих досліджень у
Кримській АСРР. Безумовно, не без участі
Г.Ю. Крачковського в журналі Всесоюзної
наукової асоціації сходознавства «Новый
Восток» була в цьому ж році опублікована
маловідома стаття В.Й. Филоненка «Схід-
ний факультет Кримського державного
університету в м. Сімферополі»17.

Стаття пішла до редакції журналу, а 13
липня 1923 року В.Й. Филоненко вже по-
відомляв у Петроград, що «<…> довелося
хоронити наш Східний факультет. Як са-
мостійний факультет він помер. Залиши-
лося тільки відділення при Педагогічному
факультеті. Що робити? Краще що-небудь,
ніж нічого. У загибелі його винні деякі наші
професори не орієнталісти, які, заради влас-
ного благополуччя, запросили як виклада-
чів місцевих татар. Ну, а останні – повели
справу зовсім не так, як треба було. Харак-
терно, що в останню хвилину, коли стало
відомо, що факультет перетворюється у від-
ділення, декан і прісні його – розбіглися. Я
буквально залишився один. Про порятунок
факультету нема чого було й гадати»18.

У цей час В.Й. Филоненко отримав за-
прошення від декана східного факультету
Бакинського університету П.К. Жузе пере-
їхати для викладання до Баку, де йому про-
понувалося читати перську мову. В Азер-
байджані йому пропонували й квартиру,
яку виділяв Наркомат освіти. У листі від 24
серпня 1923 року він радився з цього при-
воду з Г.Ю. Крачковським19. Таке запро-
шення отримав не тільки В.Й. Филоненко.
Так, до Баку перебрався Б.В. Чобан-заде.

В.Й. Филоненко не зважився на переїзд.
4 грудня 1923 року у властивій йому мане-
рі він повідомляв Г.Ю. Крачковському:

«Ой, уже ці засідання! Здається, в Крим-
ському Університеті більше буває засідань,
ніж лекцій. Всі говорять, говорять, маса

планів, проектів, дивовижних проектів по
своїй нісенітниці, а справи, справжньої
справи, – анітрохи. Можливо, це, з одно-
го боку, навіть і добре. Уявляю, що було б,
якби всі ці сумбурні проекти втілювалися
в життя»20. І тут же знову В.Й. Филоненко
звертається до характеристики своїх колег
по східному відділенню, демонструючи
Г.Ю. Крачковському низький рівень ви-
кладання: «А то ж у нас Леманов21 так чи-
тає, що оторопіння бере. Адже вимовляти
не вміє правильно»22.

Відзначимо, що в настільки критичній
оцінці нового покоління фахівців крим-
ської вищої школи В.Й. Филоненко був
не самотній. Досить скептично про рівень
викладачів східного відділення кримсько-
го ВНЗ відгукувався і Арсеній Іванович
Маркевич. У листі до Г.Ю. Крачковського
від 25 грудня 1930 року він відзначив, що
«<…> в місцевих наших сходознавців не-
має належної ерудиції»23.

В історії російської культури першого
радянського десятиріччя є епізод, що за-
лишив слід у біографіях переважної біль-
шості тогочасних петроградських учених-
філологів і письменників. Мова йде про
роботу у видавництві «Всесвітня літера-
тура». Метою цього книжкового виробни-
цтва було ознайомлення читачів молодої
радянської республіки з кращими творами
художньої літератури Європи, Америки
і Сходу в нових перекладах. Програмою
видань, відбором матеріалів і рецензуван-
ням перекладів займалися дві колегії екс-
пертів – Західна і Східна. В останній спів-
робітничав Г.Ю. Крачковський. І навряд
чи яке-небудь інше підприємство в перші
постреволюційні роки могло б зіграти для
вчених-гуманітаріїв таку роль, як «Все-
світня література». Заняття улюбленою
справою стало оплотом проти революцій-
ного хаосу, працею, яка хоч якоюсь мірою
примиряє їх із новою владою24.

Однією з програм роботи «Всесвітньої
літератури» було створення нарисів про
переклад зі східних мов. Хоча цей проект
так і залишився нереалізованим, він прива-
бив до співпраці у видавництві Г.Ю. Крач-
ковського. Інтерес викликав також пошук
нових рукописів творів східних авторів,
у тому числі – турецьких, кримськотатар-
ських, арабських, які потрібно було шука-
ти в кримських книжкових (рукописних)
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зібраннях. У зв’язку з цим у Г.Ю. Крачков-
ського виникла настійна потреба відвідати
Крим.

Наступні листи Віктора Йосиповича
Филоненка в Ленінград подають нам ціка-
ву інформацію про передісторію наукової
поїздки Гната Юліановича Крачковського
до Криму в 1924 році. 28 березня 1924 року
В.Й. Филоненко повідомляв: «Ви запро-
шуєтеся читати лекції по вільній кафедрі
арабської мови»25. При цьому Кримський
університет виділяв академіку-орієнталіс-
ту гроші на дорогу і винагороду за тримі-
сячне читання лекцій (квітень – червень) у
розмірі 11 червонців. В.Й. Филоненко про-
понував своєму другові після закінчення
курсу лекцій у червні продовжити перебу-
вання у Криму в санаторії в Гаспрі. Однак
організаційні неузгодженості перекроїли
ці плани. 24 квітня Віктор Йосипович по-
відомляв: «Зараз побіжу до Університету і
попрошу, щоб до Вашого приїзду все-таки
Вам виписали б гроші. Гроші на проїзд за-
раз же будуть Вам виписані. Щойно гово-
рив з бухгалтерією»26.

Гнат Юліанович, безумовно, хотів з’їз-
дити до Криму, і запрошення місцевого
університету у зв’язку з цим було дуже до
речі. Однак його як ученого більше, ніж
читання лекцій на Східному відділенні
провінційного ВНЗ, цікавили арабські ру-
кописи, що відклалися в місцевих книж-
кових, музейних і приватних зібраннях.
Отримавши запрошення із Сімферополя,
він відразу же написав директору Держав-
ного палацу-музею тюрко-татарської куль-
тури в Бахчисараї Усеїну Абдурефійовичу
Боданінському із проханням допомогти в
організації приїзду до Бахчисарая самого
Г.Ю. Крачковського та його дружини.

7 травня 1924 року У.А. Боданінський
повідомив йому, що в Бахчисараї мають
«можливість надати Вам і Вашій дружині
приміщення в палаці, але тільки з незна-
чною оплатою за прибирання, за світло і
білизну; зі столом також владнаємо так,
що обійдеться дешево. Тому в будь-який
час милості просимо приїхати»27.

Улітку 1924 року Гнат Юліанович Крач-
ковський за запрошенням Кримського уні-
верситету імені товариша М.В. Фрунзе був
офіційно відряджений Академією наук
до Криму для прочитання курсу лекцій з
арабістики на східному відділенні педа-

гогічного факультету. Крім цієї, основної,
мети поїздки, академік вважав необхідним
скористатися перебуванням у Криму для
«попереднього ознайомлення із зібранням
мусульманських рукописів» і «вивчення
складу та стану арабських епіграфічних
пам’яток для з’ясування ходу подальших
робіт»28.

Г.Ю. Крачковський прочитав у Крим-
ському університеті два спецкурси «Араб-
ська мова в минулому і сьогоденні» (8 го-
дин) і «Арабська література XIX–XX сто-
ліття» (18 годин). У звіті про поїздку він
відзначив: «Нечисленна, але уважна і
акуратна аудиторія, крім студентів універ-
ситету, складалася з деяких професорів і
викладачів, а також представників місце-
вого населення, переважно із середовища
татарського вчительства».

Під час відвідування Сімферополя
Г.Ю. Крачковський оглянув і матеріа-
ли, що відклалися в Центральному музеї
 Тавриди.

Не затримуючись надовго в Сімферо-
полі, Гнат Юліанович виїхав для обсте-
ження стародавніх рукописів до Бахчиса-
рая та Євпаторії. У звіті про своє наукове
відрядження він зазначив, що «рукописи
досі не визнавалися за пам’ятку рівноцін-
ної важливості» і у зв’язку з цим у Кри-
му «правильно обладнаних рукописних
зібрань немає»29. Високо відгукуючись
про археографічну діяльність Таврійської
вченої архівної комісії, Г.Ю. Крачковський
зауважив, що вивчення рукописних зі-
брань бібліотек, тим більше приватних ко-
лекцій, залишилося поза сферою її діяль-
ності30. Тим часом Г.Ю. Крачковський під
час перебування в Сімферополі 25 травня
1924 року відвідав засідання Таврійського
товариства історії, археології та етногра-
фії, де був обраний членом цієї авторитет-
ної кримознавчої наукової спілки.

Змістовну інформацію про перебування
Гната Юліановича та його дружини Віри
Олександрівни в Бахчисараї містить «Що-
денник», який вів директор Державного
палацу-музею тюрко-татарської культури
Усеїн Абдурефійович Боданінський. 17
травня 1924 року він записав: «Академік
(арабіст) Гнат Юліанович Крачковський,
що приїхав до Бахчисарая, прочитав у Му-
зеї лекцію «Арабська культура та її вплив
на європейську культуру». Були присутні
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20 чол[овік] майбутніх керівників масо-
вими екскурсіями»31. На наступний день
разом з уже знайомими йому по лекції екс-
курсоводами Г.Ю. Крачковський із дружи-
ною здійснили екскурсію на Тепе-Кермен.
Роз’яснення, крім У.А. Боданінського, ле-
нінградським гостям давав і професор
Кримського університету Євген Володи-
мирович Вульф, який приєднався до екс-
курсантів разом зі своєю родиною32.

25 травня вже Віра Олександрівна Крач-
ковська прочитала перед співробітниками
екскурсійних баз дві лекції з історії му-
сульманської архітектури. Були присутні
двадцять слухачів33.

27 травня до Г.Ю. Крачковського, що
перебував у Бахчисараї, приїхав професор
університету в Сімферополі Бекір Вагапо-
вич Чобан-заде34. Учені познайомилися в
Сімферополі, на лекціях ленінградського
академіка. Б.В. Чобан-заде прибув до Бах-
чисарая не з порожніми руками. Він по-
жертвував музею куплений за власні гро-
ші на сімферопольському ринку арабський
рукопис Бурхана ад-Дін ібн Маза, який був
відсутній у європейських зібраннях. Гнат
Юліанович підкреслив це в опубліковано-
му звіті про поїздку.

А ось 10 червня стався конфуз. У.А. Бо-
данінський відзначив у «Щоденнику»:

«Призначена з ініціативи музею публіч-
на лекція академіка-арабіста Гн[ата] Юлі-
ан[овича] Крачковського на тему «Задачі
арабістики в Криму» не відбулася внаслі-
док відсутності слухачів, незважаючи на
повне і своєчасне сповіщення громадян.
Домовилися спільно з Правлінням Союзу
Всеробітос, щоб перенесли лекцію на 11-е
число до приміщення музею»36.

11 червня У.А. Боданінський записав:
«Лекція на ту ж тему була прочитана

в колективі шкільних працівників у Бах-
чисараї, в музейному садку під відкритим
небом академіком Гн[атом] Юліанов[ичем]
Крачковським з Рос[ійської] Академії наук
у Ленінграді (Петроград)»37.

Перебуваючи в Державному палаці-
музеї тюрко-татарської культури в Бахчи-
сараї, академік досліджував і вмістив до
«Звіту» про відрядження описи ярликів,
дефтерей і трьох десятків рукописів. При
цьому він відзначив допомогу, надану
йому керівником музею «Хусейном-Ефен-
ді Боданінським»38.

Небезпідставно Г.Ю. Крачковський
розраховував зробити цікаві відкриття в
другому великому кримському зібранні
рукописів – Караїмській національній бі-
бліотеці, яка зберігалася у Євпаторії. На
думку академіка, за своїм складом Карай-
бітіклігі «нагадує зібрання Фірковича в
Публічній бібліотеці, але поступається в
якісному відношенні»39. Учений виділив
найцікавіші рукописи релігійного змісту,
що перебували там на зберіганні.

Із залишками багатої колись археологіч-
ної колекції Г.Ю. Крачковський ознайомив-
ся в І.Є. Свищова (сина відомого краєзнавця,
педагога Євгена Івановича Свищова (1874–
1922)). Тут ленінградський орієнталіст зміг
побачити 4 ярлики кримських ханів40.

Підводячи підсумок свого наукового
відрядження до Криму влітку 1924 року,
Г.Ю. Крачковський відзначив, що «Крим-
ський університет повинен підготувати
перекладачів, працівників» у сфері орі-
єнтального книгознавства, «арабістів для
кримознавчої роботи». При цьому акаде-
мік вказав на «величезний обсяг роботи,
що стоїть перед майбутнім поколінням»41.

Найважливішим результатом перебу-
вання Г.Ю. Крачковського на півострові
стало його знайомство, що переросло з
роками в міцну наукову дружбу, з найві-
домішим кримознавцем епохи Арсенієм
Івановичем Маркевичем. Ленінградський
орієнталіст вже мав уявлення про багато-
гранну діяльність сімферопольського вче-
ного на благо науки завдяки кореспонден-
ціям В.Й. Филоненка. У травні – червні
1924 року А.І. Маркевич консультував сто-
личного гостя з питань бібліографії, стану
рукописних фондів і пам’яток культури.

Відразу після повернення Г.Ю. Крачков-
ського до Ленінграда на адресу А.І. Марке-
вича прийшов подячний лист від Академії
наук «за сприяння академіку Г.Ю. Крач-
ковському в його роботах по Криму»42.
Арсеній Іванович, який був скрупульоз-
но обов’язковим у листуванні, 23 серпня
1924 року відписав Г.Ю. Крачковському:

«Я дуже зніяковілий, оскільки по своїх
старечих немощах не міг бути Вам корис-
ним такою мірою, якою бажав. Але можу
сказати одне, що Ваш приїзд до Сімферо-
поля був світлим святом для мене, хоча ма-
ленького наукового працівника, але гаряче
люблячого Крим. <…>
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Для Кримського університету Ваш при-
їзд сюди був особливо важливою подією,
що осяяла цей сумний період його існу-
вання»43.

Після відвідування Г.Ю. і В.О. Крач-
ковськими Палацу-музею в Бахчисараї роз-
винулися їхні наукові контакти з У.А. Бо-
данінським. Так, директор музею писав у
Ленінград через рік після описаних подій,
у червні 1925-го:

«Вельмишановні Віро Олександрівно
та Гнате Юліановичу.

Спасибі Вам за пам’ять. Усе, що Ви
надіслали мені з друкованого, я отримав.
На жаль, ми бідні виданнями, й тому над-
силаю Вам тільки путівник наш, вид[ання]
1925 року. З новин я надішлю Вам тексти
арабських написів, знайдених там на му-
сульманських пам’ятках при археологіч-
них розвідках на території Ескі-Юрт. По-
моєму, вельми цікаво. З початку липня в
Криму передбачена наукова експедиція по
збиранню, вивченню пам’яток татарської
культури в Криму. Експедиція буде розді-
лена на 2 групи (етнографіч[на] і археоло-
гічна групи).

У Бахчисараї зараз дуже добре. З кін-
ця травня до 5-их чисел червня були тут
сильні зливи, земля отримала багато во-
логи, так що рослинність і посіви мають
хороший вигляд. Види на урожай досить
хороші. Було б добре, якби Ви приїхали
до Криму. Милості просимо до нас. При-
міщення в палаці є.

Ми з Ольгою Олександр[івною]44 були
з кінця квітня до кінця травня в Москві.
Мав намір я з’їздити до Ленінграду, але
це мені не вдалося, незважаючи на те, що
мене туди посилено кликав Й.А. Орбелі45,
з яким я побачився на з’їзді при Головнау-
ці. Майбутньою зимою я візьму туди спе-
ціальне відрядження для вивчення матері-
алів по тат[арських] пам’ятках.

Яг’я Ефенді Байбуртли, Ольга Ол[ек-
сандрівна] і вся наша молодь шлють Вам
сердечний привіт»46.

Уже після відвідування в 1924 році Кри-
му, маючи загальне уявлення про склад ру-
кописних і книжкових орієнталістичних
фондів у місцевих зібраннях, Г.Ю. Крач-
ковський міг планувати свою подальшу ді-
яльність. Восени 1925 року він став готува-
тися до річного відрядження до арабських
країн – Єгипту, Сирії, Палестини з метою

поповнення книжкових фондів Азійського
музею новітньою літературою47.

У листі до В.Й. Филоненка від 18 люто-
го 1925 року Г.Ю. Крачковський скаржив-
ся: «Останнім часом зовсім здолали іно-
земці, які всі звертаються з різними про-
ханнями – то звірити який-небудь текст,
то повідомити відомості про неописаний
рукопис й т.і. Видно, що в них робота йде,
а нам не поспіти. Арабісти ж мої зовсім зі-
йшли нінащо, і доручити нікому»48. Дум-
ка про те, що за першу половину 20-х ро-
ків ХХ століття російська орієнталістика
дуже відстала від європейської, постійно
мучила вченого. Перебуваючи в Криму,
серед в’язок нікому не потрібних східних
книг і рукописних сувоїв (у Євпаторії), він
усвідомив це особливо гостро. Збентежив
академіка й примітивно низький рівень ви-
кладачів східного факультету Кримського
університету – флагмана орієнталістичних
досліджень.

Однак ідея із закордонним відряджен-
ням до арабських країн залишилася нере-
алізованою. У той час як інші академіки-
орієнталісти (В.В. Бартольд, С.Ф. Ольден-
бург, О.М. Самойлович) їздили до Європи і
на Схід, зав’язували наукові зв’язки, нала-
годжували книгообмін, Г.Ю. Крачковсько-
му у видачі закордонного паспорта постій-
но відмовляли. Причому ця заборона діяла
до кінця життя Гната Юліановича.

Листування Г.Ю. Крачковського з
У.А. Бо данінським, А.І. Маркевичем і
В.Й. Филоненком свідчить про те, що ле-
нінградський академік постійно надсилав
своїм колегам до Сімферополя спеціальну
сходознавчу літературу і періодику, видан-
ня Академії наук.

3 вересня 1924 року В.Й. Филоненко із
сумом повідомляв: «Прийшов папір про за-
криття Університету і перетворення його
в Педагогічний інститут. Про відділення
Сходознавства нічого не було відомо: за-
лишиться воно чи ні? Довелося запитувати.
Нарешті прийшло повідомлення, що при
Педінституті відділення Сходознавства збе-
рігається. Мало того, прийшов інший папі-
рець, що свідчив: лінгвістичне відділення
Педагогічного інституту розділяється на
дві секції: російську та турецько-татарську.
Вийшло неначе Сходознавство в квадраті.

Мешкаю зараз в Ялті, в санаторії «Ро-
сія», недалеко від дачі Еміра Бухарського,



Східний світ №1 2008 201

А.А. Непомнящий

нині Східного музею. Живу на кошти Ва-
тиканської місії. Як? Справа в тому, що Ва-
тиканська місія заорендувала для нашого
Університету декілька місць у санаторіях
на Південному березі. Одне з цих місць і
дісталося мені. Пробуду в Ялті до 15 ве-
ресня»49.

У листі до Г.Ю. Крачковського від 24
жовтня 1924 року В.Й. Филоненко деталь-
но розповів про структурні зміни на схід-
ному відділенні: «Наше відділення зміни-
лося дуже. Мови тільки на II і III курсах,
перший курс загальний для всіх відділень;
а IV-ий з трьома ухилами: музеєзнавчим,
бібліотечним і етнографічним. Додалося
багато нових предметів, як антропологія,
етнографія, музеєзнавство та ін., а читати
нікому, фахівців не запрошують. До того ж
«професори» наші пороз’їжджалися. Чо-
бан-заде поїхав у відпустку на 2 місяці до
Баку. Ніби друкувати свою працю «Осман-
ську граматику», а правду хто знає? Злі
язики говорять, що він зовсім хоче виїха-
ти з Криму, бо справи його суспільно-по-
літичного характеру щось не ладяться.
Одабаш і Леманов також десь витають у
хмарах кооперації, а в результаті Ваш по-
кірний слуга та С.Б. Єфетов51 відбувають
за всіх. У цьому році підсунули мені чи-
тати новий курс: «Методика збирання ет-
нографічного матеріалу» з практичними
заняттями. Робота цікава»52.

У цьому ж листі В.Й. Филоненко де-
тально ознайомив свого колегу з результа-
тами розкопок 1924 року Миколи Львови-
ча Ернста, які той проводив спільно з мос-
ковським істориком та археологом Олексі-
єм Степановичем Башкіровим у Старому
Криму (стародавньому Солхаті)53.

17 січня 1925 року В.Й. Филоненко
повідомляв своєму другові дуже цікаву
інформацію, пов’язану з історією універ-
ситету: «<…> Новий ректор. Салазкін54

йде кудись до Вас у Ленінград. А в нас
обрали, як гадаєте кого? Чобан-заде! Це
свого роду остання ставка на існування
Університету в Криму. Справа в тому, що
Наркомос і партія виставили свого кан-
дидата, деякого Фрідмана, людину, що
має вельми й вельми далеке відношення
не тільки до Університету, але й до шко-
ли взагалі»55. Хоча професура підтримала
Б.В. Чобан-заде, до Москви на затвер-
дження були подані обидві кандидатури –

на вибір Наркомату з освіти. Обидві, до
речі, були відхилені56.

Гнат Юліанович, знаючи про 70-літній
ювілей А.І. Маркевича, не тільки особис-
то поздоровив кримознавця номер один,
а й організував для нього вітальний адрес
від Академії наук. Арсеній Іванович писав
йому 17 травня 1925 року: «Привітання
Академії наук уразило мене, – я не вважаю
себе ніякою мірою його гідним, – а Ваш
лист зворушив мене до сліз»57. У цьому
ж посланні А.І. Маркевич розповідав про
закриття медичного факультету і перетво-
рення Кримського університету в педаго-
гічний інститут.

У листі від 22 червня 1925 року В.Й. Фи-
лоненко повідомляв Г.Ю. Крачковському
про підготовку і святкування в Сімферопо-
лі ювілею Арсенія Івановича Маркевича:

«То возилися з ювілеєм Маркевича.
Здається, справа проста, а трохи не зірва-
лося. Сімферопольці люди чудні! Адже
все життя прожила людина в Сімферопо-
лі й багато зробив, а як справа торкнулася
вшановування – всі проти. Мені, як това-
ришу голови Товариства58, довелося і ми-
рити багатьох, і умовляти багатьох взяти
участь. Дуже радий, що в кінцевому ре-
зультаті все зійшло благополучно, а голо-
вне, задоволеним залишився сам ювіляр.
А він, говорячи між нами, чоловік дуже і
дуже образливий»59.

До теми ювілею А.І .  Маркевича
В.Й. Филоненко звертався і в наступних
листах до Г.Ю. Крачковського. 3 грудня
1926 року він відзначив: «Арсенію Іванови-
чу дуже приємно, що багато хто віднеслися
співчутливо до його ювілею. І до сорому
нашого треба зізнатися, що відгукнулися
головним чином іногородні. Сімферопольці
ж дипломатично  мовчать»60. Мова йде про
участь у збірнику праць, який Таврійське
товариство історії, археології та етнографії
формувало на честь ювіляра. Про підго-
товку збірника як окремого тому «Вістей»
товариства В.Й. Филоненко детально писав
Г.Ю. Крачковському 27 січня 1927 року61.
Саме Віктор Йосипович вів листування з
авторами з різних міст і був укладачем збір-
ника62. Йому  вдалося  зібрати під  однією
обкладинкою кращі кримознавчі сили, як
місцеві, так і зі столиць.

У цьому виданні вмістив свій мате-
ріал «Пісня арабського солдата» й Гнат
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 Юліанович Крачковський63. Уже коли ти-
раж був майже готовий, він надіслав неве-
лике доповнення до своєї статті, яке було
опубліковане окремо64. Рукопис пісні був
виявлений у фондах Всенародної бібліоте-
ки України в Києві65. Вона надійшла туди
у складі так званого «Портфеля А.М. Му-
равйова» з Церковно-археологічного му-
зею при Київській духовній академії.

Листування А.І. Маркевича з Г.Ю. Крач-
ковським доповнює інформацію про під-
готовку і видання «Известий Таврического
общества истории, археологии и этногра-
фии». 19 квітня 1927 року Арсеній Івано-
вич писав:

«Тепер же можу повідомити, що наші
«Вісті» тижня через два вийдуть у світ.
Ваша стаття вже віддрукована і, здається,
без друкарських помилок. Відтиснення
готові. Книжка буде аркушів у 13–14, не-
велика за обсягом, але змістовна і цікава.
Були б кошти, ми розпочали б друкування і
наст[упний] випуск, але, мабуть, доведеть-
ся знову зробити велику перерву в нашому
видавництві до тих пір, коли нам послана
буде манна з небес; інших надій у нас поки
немає, хоча матеріалу для видання багато і
хорошого»66.

Про відвідування Криму столичних
учених авторитетів з науковою метою Гна-
та Юліановича Крачковського постійно
інформував і В.Й. Филоненко. 3 серпня
1925 року він писав: «<…> Крім Борозді-
на і Башкірова до Криму приїхав і москов-
ський професор-етнограф Куфтін67. Разом
із Боданінським вони поїхали до Євпато-
рійського повіту для збирання етнографіч-
ного матеріалу»68.

Віктор Йосипович продовжував регу-
лярно знайомити Г.Ю. Крачковського з
кадровими змінами на східному відділенні
педагогічного інституту в Сімферополі. 8
листопада 1925 року він повідомляв: «За-
мість Чобан-Заде намагалися запросити з
Москви Дмитрієва69, молодого тюрколога,
але з огляду на те, що питання про штати
з’ясується тільки до першого січня, спроба
ця залишена»70. Повідомляючи у Ленінград
про відсутність бодай якоїсь можливості
опублікувати в Криму хоч щось зі своєї
проблеми («І марно А.І. Маркевич б’ється
видати що-небудь, що має слабку подобу
«Записок» («Вісті». – (А.Н.), Архівної ко-
місії»71), В.Й. Филоненко ще раз нагадував

своєму другові про цікавий етнографічний
матеріал, що нагромадився у нього і чекає
друку.

У цьому ж листі Віктор Йосипович по-
відомляв про результати великої наукової
експедиції, що проводилася Державним
палацом-музеєм тюрко-татарської куль-
тури в Бахчисараї за участю Всесоюзної
наукової асоціації сходознавства: «<…>
Боданінський «з товаришами» повернувся
з експедиції по Перекопському повіту і та-
кож, говорять, привіз багато цінного мате-
ріалу. Причому з ним їздив Акчокракли72,
який зосередив усю свою увагу на тамгах
татарських. До 500 знаків привіз»73.

Тема відсутності в Криму друковано-
го органу для публікації краєзнавчих сту-
дій обговорювалася і в листі В.Й. Фило-
ненка до Г.Ю. Крачковського від 5 квітня
1926 року: «У нас з виданням все ще спра-
ва йде погано. Товариство археології та
етнографії74 хотіло було видати черговий
збірник, як би продовження праць Архів-
ної Комісії. Арсеній Іванович звернувся за
субсидією до кримського уряду. Своїх же
коштів адже немає. Ну і, звичайно, відмова.
А тим часом гроші є, і Кримвидав постій-
но випускає всілякі брошури російською
і татарською мовами. Навіть заява про те,
що Збірник буде підібраний винятково зі
статей, що стосуються Криму і татарсько-
го побуту та культури, і то не мала ніякого
значення. Одним словом – цілковите не-
співчуття і цілковита протилежність ін-
шим республікам»75.

Про проблему з фінансуванням видання
«Известий Таврического общества исто-
рии, археологии и этнографии» повідомляв
Г.Ю. Крачковському й А.І. Маркевич: для
видання другого тому «Вістей» «<…> отри-
мали допомогу від Головнауки, але його да-
леко не вистачає на оплату книги; думали
і ми про повторення самооподаткування,
але соромилися вдатися до нього. Правда,
бідність – не вада, але просити милостиню
і важко, й прямо нелегко. <…> Ми зверну-
лися до членів Товариства з проханням про
підписку на наступний №, а справа кожного
дати, скільки хто зможе»76.

27 березня 1928 року, продовжуючи
цю ж тему, А.І. Маркевич писав тому ж
адресату: «Ми вирішили, що якщо хто
надішле 5 р., то отримає примірник кни-
ги безкоштовно, хто дасть більше, той,
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крім особливої вдячності, отримає два
примірники. Я буду гаряче вдячний Вам,
якщо Ви переговорите з академіками (на-
шими  членами)77 з цього дещо делікатного
 питання»78.

Повідомляючи Г.Ю. Крачковському
11 квітня, що другий номер «Вістей» вже
переданий до друку, А.І. Маркевич відзна-
чив: «Здається, вийде непоганим, звичай-
но, маючи на увазі наші скромні сили і ко-
шти. «Ще живий Курилка», ще тримається
у нас стара культурність, як не прагнуть її
вбити. Але якщо в Ленінграді буває важко,
то як важко, як нестерпно буває тут, у Кри-
му, який повертається в становище кінця
XVIII століття. Пристосуванці, звичайно,
почувають себе добре й навіть процвіта-
ють, ростуть як на дріжджах. Але це рица-
рі на годину»79. Надіславши Г.Ю. Крачков-
ському другий том «Вістей» товариства,
А.І. Маркевич просив вказати на слабкі
сторони видання80.

Продовжуючи інформувати свого ле-
нінградського друга про наукове життя в
Криму, В.Й. Филоненко писав 12 травня
1926 року:

«У нас Олексій Миколайович Деревиць-
кий81 отримав відрядження до Франції, до
Парижу, для роботи з мистецтва, але тільки
за свій рахунок. Здається, думає їхати»82.
Поїздка О.М. Деревицького до Парижа в
1926 році, про яку до знайомства з епісто-
лярною спадщиною В.Й. Филоненка нічого
не було відомо, відбулася, оскільки 28 черв-
ня В.Й. Филоненко повідомляв Г.Ю. Крач-
ковському: «Днями Деревицький їде до
Франції. За свій рахунок, звичайно»83.

У листі до Г.Ю. Крачковського від 21
травня 1926 року В.Й. Филоненко розпо-
відав про випускника східного відділення
Кримського педінституту Анатолія Якови-
ча Андрусського, який захистив дипломну
роботу з мусульманського мистецтва під
керівництвом професора О.М. Деревиць-
кого і мав намір продовжити свою орієн-
тальну освіту в Ленінграді. Віктор Йоси-
пович просив свого друга надати А.Я. Ан-
друсському підтримку84.

Неодноразово в листуванні двох схо-
дознавців згадується й ім’я видатного
музейного діяча Криму, етнографа, фа-
хівця з кримськотатарської вишивки По-
ліни Яківни Чепуріної85. В.Й. Филоненко
скрупульозно повідомляв у Ленінград

про всі нові доповіді й публікації завід-
увачки Євпаторійським музеєм, дослі-
дження якої користувалися авторитетом
у вчених колах. Так, 22 грудня 1925 року,
розповідаючи про чергове засідання Тав-
рійського товариства історії, археології
та етнографії, він детально зупинився на
її повідомленні «Коран Євпаторійської
мечеті Хан-джа мі»86. 21 травня 1926 року
в черговій кореспонденції до Ленінграда
В.Й. Филоненко повідомляв про доповідь
П.Я. Чепуріної на засіданні того ж науко-
вого об’єднання «Про культурний вплив
караїмів»87. Постійно присутня в листах
й інформація про спільних знайомих. 28
червня 1926 року В.Й. Филоненко грайли-
во повідомляв: «Боданінський в Ялті. Пра-
цює в Кіні (так у тексті. – А.Н.). Ставить
Аліма – Кримського розбійника. Звичай-
но, гребе «гроші»88.

А.І. Маркевич інформував Г.Ю. Крач-
ковського про плани з організації Всесо-
юзної археологічної конференції в Криму.
2 травня 1926 року він повідомляв:

«Задумали влаштувати тут, у Керчі, ар-
хеологічний з’їзд, і <нрзб>, як би ми з ним
не провалилися. Але з’їзд необхідний, – й
нехай буде, що буде. Твердо впевнений,
що Ви завітаєте – і з доповіддю. Вся спра-
ва з’їзду в руках Головнауки в Москві, і
ми тут нічого не знаємо. Отримуємо які-
небудь відомості з випадкових джерел. З
Ленінградом завжди було працювати при-
вільніше»89.

Г.Ю. Крачковський, як відомо, не брав
участі в роботі конференції археологів
СРСР у Керчі, названій у листі А.І. Мар-
кевича з’їздом, що відбувалася з 5-го до 10
вересня 1926 року. Його кримські друзі де-
тально інформували його про її хід.

Організатори, прагнучи наслідувати
традиції археологічних з’їздів90, що відбу-
валися за дорадянських часів у Російській
імперії раз у три роки, зібрали в Керчі про-
відні наукові сили країни. У допові дях,
зроблених столичними і місцевими істори-
ками й археологами, були порушені важли-
ві аспекти кримознавства загалом91. Віктор
Йосипович Филоненко зазначав у листі від
27 вересня 1926 року: «Я був на Керчен-
ській конференції. Не знаю, як  відбувалися
раніше археологічні з’їзди, та Керченська
конференція носила якийсь кар’єрний ха-
рактер. Для того, щоб  догодити комусь,
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часом спотворювалася істина. Особливо
професор Бороздін у цьому відношенні ви-
явився віртуозом. Дещо розчарував мене і
М.Я. Марр92. Якось дивно було чути з його
вуст про «імперіалізм у наших наукових
установах» і те, «що всіх старих учених
треба розігнати» і чим швидше, тим кра-
ще, й, нарешті, шедевр всього – це тост на
банкеті «За здоров’я першого тюрколога
В.В. Бартольда і Комуністичну партію!»

Головна доповідь Миколи Яковича
(Марра. – А.Н.) була – це «Скіфська мова».
Слухати і розуміти Миколу Яковича без
звички дуже важко. На своєму «Яфетично-
му коні»93 він як вихор носиться зі Сходу
на Захід, із Заходу на Схід, розкидаючи на-
вколо себе «третій елемент», «матеріальну
культуру», «проблеми». Всі якось сторо-
няться, тиснуться, боячись бути роздав-
леними. А загалом, усі виступи Миколи
Яковича завжди супроводжувалися бурх-
ливим успіхом. Як новина серед інших
секцій була і секція турецько-татарської

археології. Бороздін, Башкіров, Боданін-
ський – очолювали її. Дуже цікаві й зміс-
товні були доповіді Спіцина, Городцова і
Фармаковського»94.

Арсеній Іванович свої коментарі
про Керченську конференцію надіслав
Г.Ю. Крачковському тільки 10 жовтня
1926 року. Йому в цей час було не до лис-
тів. Авторитетний краєзнавець змушений
був відстоювати свою честь архівіста і
порядної людини в конфлікті з малогра-
мотним завідувачем Кримцентрархіву
І.М. Прохоровим95. А.І. Маркевич повідо-
мляв у Ленінград:

«<…> на мене повністю звалилася не-
приємність по службі в Центрархіві Кри-
му, і я став жертвою неуцтва, безсовісності
й підлості його завідувача. Мене витури-
ли з Архіву і звинуватили майже чи не в
контрреволюційних діяннях. Я зажадав
найсуворішого розслідування справи, яке
й відбувається тепер у різних установах,
викликаючи до мене повне співчуття»96.
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дач факультету сходознавства Кримського університету (педагогічного інституту) ім. товариша
М.В. Фрунзе. (З 1933 року – завідувач кафедри татарської мови і літератури). Після звільнення в
1934 році переїхав до Ленінграда, де працював у відділі рукописів Інституту сходознавства АН
СРСР. У зв’язку з арештом у листопаді 1938 року була складена характеристика І.Н. Леманова,
де зазначалося, що він «найкращий працівник відділу рукописів». У червні 1939 його було звіль-
нено. В Г.Ю. Крачковського була можливість особисто познайомитися з І.Н. Лемановим і пере-
свідчитися в необ’єктивності свого кримського кореспондента. Див. про І.Н. Леманова: Деятели
крымскотатарской культуры (1921–1944 гг.): Биобиблиографический словарь / Гл. ред. и сост.
Д.П. Урсу. − Симферополь: Доля, 1999. − (Источник знаний; № 2). − С. 125–126.

22 ПФАРАН, ф. 1026, оп. 3, спр. 922, арк. 87.



Східний світ №1 2008206

Академік Г.Ю. Крачковський і кримські орієнталісти

23 Там само, спр. 592, арк. 90.
24 Долинина А.А. Невольник долга. − Санкт-Петербург: Петербургское Востоковедение,

1994. − С. 172–174.
25 ПФАРАН, ф. 1026, оп. 3, спр. 922, арк. 94.
26 Там само, арк. 97, 98 зв.
27 Там само, спр. 144, арк. 1. Див. про це детальніше: Мусаева У.К. Народный учитель: До-

кументальный очерк деятельности выдающегося крымскотатарского просветителя Усеина Бода-
нинского. − Симферополь: СГТ, 2007. − (Биобиблиография крымоведения; вып. 9).

28 Крачковский И. Отчет о командировке в Крым летом 1924 года // Известия Российской Ака-
демии наук: Сер. 6. − Ленинград, 1924. − Т. 18, № 12/18, ч. 2. − С. 662.

29 Там само, с. 663.
30 Там само.
31 БДІКЗ, кп. 9569, спр. 386, арк. 45.
32 Там само, арк. 46.
33 Там само, арк. 47.
34 Там само.
35 Урсу Д.П. Бекир Чобан-заде: Жизнь. Судьба. Эпоха. − Симферополь: Крымучпедгиз, 2004. −

С. 103. Першим про це повідомив професор Кільського університету (Німеччина) Теодор Мен-
цель: Menzel T. Über die werke des russischen arabisten Kračkovskij // Archiv orientálni. − Praha,
1930. − Vol. 2, № 1. − S. 54–86.

36 БДІКЗ, кп. 9569, спр. 386, арк. 48–49.
37 Там само, арк. 49.
38 Крачковский И.Ю. Отчет о командировке… − С. 664–666.
39 Там само. – С. 666.
40 Там само. – С. 666–669. Див. також: Karaimska Bibljoteka Narodowa (Karaj Bitikligi) // Mysl

karaimska. − Wilno, 1928. − T. 1, z. 4/5. − S. 82.
41 Крачковский И. Отчет о командировке… − С. 670.
42 ПФАРАН, ф. 1026, оп. 3, спр. 592, арк. 1.
43 Там само. Говорячи про «сумний період» історії університету, А.І. Маркевич мав на увазі

переведення ВНЗ у розряд педагогічного інституту.
44 Дружина У.А. Боданінського, дочка архітектора І.А. Фоміна.
45 Йосиф Абгарович Орбелі (1887–1961) – академік, сходознавець, член Таврійського товари-

ства історії, археології та етнографії з 1926 року.
46 ПФАРАН, ф. 1026, оп. 3, спр. 144, арк. 3 – 3 зв.
47 Долинина А.А. Указ. соч. − С. 232–233.
48 ПФАРАН, ф. 1026, оп. 3, спр. 37, арк. 68 зв. – 69.
49 Там само, спр. 922, арк. 100–101 та ін.
50 Абібулла Абдурешитович Одабаш (1891–1938 (?)) – поет, педагог. Освіту здобув на істори-

ко-філологічному факультеті університету у Стамбулі. З 1921 року – співробітник Наркомосу
Кримської АСРР. У 1922–1928 рр. – викладач, доцент Кримського університету (педагогічно-
го інституту) ім. товариша М.В. Фрунзе. Див. про нього: Деятели крымскотатарской культуры
(1921–1944 гг.): Биобиблиографический словарь / Гл. ред. и сост. Д.П. Урсу. − Симферополь:
Доля, 1999. − (Источник знаний; №2). − С. 148–151.

51 Семен Борисович Єфетов (1871–?) – караїм, асистент факультету кримськотатарської мови і
літератури Кримського університету (педагогічного інституту) ім. товариша М.В. Фрунзе.

52 ПФАРАН, ф. 1026, оп. 3, спр. 922, арк. 106–106 зв.
53 Там само.
54 Сергій Сергійович Салазкін (1862–1932) – біохімік. У 1919–1923 роках – професор (чи-

тав курс фізіологічної хімії), а в 1923–1925 – ректор Кримського університету ім. товариша
М.В. Фрунзе. Одночасно в 1920–1921 роках завідував Алупкінським підрайоном Центрально-
го управління курортами Криму. З 1925 року – професор Ленінградського медичного інституту.
Див.: Профессора Таврического национального университета им. В.И. Вернадского / Сост. В.В.
Бобков, [В.В. Лавров].− [2-е изд.]. − Киев: Либідь, 2007. − С. 125–126.

55 ПФАРАН, ф. 1026, оп. 3, спр. 922, арк. 117 зв.



Східний світ №1 2008 207

А.А. Непомнящий

56 Див. детальніше: Урсу Д.П. Бекир Чобан-заде: Жизнь. Судьба. Эпоха. − Симферополь: Кры-
мучпедгиз, 2004. − С. 107–108.

57 ПФАРАН, ф. 1026, оп. 3, спр. 592, арк. 7–8.
58 В.Й. Филоненко в цей час був заступником А.І. Маркевича (товариш голови) в Таврійському

товаристві історії, археології та етнографії.
59 ПФАРАН, ф. 1026, оп. 3, спр. 922, арк. 129.
60 Там само, арк. 186.
61 Там само, арк. 195–199.
62 Див.: Известия Таврического общества истории, археологии и этнографии. Симферополь,

1927. − Т. 1 (58). − 208 с. Том присвячений А.І. Маркевичу, «щоб ознаменувати <…> 50-річ-
чя його наукової діяльності і 70-річчя від дня народження». Серед авторів 37 статей ювілей-
ного збірника – імена видатних вчених тієї епохи – цвіту радянської історичної науки – друзів
А.І. Мар кевича: академіків Д.В. Айналова, В.В. Бартольда, С.О. Жебельова, Г.Ю. Крачковського,
М.Я. Марра, С.Ф. Платонова, О.І. Соболевського; член-кор. АН О.М. Самойловича, професорів
І.М. Бороздіна, Б.В. Варнеке, Г.В. Вернадського, Ю.В. Готьє, С.С. Дложевського, М.С. Держа-
віна, В.В. Лункевича, М.І. Новосадського, Є.В. Пєтухова, І.І. Толстого, В.Й. Филоненка та ін. У
збірнику взяли участь і представники «нової хвилі» в кримському краєзнавстві – О.Н. Акчокра-
кли, У.А. Боданінський, П.І. Голландський, К.Е. Гриневич, Б.С. Єльяшевич, І.С. Кая, Ю.Ю. Мар-
ті, П.Я. Чепуріна, М.Л. Ернст, Я.М. Якуб-Кемаль.

63 Крачковский И.Ю. Песнь арабского солдата // Известия Таврического общества истории,
археологии и этнографии. − Симферополь, 1927. − № 1 (58). − С. 108–112.

64 Крачковский И.Ю. Дополнение к статье «Песнь арабского солдата» // Там же. − С. 205.
65 Нині – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського.
66 ПФАРАН, ф. 1026, оп. 3, спр. 592, арк. 25.
67 Див. про етнографічні розкопки в Криму О.С. Башкірова та І.М. Бороздіна, а також про

етнографічні дослідження Б.А. Куфтіна: Мусаева У.К. Подвижники крымской этнографии,
1921–1941: Историографические очерки / Под ред. А.А. Непомнящего. − Симферополь: Таврия,
2004. − 214 с. − (Биобиблиография крымоведения; вып. 2).

68 ПФАРАН, ф. 1026, оп. 3, спр. 922, арк. 137. Див. про цю експедицію і діяльність У.А.
Боданінського на посаді директора Державного палацу-музею тюрко-татарської культури:
Мусаева У.К. Народный учитель: Документальный очерк деятельности выдающегося крымско-
татарского просветителя Усеина Боданинского. − Симферополь: СГТ, 2007. − (Биобиблиография
крымоведения; вып. 9).

69Факт запрошення на роботу до Кримського педагогічного інституту ім. товариша М.В. Фрун-
зе – невідома сторінка біографії видатного радянського тюрколога Миколи Костянтиновича Дми-
трієва (1898–1954). Після закінчення із Золотою медаллю гімназії в Москві, він у 1916–1920 ро-
ках навчався на класичному відділенні історико-філологічного факультету Московського універ-
ситету. (З 1918-го до 1922 року М.К. Дмитрієв одночасно навчався і в Лазаревському інституті
східних мов). Учений досконало володів більш ніж 30 іноземними мовами. У 1921 році Микола
Костянтинович був обраний на посаду молодшого наукового співробітника Науково-дослідного
інституту мови та історії літератури Російської АН. У 1923–1925 роках працював старшим на-
уковим співробітником фундаментальної наукової бібліотеки Лазаревського інституту східних
мов. У 1925 році молодий вчений захистив кандидатську дисертацію «Елементи турецької мови
в сербському фольклорі». Важко сказати, як склалася б подальша доля М.К. Дмитрієва, якби в
листопаді 1925 року в Сімферополі знайшлася для нього штатна одиниця викладача… Залишив-
шись у Москві, М.К. Дмитрієв невдовзі став викладати в Московському, а згодом – і в Ленін-
градському університетах. За запрошенням О.М. Самойловича московський орієнталіст також
викладав у Ленінградському інституті живих східних мов. Предметом постійного наукового ін-
тересу М.К. Дмитрієва були сучасні тюркські мови Кавказу, Криму, Поволжя і Приуралля, фоль-
клор тюркських народів, проблеми взаємовпливу слов’янських і тюркських мов (Turco-Slavia). У
1934–1937 роках М.К. Дмитрієв керував кримськотатарським відділенням ленінградських (пізні-
ше – були переведені до Москви) курсів редакторів-перекладачів праць марксизму-ленінізму. У
1938–1954 роках він – завідувач тюркського сектору НДІ мови і писемності АН СРСР. Очолював
кафедри тюркської філології в ЛДУ і МДУ. Див. про нього: Аракин В.Д. Николай  Константинович
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 Дмитриев (1898–1954). − Москва: Изд-во Московского ун-та, 1972. − 88 с. − (Замечательные
ученые Московского ун-та; вып. 42); Благова Г.Ф. Из архивного наследия Н.К. Дмитриева: Фраг-
менты писем к нему академиков И.Ю. Крачковского и С.А. Козина // Вопросы тюркской фило-
логии / Ин-т стран Азии и Африки РАН. − Москва, 1999. − Вып. 4: Материалы Дмитриевских
чтений к 100-летию со дня рождения. − С. 14–20; Автобиография проф. Н.К. Дмитриева / Публ.
Ф.Д. Ашнина // Николай Константинович Дмитриев: К 100-летию со дня рождения / Ред. колл.
Г.Ф. Благова и др. − Москва: Наука, 2001. − С. 112–123; Севортян Э.В. Из истории развития
советской тюркологии: Памяти Н.К. Дмитриева // Известия АН СССР. Отд. лит-ры и языка. −
Москва, 1955. − Т. 14, вып. 2. − С. 156–169.

70 ПФАРАН, ф. 1026, оп. 3, спр. 922, арк. 144 зв.
71 Там само, арк. 145.
72 Осман Нурі-Асанович Акчокракли (1878–1938) – письменник, історик, педагог. Викладав

каліграфію на факультеті східних мов Санкт-Петербурзького університету. Г.Ю. Крачковський
відвідував ці заняття. У революційні роки переїхав до Криму. У 1921 році з його ініціативи і
за безпосередньою участю був відкритий музей Ісмаїла Гаспринського. З 1922 року – викладач
Кримського університету. У кримознавстві О.Н.-А. Акчокракли утвердився як археолог, фоль-
клорист, історик, епіграфіст. Див. про нього: Урсу Д.П. Ученики и соратники И. Гаспринского //
Исмаил бей Гаспринский − великий сын крымскотатарского народа: Материалы международной
научно-практической конференции, посвященной 150-летию со дня рождения И. Гаспринско-
го. − Симферополь, 2003. − С. 36–37.

73 ПФАРАН, ф. 1026, оп. 3, спр. 922, арк. 145.
74 Таврійське товариство історії, археології та етнографії – правонаступник (з 1923 року) Тав-

рійської вченої архівної комісії.
75 ПФАРАН, ф. 1026, оп. 3, спр. 922, арк. 159 зв. – 160.
76 Там само, спр. 592, арк. 40–41.
77 Мова йде про ленінградських академіків, які були членами Таврійського товариства історії,

археології та етнографії.
78 ПФАРАН, ф. 1026, оп. 3, спр. 592, арк. 43 зв.
79 Там само, арк. 59 – 59 зв.
80 Там само, арк. 61–62.
81 Див. про О.М. Деревицького: Непомнящий А.А. Подвижники крымоведения. − Симферо-

поль: СГТ, 2006. − Т. 1. − (Биобиблиография крымоведения; вып. 7). − С. 187–204.
82 ПФАРАН, ф. 1026, оп. 3, спр. 922, арк. 163.
83 Там само, арк. 72 зв.
84 Там само, арк. 165 – 165 зв.
85 Поліна Яківна Чепуріна (1880–1947) – музейний працівник, етнограф і краєзнавець Криму.

З кінця 1920 року – завідувачка археолого-етнографічним (краєзнавчим) музеєм у Євпаторії. Ав-
тор серії досліджень з історії й етнографії караїмів і кримських татар. Див.: Мусаева У. Полина
Яковлевна Чепурина − исследователь этнографии народов Крыма (1920–1930 гг.) // Тюркские
народы в истории Беларуси: Материалы IX Международной научно-практической конференции:
В 2-х ч.− Минск, 2005. − Ч. 1: Тюркские народы в истории Беларуси. − С. 210–226; Мусаєва У.
З історії сходознавчих досліджень у Кримській АСРР: Поліна Яківна Чепуріна (1920–1930 рр.)
// Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Збірка наукових статей / Центр пам’ятко-
знавства НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 288–297.

86 ПФАРАН, ф. 1026, оп. 3, спр. 922, арк. 147–148.
87 Там само, арк. 165 зв. – 166.
88 Там само, арк. 72 зв.
89 Там само, спр. 592, арк. 15 зв. – 16.
90 Див. детальніше: Бердинских В.А. Уездные историки: Русская провинциальная историогра-

фия. − Москва, 2003. − (Historia Rossica). − С. 141–151; Заремба С. Нариси з історії українського
пам’яткознавства / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ, 2002. – С. 48–52;
Непомнящий А.А. «Праці» Археологічних з’їздів (1869–1911) як джерело для складання біо-
бібліографії істориків-кримознавців // Наукові праці Національної бібліотеки України імені
В.І. Вернадського. – Київ, 2003. – Вип. 10. − С. 230–247.
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91 Див. про Керченську археологічну конференцію: Бороздин И.Н. Археологические памят-
ники юга СССР и Керченская археологическая конференция // Новый Восток. − Москва, 1926. −
№ 15. − С. 189–201; Гриневич К.Э. Керченская археологическая конференция // Крым. − Москва;
Ленинград, 1927. − № 1 (3). − С. 192–193; Зуммер В.М. Тюрко-татарская секция конференции
археологов в Керчи (5–10/IX 1926): Из опыта Педагогическому факультету // Известия Азер-
байджанского гос. ун-та им. В.И. Ленина. Сер.: Общественные науки. − Баку, 1926. − Т. 6/7. −
С. 247–262; Маркевич А.И. Керченская конференция археологов // Seminarium Kondakovianum =
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ГАНДИЗМУ.
МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ДО СТОРІЧЧЯ САТЬЯГРАХИ (СОЦІОЛОГІЯ,
ПОЛІТИКА ТА НАУКА САТЬЯГРАХИ У 1906–2006 рр.)

ДЕЛІ – ЧАМПАРАН, 13–20 ЛИСТОПАДА 2007 р.

КОЛИ Ганді вперше оголосив ахімсу
та сатьяграху основними методами

на шляху до здобуття свободи та незалеж-
ності індійського народу, це було великою
новацією. Сатьяграха як метод політичної
боротьби пропагувала ненасильницький
опір та громадянську непокору. У перекла-
ді із санскриту “сатья” означає “правда”,
“істина”, “аграха” – твердість, наполегли-
вість. Отже, сатьяграха – це активний, а
не пасивний метод боротьби проти не-
справедливості, але виключно мирними
засобами, шляхом “ахімси” – “ненасилля”.
Багато хто не вірив у спроможність таких
методів, проте вони виявилися дієвими: в
цьому році Республіка Індія відсвяткувала
60-річний ювілей незалежності. Справ-
жнім “батьком нації” індійці вважають
М.К. Ганді, хоча він ніколи не обіймав ви-
значних державних посад. Його основний
внесок в об’єднання нації – це його власне
життя, справжній шлях патріота та грома-
дянина. Після його жорстокого вбивства
(30 січня 2008 р. виповнилося 60 років з
дня цієї жахливої події) Ганді продовжу-
вали сприймати як справжнього апостола
ненасилля. Іноді це навіть затьмарювало
його імідж палкого борця проти неспра-
ведливості та експлуатації людини, на-
стільки велике значення для індійців мали
його ідеї мирного опору, які мають коріння
в традиційній індійській релігійно-філо-
софській думці. Ганді не придумував ні-
чого принципово нового, він лише довів
спроможність традиційних цінностей бути
інструментом боротьби за свободу.

Можна багато говорити про самого Ма-
хатму (в перекладі – “велика душа”) Ганді,
без жодного сумніву, видатну постать, але
спробуймо зосередитися передусім на його
методах, згаданих вище. Чим було вчення
Ганді для Індії протягом ста років і який

вплив на розвиток індійського суспільства
воно має зараз? Що являє собою гандизм
взагалі і як він може бути застосований
людством сьогодні? В чому полягає суть
цього вчення і хто вважається його послі-
довниками? На такі основні питання нама-
галися відповісти учасники Міжнародної
конференції “Глобалізація гандизму”, при-
свяченої сторіччю сатьяграхи, в якій по-
щастило брати участь автору цієї статті.

Конференція відбулась 13–20 листо-
пада 2007 року в Індії і мала два етапи,
стартувала ця подія 13 листопада в Делі,
в одному з провідних вищих навчальних
закладів країни – Університеті імені Джа-
вахарлала Неру, і до 16 листопада делегати
залишалися в столиці, де було організова-
но цікаву наукову та культурну програму.
Кульмінацією конференції став виступ
Далай-лами ХІV, одного з найвідоміших
прихильників гандизму. 17–20 листопада
конференція продовжила свою роботу у
Бгітіхарва-ашрамі, округ Чампаран, штат
Біхар. Цей куточок Індії відомий з давніх
часів, тут подорожував колись Будда, який
чи не першим зробив гасло ненасилля за-
гальноіндійським. З цією землею асоцію-
ються імена великих імператорів Ашоки
та Харшавардгани, прихильників буддій-
ського вчення. Через багато століть після
Будди Мохандас Карамчанд Ганді знов
продемонстрував, що ненасилля може
бути ефективним методом на шляху соці-
альних змін. Саме тут, у Чампарані, Ганді
вперше використав метод сатьяграхи в Ін-
дії, після того як у 1915 році повернувся з
Південної Африки (людство відсвяткувало
сторічний ювілей сатьяграхи 11 вересня
2006 р.). У Чампарані, під час кампанії бо-
ротьби проти володарів плантацій індиго,
які жорстоко експлуатували селян, Ганді
вперше звернувся до індійців із закликом
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побороти свій власний страх, аби позбути-
ся рабства назавжди. Таким чином, орга-
нізатори конференції намагалися не лише
провести широку дискусію з делегатами в
університетських навчальних кімнатах, а й
показати умови, в яких працював і боров-
ся Ганді. Звертаючись із вітальним словом
до делегатів та гостей, заступник ректора
Університету імені Дж. Неру – основного
закладу-організатора цієї події, професор
Б.Б. Бгаттачарья наголосив, що проведен-
ня такої конференції є належною даниною
Ганді та його вченню: гандизм, із його
вченням про сатью та ахімсу, набуває ще
більшої вагомості у сучасному світі, спо-
вненому насилля.

Незадовго до конференції “Глобалізація
гандизму”, 2 жовтня, людство відсвяткува-
ло День народження Мохандаса Карам-
чанда Ганді, вперше цей день відзначався
також як Міжнародний день ненасилля –
згідно з рішенням ГА ООН, затвердже-
ним спеціальною резолюцією Генеральної
Асамблеї від 15 червня 2007 р.

Напередодні, 1 жовтня 2007 р., газета
Hindustan Times писала, що в цілому сві-
ті перед днем народження М. Ганді від-
бувалося щось дивне: здається, що його
послання знов віднаходить шлях до люд-
ських сердець. Проведене у провідних уні-
верситетах США опитування мало своїм
результатом визнання Махатми найвидат-
нішим політичним діячем усіх часів та на-
родів. Загальною популярністю серед аме-
риканської молоді він поступився, згідно з
цим опитуванням, лише Біллу Гейтсу – зі
зрозумілих причин. До багатьох навчаль-
них програм університетів та коледжів
Сполучених Штатів ввели спеціальний
курс – гандизм. Спосіб життя Ганді, – спо-
внений обмежень та самопожертви, – його
соціальні ідеї та моральні настанови, його
вчення про любов до людей, співчуття та
ненасилля в нашому сучасному матеріалі-
зованому світі знову стають популярними.
Перевидаються твори самого Махатми,
виходять нові книжки з його біографією
та спробами дати належну оцінку його іде-
ям. Протягом останніх декількох років в
Індії вийшли три нові художні фільми про
М.К. Ганді, кожен з яких присвячено різ-
ним аспектам його життя. Все це свідчить
про актуальність його вчення у сучасному
світі.

До речі, не пройшов цей день непоміт-
но і в Україні. 2 жовтня 2007 року відбув-
ся “круглий стіл” з цієї нагоди під гаслом
“Принцип “око за око” робить усіх слі-
пими”, який було організовано за участю
Східно-Європейського інституту розвитку
та Посольства Республіки Індія в Украї-
ні. Після широкої дискусії, в якій брали
участь науковці, викладачі ВНЗ України,
дипломати й політики, для широкої ауди-
торії відбулася демонстрація фільму Р. Ат-
тенборо “Ганді”, за який режисер понад 20
років тому отримав премію “Оскар”.

Повертаючись до Міжнародної конфе-
ренції в Індії, зазначимо, що ця подія на-
справді знайшла підтримку не лише серед
делегатів-науковців і студентів Універси-
тету ім. Дж. Неру, а й серед сучасних ін-
дійських політиків та суспільних діячів.
Недарма однією із секцій було винесено
на обговорення питання “сатьяграха та
сатьяграхі”, де учасники дискутували на
тему, хто може вважатися справжнім по-
слідовником методу Ганді – “сатьяграх”.
Відомо, що сам Махатма називав себе “по-
літиком, який намагається бути святим”,
він неодноразово наголошував, що полі-
тика без моралі – це смертельна пастка,
яка вбиває душу нації. Звичайно, учасни-
ки дискусії згадували такі відомі імена,
як Мартін Лютер Кінг, Нельсон Мандела,
Десмонд Туту, Ширін Ебаді, Лех Валенса,
Вацлав Гавел, а також обмінювалися дум-
ками, чи можна знайти в сучасному світі
інші приклади такої відданості істині та
ненасиллю – як серед видатних політиків,
так і пересічних громадян. Зважаючи на
широку географію делегатів – від Брази-
лії до Непалу, від Німеччини до Півден-
ної Африки, – такий обмін думками набув
справді “глобалізованого” характеру.

Протягом трьох робочих днів на конфе-
ренції працювало декілька секцій: “Соціо-
логія сатьяграхи”, “Політика сатьяграхи”,
“Видатні послідовники сатьяграхи ХХ
століття”, “Расизм, кастеїзм, комуналізм
та сатьяграха”, “Репрезентація сатья-
грахи у масовій культурі”, “Глобалізація,
неоімперіалізм та сатьяграха”, “Сучасна
молодь і гандизм”. Автору цієї статті до-
велося брати участь у роботі найбільшої
секції – “Виклики гандизму у ХХІ століт-
ті: нове відкриття Ганді у сучасності” – з
виступом “Гандизм у зовнішній політиці
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Індії:  традиційні пріоритети та нові ви-
міри”. Слід відзначити, що промови у цій
секції були присвячені як життєздатності
гандизму у новому вимірі існування ін-
дійського суспільства, так і можливостям
застосування методів Ганді у міжнародно-
му масштабі. Зокрема, відзначаючи нові
загрози світового масштабу, пов’язані з
розвитком процесів глобалізації, делегати
конференції неодноразово підкреслювали
важливість повернення до моральних засад
гандизму – відданості правді, толерантнос-
ті, сміливості у боротьбі проти будь-якого
прояву несправедливості. А таких проявів,
на жаль, багато: сучасний світ наповнений
релігійною нетерпимістю, національною
ворожнечею, жадібністю та користолюб-
ством. Такі виклики сьогодні є реальними
загрозами і для індійського суспільства.
Ось чому у виступах багатьох делегатів

лунали пропозиції про необхідність пере-
гляду навчальних програм усередині кра-
їни та обов’язкове ознайомлення сучасної
молодої генерації з основами гандизму.

У спеціальному посланні з нагоди ви-
дання фундаментальної праці Сувіти Сінгх
“Сатьяграха”, презентованої кожному де-
легату конференції, прем’єр-міністр країни
М.М. Сінгх зазначив: “Метод сатьяграхи,
запропонований Ганді, залишається одним
із найшляхетніших та найефективніших
засобів мирної революції”. Істина, сміли-
вість та співчуття завжди залишатимуться
доречними, аж надто необхідні вони у наш
складний час. Кожна нова генерація потре-
бує знайомства з історією “експериментів
Махатми Ганді з істиною”, і ця історія
може бути переказана багато разів, бажа-
но – з науковими коментарями.

О.А. БОРДІЛОВСЬКА
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ARABIC STUDIES BY AHATANHEL KRYMSKIY

(PART I)
The article presents an assessment of A. Krymskiy’s works devoted to the history of the Arabs and

Islam, to the Arabic language and literature and published in late XIX – early XX centuries. A. Krym-
skiy’s publications cover wide range of subjects though the majority of works have been wrote in
popularizing, enlightening, instructive manner what can be explained by author’s lecturing and tutorial
activities as well as by general level of Middle East studies in Russia of that time. A. Krymskiy sees his
principal mission in verifying theories and criticizing conclusions prevailing in European orientalistic
discourse. A. Krymskiy’s voluminous “History of the Arabs and Arabic Literature, Secular and Sacred”
published in 1911–1913 can be regarded as the summation outcome of his Arabic studies.

O.D. Vasylyuk
ORIENTAL SOURCES IN «THE ARCHIVES OF THE KISH OF THE NEW ZAPOROZHIAN

SICH» FUND OF CENTRAL STATE HISTORICAL ARCHIVES OF UKRAINE, KIEV
Ukrainian scientists in the field of Oriental studies are very much interested in the documents, kept in the

funds of the Central State Historical Archives of Ukraine, Kiev. Different by their content (subject matter), they
provide valuable evidence for those who study old links of Ukrainians with their neighbouring countries.

The relationship between Zaporozh’e and the Crimea are reflected in the documents of the “Ar-
chives of the Kish of the New Zaporozhian Sich”. It comprises about 60 cases which characterize the
relationship between the Ukrainians and the Tatares. The archives also contain many letters and docu-
ments of Turkish-Tatar origin.

Study of the documents of this Fund as well as of other Funds of the Historical Archives is to be
continued by the researchers.

V.O. Onyshchenko
THE NOTATIONS ON MASACADO («SYOMONKI»)

This is the first Ukrainian translation of Shomonki – ‘The Chronicle of Masakado’, the first known
novel written in genre gunki – ‘war tales’. Being created about 940, ‘The Chronicle’ describes Taira-no
Masakado’s rebellion, known also as Johei-Tengyo no ran (939–940) and is of a great historical value as
a source of political situation, culture and war techniques of medieval Japan.

D.V. Shestopalets
THE SOCIAL STATUS OF CHRISTIANS IN THE NEAR EAST

AFTER THE CRUSADES (ХІІІ – ХІV CENTURIES)
The article is devoted to the analysis of the social status of the Near East Christian population

in XIII – XIV centuries. The author investigates the particular role and place of Christians in the
medieval Islamic society on materials of the Arabic sources which earlier were less brought to the
analysis of the given subject. Special attention is paid to the consideration of those internal and ex-
ternal factors, which defined the attitude of Moslems to the Christian community, in particular to the
influence of the Crusades and permanent invasions of the Christian troops in the Near East during the
following centuries. The author of the article comes to conclusion that Christians, like it was in the
previous period of the Muslim state existence, continued to occupy important place in the govern-
ing system. However from the middle of XIII century general crisis of Islamic society and external
invasions contributed the shaping of social tensions around community of Christians. These tensions
easily outgrew into Anti-Christian rebellions, destruction of churches and requirements to keep the
agreement of the caliph Omar, which had set the submissive status of the Christian and Jewish com-
munities. All these factors actuated the new wave of the process of islamisation of the Christian
population of the Near East.

O.O. Khamray
HEBREW MANUSCRIPTS OF THE EAST ORIGIN

IN VERNADSKY NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE
The article states the history of Hebrew manuscripts, stored in Vernadsky National Library. The

general description of manuscripts of the East origin is also given in this article. The author also outlines
some reasons of such materials’ present being in the Library.
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O.V. Bogomolov, I.M. Semivolos
CRIMEA TATARS, ISLAM AND MUSLIMS

IN RUSSIAN NATIONALIST DISCOURSE IN CRIMEA
Three relatively recent events have shaped the current political and social landscape of Crimea: mass

repatriation of Crimea Tatars since late 1980s, the elevation of the region’s status from oblast to autono-
mous republic (12 February 1991) and Ukraine’s independence (24 August 1991). These events have
marked a dramatic change in the demographic composition, the role of inter-ethnic relations in local
social life and politics, as well as the relations of power and authority within the local society. Russian
nationalist revival in Crimea, the development of which was stimulated by the above processes, found
a major cultural and political challenge in the newly established Crimea Tatar community, particularly,
its ethnic nationalist and re-Islamicized elites. The article analyzes the Russian nationalist reflection on
Crimea Tatars, Muslims and Islam in Crimea based on the texts of Crimean Russian-language publica-
tions sponsored by most prominent local Russian nationalist groups and parties. Russian nationalists’
political world outlook is based on the self-image described in terms of Russian, East-Slavic, or Ortho-
dox civilization, against whose backdrop Muslims and Tatars are controversially described as an inher-
ent Turkic component, which is being misguided by its nationalist leaders and Ukrainian nationalist
authorities in Kyiv. Crimea Tatars hence appear as a strayed flock, which contrary to its true nature, is
played off against Russians as part of global anti-Russian plot. Islam is often framed as inferior religion,
a political and cultural other. Political opponents including the ethnic-nationalist leadership of Mejlis
are increasingly dubbed as Islamists. Islamism, however is often presented as nothing but a tool in the
hands of Western global conspiracy against Orthodox civilization stretching from Kosovo to Crimea
and Russia.

O.B. Bubenok
THE ALAN-OGUZ CONTACTS IN THE EASTERN EUROPEAN STEPPES

IN THE POST-KHAZAR PERIOD (THE END OF THE Х-TH – THE BEGINNING OF THE
ХІІ-TH CENTURIES AD)

According to the data of written medieval sources, archeological excavations and toponimic names
one could believe (правильно, если имеется ввиду «можно подумать». Если хотели сказать «мы
считаем», нужно сказать the author believes) that soon after the fall of the Khazar kaganate in 965,
AD the first Oguz conquerors settled in the steppes of Don and Siversky Donets basin where the Alan
population was preserved. Maybe, the Oguzez-Torks destroyed only settlements of the Alans in the Up-
per Donets basin and in Sarkel – “Biela Vezha” the Toks and Alans co-exested as peaceful neighbours
because they struggled together against the Polovchians in XI–XII centuries AD. In the steppe part of
Donets basin, where the Saltov settled population preserved in XI–XII centuries AD, the “Tork” geo-
graphical names were spread long time. So, there the Torks were the ruling stratum of local society.
Thus, in XI-XII centuries AD the contacts between the Torks and Alans were not matrimonial. Some
time later, in the Southern Rus’ these ethnic groups were included into the union “Chorni Klobuki”.

A.L. Zelinsky
THE PLACE OF THE SO-CALLED «PROPHECY OF APOLLO»

FROM CALLIMACHUS’ HYMN TO DELOS IN ANTI-SELEUCIDIC
PROPAGANDA OF PTOLEMY PHILADELPHOS

Analysis of Hymn to Delos and its important part – the Prophecy of Apollo in particular, allows to
see full picture of propagandistic war between two prominent Hellenistic dynasties, where creation of
political myths was widely used. The number of hints and connotations from this text allows to link
together separated mythical stories authored by Ptolemaic and Seleucidic court intellectuals. This gives
the expression of well-thought and structured Apollo-centered religious and ideological campaign, and
also shows the correlation between this campaign and corresponding ideological activities of Seleucus
Nicator and his descendants.

 V.O. Kiktenko
THE ANALYSIS OF JOSEPH NEEDHAM’S RECONSTRUCTION

OF HISTORY OF NATURAL SCIENCES IN CHINA
In the article the author presents the analysis of Joseph Needham’s reconstruction of history of

natural sciences in China and their influence on worldwide process of formation of modern science.
The attention is focused on the general methodological and theoretical positions of reconstruction,
mathematics and the sciences of the Heavens and the Earth, physics and physical technology, chemistry
and chemical technologies, biology and biotechnologies. This was the first attempt to analyze the fun-
damental ideas of Chinese science, its rating, and pseudo-science and proto-science determination in
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traditional China. The general features of Joseph Needham’s comparative analysis of scientific develop-
ment in traditional China, Ancient Greece and medieval Europe have been determined.

O.S. Mavrina
THE SELJUQS’ EPOCH AND PERSONALITY OF ABU SA‘ID ABI OL-KHEYR IN THE

ACADEMICIAN AHATANHEL KRYMSKY’S WORKS
In this article the author analyzes the works by A. Krymsky devoted to Seljuq period in history of

the Near and the Middle East. A special attention was paid to the personality of sheikh Abu Sa’id ebn
Abi ol-Kheyr (967-1049) as a founder of the first Sufi monastery in Khorasan, philosopher and poet. His
creative work fell on the period of disintegration of the Ghaznavids’ state and the Seljuqs state’s rise.

O.D. Ohnieva
THE SACRAL ART IN THE TRADITION OF THE NORTHERN BUDDHISM IN UKRAINE

Ukraine that is located in the center of Europe is far from the frontiers of the Buddhist world. And
although the time of the Silk Road, and branch of a way from distant India, and ways of military forma-
tions through its territory has passed, archaeological evidences of the contacts with peoples, who heard
the confession of Buddhism are casual. One of such finds is a votive thing, or tsatsha certifies a stay
in Ukraine of Kalmyks that were Buddhist already during their moving on and the first contacts with
Ukrainians in the XVII centuries. Materials, which present the spiritual Buddhist heritage of East Asia’s
people and have appeared in Ukraine in other ways, are also presented in Ukrainian museums, librar-
ies, and private collections. It is a question of sacral materials at tradition of ethno specific branch of
northern Buddhism, or Lamaism, or Tibet Buddhism on his holiness Dalai-Lama XIV Tenzin-gyetsho’s
determination. Substantial help as to attribution of such images can make technical-technological meth-
ods with which part of tankas from collection of Khanenko’s museum were testified already (Buryatian
and Kalmyc thangkas), and as it seems, that never neither in Mongolia, or in Kalmyk nor in Buryat
were not employed yet. Therefore technical-technological already fulfilled researches of the buddhistic
painting and, in particular, Buryat and Kalmyk thangka can be useful at attribution of images during
working with other collections.

 I.M. Dryga
THE URUM LANGUAGE OF TREPHILLUS’ LETTERS IN COMPARING WITH

KARAMANLI MONUMENTS OF ANATOLIA
The paper publishes for the first time the translation into Ukrainian of the letters of Trephillius in

all its variants, and for the first time concentrates specifically on its language. The letters have a com-
mon start, but different contents per se. Therefore it should be considered not as variants but rather as
separate texts. It presents also a historical comparative analysis of language peculiarities of Anatolian
Karamanli written tradition. We have come to accept that the language differences are sufficiently far
from each other. The developed analysis of the syntax doesn’t testify to its common origin, but just
to the identical language environment of the texts. The vocabulary of the letters demands a separate
research.

V.L. Pirogov
THE PRINCIPLES OF LOGIC AND SEMIOTIC MODELING IN PAREMIES OF THE

NONRELATED LANGUAGES (JAPANESE, ENGLISH, UKRAINIAN, RUSSIAN)
Contrastive paremiologic study in nonrelated languages has been performed in the article with the

aim to elaborate a versatile typology of ethnic-cultural paremialogic parallels in different world lan-
guages. General conclusions of the study performed may be summed up as follows. First, paremiologic
models in Japanese, English, Ukrainian and Russian are represented by structural-semantic invariant
of fixed word combinations that reflect their relatively constant form and semantics. Second, national
paremiologic corpora in the above-mentioned languages present a well-defined system based on logic-
semiotic and subject-figurative principles. General analysis of the archetypical national culture specific-
ity has been carried out.

V.I. Ryzhykh
THE ARABIC VERB’S TRANSITIVITY

This article states the main features of the Arabic verb’s transitivity. The detailed classification of
verbs on the basis of transitivity and in what way transitive, ditransitive and tritransitive verbs govern
their direct objects is also given in this article. A large number of examples, especially from the Koran,
help to understand multiple features of the use and meaning of transitive and intransitive Arabic verbs.
All materials are given on the basis of the Traditional Arabic grammar.
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А.A Romanchenko
CALQUES AS ONE OF THE MEANS TO REFILL AVIATION TERMINOLOGY IN THE

MODERN PERSIAN LANGUAGE
The article deals with all-round analysis of calquing process in the contemporary Persian language

on the basis of aviation terminology. The author classifies five types of calques (phraseological calques
make up more than the half of the total amount of calques); the article gives procedure of calques’
identification in texts and defines the contacting source languages for aviation terminology. Most of
calques are formed from English terms; some of them mostly notifying the utmost common aviation
notions originate from French. The examples, used in the article, are taken from the official web site of
the Academy of Persian Language and from the other modern Persian publications/dictionaries related
to aviation.

The article makes it possible to consider calques to be one of the most important sources of refilling
lexicon of the contemporary Persian terminology.

K.M. Tyschenko
GORGAN, SVIRŽ, STRYBIŽ: OUR ETERNAL NEIGHBOURS IRANIANS

The toponymic system of Ukraine lets one perceive step by step its historical treasures. This time
an important Iranian-Slavic bridge is discovered in the Anatolian Armeny with its characteristical place
names (from the stem oir. Art- ‘divinity’) as Ardahan, Artvin, Artashat, Artik, Ardashen in Turkey on
the Black Sea shore. Their analogous names in Crimea and Ukrainian mainland are obviously Ardabda
(now Theodosia), Artek, r. Artopolot... Some other stems are also discussed. The Iranian loan-words in
Ukrainian language together with toponomastical facts prove that mazdeism was known by the medi-
eval slavonic population of Danaprian area. Finally three main directions of Iranian linguistic and to-
ponomastic contacts are identified: the Persian, the Mesopotamian and the Sogdian-Khoresmian ones.

V.S. Rybalkin
QUR’ĀN. UKRAINIAN TRANSLATION FROM ARABIC WITH COMMENTARIES.

SŪRA X: YŪNUS; SŪRA XIV: IBRĀHĪM; SŪRA XV: AL-HIJR
Continuation of the first complete academic translation into Ukrainian (has being in publishing

progress since 2002) with notes and commentaries based upon indigenous exegetical Arabic tradition,
medieval national lexicons and Western interpretations of the Muslim Holy Scripture.

A.A. Nepomnyashchyi
THE ACADEMICIAN H.KRACHKOVSKYI AND CRIMEAN ORIENTALISTS:

BY EPISTOLARY DATA
The present investigation introduced into scientific practice the archival documents from personal

stock of academician Hnat Krachkovskyi in Saint Peterburg’s branch of the Archives of Russian Acad-
emy of Science. The listed facts amplified the information about the development of oriental studies
in Crimea and Oriental department of Crimean teacher’s training institute as well as the biographies of
many scientific and cultural figures of Crimea. The author found the significant information about the
history of Karaite National Library – Karay-Bitiklihi.
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