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истОрия вОстОкА 
(По работам В.П. Бузескула)

історіографія та джерелознавство

Многогранность исследований 
В. Бузескула отличалась тем, что 

ученый шел неизведанными тропами. Так 
случилось и с историей Востока, понима-
ние которой, кроме бедности фактических 
данных, длительное время усложнялось 
для европейских ученых предвзятым от-
ношением к предмету исследования. Как 
отмечал известный востоковед В. Бар-
тольд, до середины ХІХ столетия бытова-
ло мнение, что исследование Востока про-
водить невозможно вследствие отсутствия 
достаточного количества фактов, которые 
наполнили бы собой целую отдельную 
 науку.

В. Бартольд указывал на центральный 
стержень в овладении историей Востока � 
первоисточники. «Империя Востока как 
наука, � писал ученый, � ...еще не скоро 
достигнет той степени развития, при кото-
рой было бы возможно сообщать сведения 
об общем ходе событий и степени участия 
в них отдельных народов без изучения от-
дельных вопросов по первоисточникам»1.

Предвзятость усугублялась тем, что 
отдельные видные ученые поддержива-
ли мнение о величайшем значении преж-
де всего европейской культуры, проявляя 
пренебрежительное отношение к истории 
Востока, народы которого признавались 
«неисторическими». Об этом в свое время 
В.В. Бартольд писал: «Еще в ХІХ в. выска-
зывалось мнение, что народы Востока не 
имеют и никогда не имели истории в евро-
пейском смысле этого слова и что поэтому 
методы изучения истории, выработанные 
европейскими историками, к истории Вос-
тока неприменимы»2.

В. Бартольд называет немецкого исто-
рика профессора Гейдельбергского уни-
верситета Фридриха Кристофа Шлоссе-
ра (1776�1861), мировоззрение которого 
сложилось под влиянием идей Просве-
щения и немецкой классической филосо-
фии. Во введении к «Истории XVIII ве-
ка» Ф. Шлоссер выразил свой взгляд на 
изучение истории Востока «с наибольшей 

 полнотой и последовательностью». В. Бар-
тольд указывает, что Шлоссер видел «ко-
ренное различие между историей Востока 
и историей Европы в том, что в государст-
вах Востока, с их деспотическим и иерар-
хическим устройством, религия, обряды, 
литература, светское государственное уст-
ройство, даже искусство основаны на том, 
чтобы все существующее оставалось не-
изменным, чтобы не допускалось ни даль-
нейшее развитие собственной культуры, 
ни влияние культуры иноземцев»�.

Показательным является также пози-
ция известного отечественного историка 
ХІХ века Т.М. Грановского. Как в свое 
время Гегель признавал Восток колыбелью 
человечества � «Солнце, свет восходит на 
Востоке», � но отказывал ему в способно-
сти к развитию, так и Грановский говорил 
о Востоке как о «дряхлых, неподвижных 
общинах... коих поучительные развали-
ны до сих пор призывают к созерцанию 
 первобытных форм жизни»4. Грановский 
неоднократно возвращался к мысли, что 
на Востоке нет движения вперед, нет 
развития. «История Востока, � говорил 
он, � вообще не беднее, даже богаче евро-
пейской событиями и переворотами, но в 
ней почти нет переходных эпох. События 
совершаются там большей частью как бы 
на поверхности, не опускаясь на дно не-
подвижных обществ...

Эта история подчинена другим зако-
нам, развивается под другими условиями, 
нежели европейская. Там народы коснеют 
в продолжение веков в непробудном сне. 
Им видятся странные грезы, которые они 
переносят не только в поэзию, но и в свою 
историю. Там нет правильных переходов 
от одной эпохи к другой, нет постепенно-
сти и, следовательно, логической необхо-
димости»5.

Со временем великие открытия древ-
них восточных памятников в ХІХ и в на-
чале ХХ в., сравнение их с европейскими 
привели ученых к мысли, что прошлое 
Востока может быть исследовано только 
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путем тех же научных методов, которые 
применялись и к истории Европы, что в 
первой развитие и падение культуры объяс-
няется сближением с иными народами или 
отчуждением от них, что в этой цепи ду-
ховного взаимодействия нет промежутка 
между Востоком и Западом. Именно этим 
определялась необходимость изучения 
последнего для понимания всемирной ис-
тории, под которой уже невозможно было 
подразумевать только историю Европы, 
опираясь лишь на факты с прошлого ее 
народов.

ХІХ и начало ХХ века � этот период и начало ХХ века � этот периодХХ века � этот периодвека � этот период 
называют «историческим», что связано с 
расцветом исторической науки. Вместе с 
тем с полным правом его можно назвать и 
«археологическим», ибо он ознаменовался 
великими открытиями ряда новых куль-
тур, племен, государств и рас. Культуры 
Древнего Египта, Сумера, Аккада, Вави-
лона, хеттов и Эгейского моря почти сов-
сем неизвестны и, как пишет В. Авдиев, 
«вышли из недр земли, взрытой заступами 
неутомимых исследователей � археологов. 
Теперь, когда уже собран значительный 
материал, когда большинство древних язы-
ков расшифровано, когда в крупных чертах 
восстановлена история этих отошедших в 
вечность культур, настало время подвести 
итоги той самоотверженной открыватель-
ской работе, которая легла в основу науч-
ного изучения древнего мира»6.

Успехи востоковедения в ХІХ � начале 
ХХ в. определялись не только великими 
открытиями, но и достижениями на то вре-
мя европейской научной мысли в целом, 
главным образом в сфере гуманитарных 
наук. В языковедении, истории и этногра-
фии только в это время были выработаны 
те методы исследования, благодаря кото-
рым эти отрасли знания впервые приобре-
ли характер научных дисциплин.

История Древнего Востока � первая 
глава прошлого человечества, история ци-
вилизаций, которые генетически предше-
ствовали эллинству и христианству. Изу-
чение их имеет очень большое значение 
для истории. Эту истину знал и В. Бузе-
скул, работая над исследованием назван-
ной проблемы.

Выдающимся вкладом в развитие исто-
рии востоковедения является монография 
ученого «Открытия ХІХ и начало ХХ века 

в области древнего мира» (192� г.), первая 
часть которой называется «Восток». На то 
время книга была совершенно новым ис-
следованием не только в отечественной 
 историографической литературе, но и в за-
рубежной. Она может служить прекрасным 
вступлением к истории Древнего Востока. 
Академик В.В. Струве � ученик и преем-
ник великого ориенталиста Б.А. Тураева 
в Петроградском университете, востоко-
вед-египтолог, наиболее авторитетный ис-
следователь проблемы древнеегипетского 
языка � назвал книгу прекрасной.

В. Бузескул впервые дал общий исто-
риографический очерк истории Востока, 
обозрение знаменитых открытий из этой 
области, которые состоялись на рубеже 
ХІХ и ХХ веков. Это � захватывающие 
страницы из истории науки. Обзор дове-
ден до начала Первой мировой войны.

В предисловии к книге В. Бузескул 
справедливо отмечал: «Насколько мне из-
вестно, ни в русской, ни в иностранной 
литературе нет книги, которая давала бы 
общий обзор великих открытий в области 
истории, ознаменовавших прошлый век и 
начало нынешнего, и которая охватывала 
бы и Восток, и античный мир»7.

В рецензии С. Жебелева на книгу В. Бу-
зескула автор указывал, что действительно 
подобного общего обзора истории Востока 
не существует. Жебелев упоминал видней-
шего на то время востоковеда Б.А. Турае-
ва, создателя русской египтологии и исто-
рии Древнего Востока, издавшего два тома 
«Истории Древнего Востока», но подчер-
кивал, что он посвятил этим открытиям 
лишь несколько страниц. Второй книгой-
источником Жебелев назвал переведенную 
на русский язык монографию Михаэлиса. 
Между тем, � говорил профессор Жебе-
лев, подчеркивая значимость издания Бу-
зескула, � именно Древний Восток � то 
более, чем какая-либо иная страна древ-
него мира, и воскрес пред нами благодаря 
тем изумительным открытиям, какие были 
сделаны во время археологических экспе-
диций, обыкновенно сопровождавшихся и 
раскопками»8. В. Бузескул поставил себе 
цель: дать обзор исследований Древнего 
Востока, а во втором томе � древнегрече-
ского мира. На эти темы В. Бузескул читал 
курс лекций в бывшем университете Харь-
кова в 1920�1921 учебном году.
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Владислав Петрович не привлекал об-
ширную библиографию к написанию кни-
ги, как об этом писал С. Жебелев, считая, 
что В. Бузескул перечитал, пересмотрел 
огромное количество книг, и старых, и 
новых, и отчасти новейших, дал много-
численные библиографические указания. 
Но сам В. Бузескул утверждал, что огра-
ничился лишь самыми необходимыми ис-
точниками.

Настольными книгами, по его словам, 
служили труды Б.А. Тураева: «Египетская 
литература», «Древний Египет», «Исто-
рия Востока». книга Breasted’a «Ancient 
Records of Egypt» и его же, в русском пе-
реводе, «История Египта». В. Бузескул 
называет также коллективное издание 
пяти авторов: Hilprecht’a, Berzingeroм’a,Berzingeroм’a,м’a,’a, 
Hommel’ема, Gensen’a и Steindorf’a:ема, Gensen’a и Steindorf’a: 
«Explorations in Bible Lands during the 19th 
Century» (190�).

Книга В. Бузескула состоит из трех ос-
новных частей: первые две из них посвя-
щены Египту и Ассиро-Вавилонии, а тре-
тья часть охватывает и остальные страны 
Передней Азии, т.е. Персию, Аравию, Па-
лестину, Финикию, Сирию, страну хеттов, 
Ван, Фригию, Лидию, Карию. В первых 
двух частях автор придерживается хроно-
логической последовательности откры-
тий, сделанных в Египте и Месопотамии, 
третья часть содержит довольно полное 
изложение открытий названных стран.

Владислав Петрович не считал свою 
книгу совершенной, но на то были свои 
причины. Писал он ее в 1920�1921 го-
дах. В предисловии историк отмечает, что 
это были «самые тяжелые моменты моей 
жизни, самые неблагоприятные условия, 
удручающая обстановка». Отчасти этим 
ученый объясняет «недостатки, промахи, 
пробелы». В то страшное для Владисла-
ва Петровича время единственным уте-
шением, по его словам служила работа, в 
которой он находил забвение, поддержку 
«душевной бодрости». В марте 1922 г. в 
письме своему другу Королькову в Киев 
В. Бузескул писал: «Утешение нахожу в 
работе. Пишу об открытиях ХІХ и начала 
ХХ в. в области истории (Востока и грече-
ского мира)»9.

На первых страницах книги нашло 
свое отражение моральное состояние 
великого ученого, находившегося под 

«прессом» новой власти, уничтожающей 
и перестраивающей науку, культуру, идео-
логию, разрушающей налаженный десяти-
летиями быт. «История человечества, � го-
ворил В. Бузескул, � часто бывает полна 
великих страданий, печальных ошибок 
и заблуждений, глубокого падения». Но 
ученого радовали славные страницы от-
крытий. О них он пишет как о «торжестве 
человеческого ума, находчивости, гения, 
настойчивых усилий и терпения, энергии, 
своего рода вдохновения, проникающего в 
тайны как мироздания, так и далекого от 
нас прошлого»10.

ХІХ и начало ХХ века ознаменовались 
великими открытиями прежде всего в сфе-
ре изучения Древнего Востока. В. Бузескул 
считал, что Восток � это начало истории 
человечества, охватывающей целые тыся-
челетия. О его прошлом говорит Библия, 
труды древних историков, но главным об-
разом � о Востоке рассказывают сами па-
мятники, открытые и изученные в течение 
ХІХ и в начале ХХ века.

Владислав Петрович первую главу 
посвящает Египту, ибо, по его мнению, 
древнейшие культуры возникли и достиг-
ли высокого развития в долинах больших 
рек, подобных египетскому Нилу. Сведе-
ния о Древнем Египте в прежние времена, 
как отмечает В. Бузескул, 100 лет (1922 г.) 
тому назад, были весьма ограниченными, 
знали только Библию, Ветхий Завет и то, 
что оставил египетский верховный жрец в 
Гелиополе Манефон, современник первых 
двух Птоломеев, живших в эпоху Антони-
нов (ІІ в. до н.э.) в Александрии. Манефон 
написал на греческом языке «Историю 
Египта», от которой сохранились лишь от-
рывки у Иосифа Флавия и историков церк-
ви Африкана и Евсевия.

Библия занимала с некоторых пор ве-
дущее место в познании древней истории. 
Если ранее славилась римская историо-
графия, то начиная с V в. до н.э. «римская 
историография подпадает под влияние 
христианской идеологии, согласно кото-
рой центр мировой истории перемеща-
ется из Рима на Восток и историей мира 
считается уже история, изложенная в Биб-
лии»11. Последним историографом Рима 
был сирийский грек родом из Антиохии 
(ок. ��0�400) Аммиан Марцеллин, оста-
вивший после себя восемнадцать книг по 
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истории Поздней империи под названием 
«Res Gestae», или «Деяния», переводится 
«История».

В. Бартольд пишет, что туземные ис-
точники по истории Востока были обра-
ботаны для греков двумя представителями 
восточной науки: вавилонским жрецом 
Беросом для Антиоха І Сотера (281�262 гг. 
до н.э.) и египетским жрецом Манефоном 
для Птоломея І (�05�284 гг. до н.э.). «Оба 
сочинения известны нам только по позд-
нейшим цитатам и ссылкам», � отмечает 
Бартольд. Исторические предания сохра-
нились в Египте лучше, чем в Вавилоне; 
Берос располагал сведениями только с 
 VIII в. до н.э., Манефон мог перечислить 
все династии, правившие в Египте с древ-
нейших времен. Труды обоих авторов вы-
соко ценятся современной европейской 
наукой, и открытие клинообразных и иеро-
глифических надписей вполне подтверди-
ло их сообщения; до настоящего времени 
египтологи руководятся перечнем дина-
стий, приведенных у Манефона»1�.

Б. Тураев находит, что во время элли-
низма многие из образованных уроженцев 
Востока задавались мыслью познакомить 
человечество с прошлым своих стран, чер-
пая сведения из туземных источников и об-
рабатывая их на греческом языке. Египет 
нашел такого историка в лице первосвя-
щенника Манефона, которому Птоломей І 
содействовал во введении своеобразной 
унии греческой религии с египетской в 
виде культа Сараписа. Манефон находился 
на высоте образованности своего времени, 
«принадлежал обеим культурам, обладал 
египетской традицией и имел доступ к 
первоисточникам»14.

В. Бузескул пишет, что для греков Еги-
пет был «страной чудес, таинственной 
мудрости, странных верований и обыча-
ев. С почтительным изумлением смотре-
ли они на эту страну, на ее колоссальные 
сооружения... на этот народ, внешность, 
нравы и быт которого, казалось, так были 
своеобразны»15.

Писатели Греции сохранили для после-
дующих поколений важнейшие материа-
лы о Древнем Востоке. Среди них первое 
 место принадлежит Геродоту.

В свое время Геродот более четырех 
месяцев путешествовал по Египту. О его 
путешествиях есть большая литература. В 

основу трудов Геродота большей частью 
положены личные наблюдения, устная 
традиция, письменные источники. В раз-
деле о Египте он многое почерпнул у ло-
гографа Гекатея Милетского. В. Бузескул 
писал, что Геродот мог быть прекрасным 
наблюдателем внешних фактов, «но в чу-
жих странах, подобных Египту, ему прихо-
дилось полагаться, например, на проповед-
ников или переводчиков, делаться жерт-
вою их невежества или обмана, тем более 
что язык он не знал»16. Тем не менее, как 
писал Б.А. Тураев (191�), «несмотря на все 
неблагоприятные условия, труд Геродота 
все-таки имеет большую ценность уже по-
тому, что дает нам представление о Восто-
ке времени его путешествия, т.е. середины 
V века до н.э.»17. Нередко Геродот переда-
вал рассказы легендарно-исторического 
характера, чрезвычайно важные как отра-
жение местных, не сохранившихся источ-
ников. Его труды, включавшие массу куль-
турно-исторического материала � важный 
источник по царству Ахеменидов, � зна-
комят с ближайшими к нему тремя веками 
египетской древности. Однако, как можно 
будет видеть дальше, не все подтвердилось 
в преданиях, рассказанных Геродоту в V в. 
до н.э. В. Бузескул считал, что весьма кра-
сочное описание пирамид Египта является 
важнейшим в мемуарах Геродота. Древний 
историк видел и египетский лабиринт, ко-
торый со временем исчез.

Политические перемены, различные 
катастрофы уничтожали египетские па-
мятники. Тысячелетняя история страны 
извлекалась из груды мусора и песка, и 
благодаря самоотверженности исследова-
телей в последние сто лет, подчеркивал 
В. Бузескул в 1922 г., перед человечест-
вом всего мира великая древняя культура 
Египта предстала в совершенно новом, яр-
ком свете.

Разрабатывая источники по памятни-
кам истории Древнего Востока, Влади-
слав Петрович понимал, что последние 
могут быть доступными только с откры-
тием ключа к дешифровке египетской 
письменности. Ученый заинтересовался 
историей этого процесса, ведь система 
египетского письма довольно сложная, ие-
роглифы долго являлись тайной. И здесь 
В. Бузескул отдает должное французско-
му ученому Жану Франсуа Шампольону 
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(1790�18�2) � первооткрывателю тайны 
иероглифов, основателю египтологии 
как науки. Б. Тураев замечает, что после 
окончания империалистической войны 
1914 г. крупным событием в пределах нау-
ки о Древнем Востоке было празднование 
всем культурным миром столетия со дня 
рождения египтологии, дисциплины, соз-
данной гением француза Ф. Шампольона, 
избравшего методически правильный путь 
в открытии тайны иероглифов, с чего на-
чалось развитие науки о Древнем Египте, 
его языке, древностях, истории. Разгадка 
связана с Розеттским камнем, найденным 
офицером-французом Бушаром в 1799 г., 
с которого, как отмечал Б. Тураев, егип-
тология датирует свое рождение. Камень 
из черного базальта имел одну и ту же 
трехъязычную надпись, в том числе и на 
греческом. Это был декрет жрецов в честь 
Птолемея V Эпифана, начала ІІ в. до н.э. 
(204�180), при котором возросло полити-
ческое значение египетского жречества. 
Розеттский камень явился ключом к чте-
нию иероглифов: греческий текст облег-
чил разгадку надписи. После многолетней 
работы над прочтением надписи на камне 
Шампольон в 1822 г. в своем труде «Очерк 
иероглифической системы древних егип-
тян» изложил основные принципы дешиф-
ровки иероглифического письма древних 
египтян. 

В. Бузескул приводит данные из био-
графии Шампольона, еще с детства по-
ражавшего своими способностями в изу-
чении языков и увлечением Востоком. В 
1828 г. он возглавлял археологическую 
экспедицию в Египте. В 1824 г. в Италии 
Шампольон открыл Туринский царский 
папирус. Это был не простой папирус: он 
содержал перечень целого ряда египет-
ских царей, начиная с египетских времен, 
в порядке династий, с указанием числа лет, 
месяцев и дней правления. Папирус был 
составлен за 1200 лет до нашей эры.

Великий французский ученый Шам-
польон, его талант в исследованиях Древ-
него Востока остались на страницах ми-
ровой истории, несмотря на очень корот-
кую жизнь ученого. Он умер в 42 года, 
но значение его трудов трудно переоце-
нить. Это была воистину историческая 
великая правда в ее многоликом прояв-
лении. В.В. Бартольд писал: «Благодаря 

труду Шампольона европейские ученые 
 получили доступ к богатой древнеегипет-
ской литературе; кроме надписей, было 
найдено значительное число рукописных 
произведений по различным отраслям зна-
ния... Как и следовало ожидать, предания, 
рассказанные Геродоту в V в. до н.э., были 
опровергнуты письменными памятниками 
более ранних веков; с полной достовер-
ностью могли быть установлены, хотя без 
точных хронологических дат, периоды по-
степенного развития, упадка и временного 
возрождения египетской культуры»18.

Все это подтверждает некогда высказан-
ную профессором Университета Св. Вла-
димира Ю. Кулаковским мысль о том, что 
традиция заключает в себе лишь элементы 
истории, но никак не историю. Это � сла-
бое мерцание исторической истины, но от 
него далеко до полного света достовер-
ности истории. Ю. Кулаковский подчер-
кивал, что важным является критическое 
отношение к традиции. Критика традиции 
в целом должна стремиться к одной цели: 
«... выделить историческое зерно в том 
комплексе предания, саги, мифа, домысла 
народного и догадки ученого...»19

После успехов Шампольона в течение 
некоторого времени во Франции замечался 
упадок в египтологии, успехи как бы пере-
ходят к Германии. В своей книге В. Бузе-
скул упоминает немецких исследователей, 
в частности Лепсиуса (1810�1884), зало-
жившего фундамент египетской хроно-
логии. Уместно отметить, что Египет, как 
и весь Древний Восток, не знал научной 
хронологии, года отмечали по выдающим-
ся событиям, по цензам, по годам царст-
вования. «Долгое время, � пишет Б. Тура-
ев, � египетская история излагалась почти 
без хронологического масштаба, не по сто-
летиям, а по династиям»20.

В. Бузескул говорил о Лепсиусе как 
об ученом-новооткрывателе, заложившем 
фундамент научной хронологии Египта. 
Историк стремился ввести хронологиче-
скую точность, распределить памятни-
ки в историческом порядке, определить 
время каждого из них и установить исто-
рию Египта и его культуры на прочном 
документальном основании. Собственно, 
Лепсиус открыл древний период истории 
Египта. Положив начало правильной еги-
петской хронологии, он первый установил 
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деление египетской истории на три 
 периода: Древнее, Среднее и Новое царст-
во. Свои многочисленные путешествия он 
описывал в «Письмах из Египта, Эфиопии 
и Синайского полуострова», «Памятниках 
из Египта и Эфиопии». В 1880 г. он издал 
«Нубийскую грамматику», где касался на-
родов и языков Африки. По сути, Лепсиус 
изложил историю языка на протяжении 
нескольких тысячелетий. Исследования 
Лепсиуса связаны с прусской экспедицией, 
снаряженной Фридрихом-Вильгельмом IV, 
работы которой дали науке новую пищу в 
виде огромного количества памятников.

В. Бузескул, подведя итоги исследова-
ний Шампольона и Лепсиуса, отметил осо-
бенности открытых учеными материалов 
из древней истории Египта: египтяне пи-
тали страсть к автобиографиям и титулам, 
что заметно в найденных жизнеописаниях. 
Биографии являлись важнейшими источни-
ками для познания не только деятельности, 
скажем, сановников, но и их быта.

В. Бузескул считал, что эпоху в егип-
тологии составляли труды немецкого уче-
ного Г. Бругша (1827�1894). Владислав 
Петрович приводит о нем сведения в раз-
деле книги, где рассматриваются открытия 
третьей четверти ХІХ в. Генрих Бругш � 
отец демонической грамматики, перво-
го словаря египетского языка. Он автор 
«Истории Египта во времена фараонов», 
являющейся первым опытом детального 
изложения египетской истории на основа-
нии свидетельств памятников-надписей и 
папирусов. Бругш сам открыл, опублико-
вал и перевел немало памятников.

Вместе с тем В. Бузескул утверждал, 
что Генрих Бругш принадлежал к старой 
школе, преклонявшейся пред премудро-
стью древних египтян, а главное, не разли-
чавшей периодов в долгой, тысячелетней, 
истории Египта. Как уже упоминалось, 
не все ученые верили в то, что Восток 
заслуживает изучения своей истории и 
что он развивался так же, как и европей-
ские страны, по тем же законам. Генрих 
Бругш � представитель школы, которая 
признавала Древний Египет, но не видела 
историческую перспективу. Древний Еги-
пет представлялся этой школе как бы не-
подвижным, в состоянии застоя.

Немецкому историку Дюмихену (18���
1894), объездившему весь Египет, при-

надлежат исследования истории храмов в 
Сети. Он первый скопировал один из са-
мых важных «культурно-исторических па-
мятников человечества» � замечательные 
рельефы, изображающие экспедицию в 
Пунт. В. Бузескул указывал также на боль-
шую работу Дюмихена по расшифровке 
пояснительных надписей, воспроизводив-
ших все подробности экспедиции.

Владислав Петрович уделил внимание 
и немецкому египтологу Георгу Эбер-
су (18�7�1898) � профессору Йенского и  
Лейпцигского университетов, совершивше-
му путешествие по Египту в 1872�187� гг. 
Он открыл и в 1875 г. впервые опублико-
вал наиболее обширный древнеегипетский 
медицинский трактат, вошедший в науку 
под названием «Папирус Эберса». Благо-
даря Эберсу в науку впервые вошел текст 
надписи из гробницы египетского вельмо-
жи Аменемхеба, где интересно, со всеми 
подробностями изложена его биография. 
В. Бузескул пишет, что Эберс известен не 
только как ученый, но и как автор истори-
ческих романов, «посредством которых 
он знакомил широкие круги с египетской 
историей и культурой, с результатами на-
учных открытий и исследованиями в этой 
области»21. Как историк своего времени, 
Эберс в своих трудах касался древностей 
Египта, которые связаны с ветхозаветной 
историей, Библией.

«Неоценимая сокровищница фактов 
и статистических данных», � так назвал 
В. Бузескул «Большой папирус» англий-
ского ученого Гарриса, представлявший 
собой отчет, составленный к погребе-
нию Рамсеса ІІІ, последнего из великих 
фараонов. В нем детально описывается 
хозяйство храма, пожертвы, войны, по-
беды, управление, забота об улучшении 
жизни населения и богатство египетских 
храмов. На то время (1876) египтологи 
считали наибольшим достижением своей 
науки в области письменности страны 
именно это открытие. Владислав Петро-
вич пишет: «Египтологи считают наи-
большей гордостью своей науки, един-
ственной в своем роде, исключительным 
по своей важности явлением в истории 
египетской письменности, с которым по 
разностороннему интересу не может рав-
няться никакой другой памятник египет-
ской литературы»22.
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Новый этап в развитии египтологии на-
чался с середины ХІХ века, и связанный 
он с именем Де-Руже (1811�1872), убе-
дившего мир в ее научности. Владислав 
Петрович говорил, что именно Де-Руже 
вернул египтологию к здравым началам. 
Кроме упомянутого медицинского «Па-
пируса Эберса», В. Бузескул указывает и 
на открытие учеными математического 
папируса Ринда, приобретенного послед-
ним у арабов. Этот папирус Ринд издал в 
1877 г. Руководство древних египтян по 
математике называлось «Наставление, как 
достигнуть знания всех темных вещей... 
всех тайн, содержащихся в предметах». 
Папирус Ринда содержал сведения по тео-
ретической и практической геометрии и 
являлся, по мнению ученых-историков 
математики древних египтян, сборником 
сведений, представлявших в зародышевом 
состоянии все развивавшиеся в последую-
щие тысячелетия роды произведений ма-
тематической литературы.

Особое место в развитии египтологии 
в середине ХІХ в. принадлежит француз-
ским ученым Мариету Франсуа Огюсту 
Фердинану (1821�1881) и Масперо Гасто-
ну Камилю Шарлю (1846�1916).

Мариет � археолог, который в 1851�
1855 гг. во время раскопок в Египте от-
крыл храм бога Сераписа в Мемфисе, 
64 гробницы, начиная с 18-й династии и 
до времени Клеопатры, �00 гробниц эпо-
хи Древнего Царства и множество дру-
гих памятников. В. Бузескул замечал, что 
со времени открытий Мариета искусство 
Древнего Египта предстало в совершенно 
новом свете, не как примитивное, а с высо-
кой техникой, с чертами реализма, удиви-
тельной жизненности, уменья схватывать 
индивидуальность изображаемого лица. 
Источники истории Древнего Царства Ма-
риета (Mastaba 1885) прекрасно изданы в 
серии Aegyptiche Urkunden.

Величайший из египтологов конца 
ХІХ � начала ХХ в., Масперо в 1881 г. ос-
новал в Каире французский Институт вос-
точной археологии. Ранее, в 1880 г., в Егип-
те по инициативе Масперо была учреждена 
«Археологическая миссия». В 1881�1886 и 
в 1899�1914 годах он возглавлял «Службу 
древностей» в Египте. Его многочислен-
ные открытия невозможно перечислить. В 
1881 году был открыт тайник с мумиями 

фараонов XVII и ХІІ династий в Дейр-эль-
Бахари, «Тексты пирамид» � магические 
формулы, гимны богам, отрывки мифов на 
внутренних стенах пирамид V и VI дина-
стий Саккара и многие другие древности. 
При раскопках в Карнаке Масперо нашел 
указ царя Харамхлеба (вторая половина 
XIV в.) против вымогательства, взяточни-
чества и злоупотребления чиновников, в 
защиту бедного люда.

Путешественники и ученые восторга-
лись восстановленным в Луксоре с участи-
ем Масперо храмом. В Телль-эль-Амарне 
открыто 40 гробниц, на стенах которых 
изображен культ солнечного диска � еди-
ного, универсального мирового бога Ато-
на, гимны этому божеству. В этих гимнах 
царские короны, путем разных богослов-
ских уподоблений, приравниваются к 
солнцу, луне и различным богиням Егип-
та, поражающим его врагов.

Б. Тураев писал об этих гимнах, самый 
большой из которых был найден в гробни-
це царя Эйе, следующее: это великая песнь 
восторженного мыслителя, достигшего 
доступного для него верха религиозного 
сознания, кульминационный пункт еги-
петской литературы и завершение ее клас-
сического периода.

С именем Масперо связаны попыт-
ки дать общий обзор Древнего Востока. 
Его труд «Histoire ancienne des peoples de 
 I’Orient» имел наиболее широкое распро-
странение. Б. Тураев писал об этом: «Здесь 
едва ли не впервые история Древнего Вос-
тока изложена как цельный период все-
мирной истории, а не как механическое со-
единение историй отдельных государств. 
Масперо � великий египтолог, а потому в 
его труде написана по источникам и имеет 
самостоятельное значение главным обра-
зом история Египта...

...Имя Масперо вводит нас уже во вто-
рой период истории нашей науки. Нако-
пление материала и увеличение ученых 
сил... дали возможность углубиться в от-
крытые источники, классифицировать их 
и распознавать эпохи»2�.

Масперо внес больше организованно-
сти в дело исследования Египта. Работы 
велись планомерно, Египет исследовался 
во всех направлениях. На основе извест-
ных тому времени источников Масперо из-
дал в 1875 г. «Древнюю историю народов 
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 классического Востока» и «Историю наро-
дов Востока». Он создал школу египтоло-
гов в Париже и в Каире.

Большой вклад в исследование егип-
тологии внесла Берлинская школа. Дос-
таточно вспомнить создание научной 
грамматики египетского языка профессо-
ром Берлинского университета Адольфом 
Эрманом (1854�19�7). Ученый обратился 
к исследованию египетского языка и, в 
отличие от его предшественников, уста-
новил его грамматическую конструкцию 
и определил качественно отличные пе-
риоды развития, тем самым определив 
новое направление египтологии в Герма-
нии. Возникла школа египтологов, имев-
шая преимущественно филологическое 
направление. Со временем Эрман издал 
капитальный словарь древнеегипетского 
языка, издал, объяснил и перевел многие 
тексты, впервые осветив их смысл и значе-
ние. Эрман издал культурно-исторический 
очерк Египта и египетской жизни в древ-
ности, очерк египетской религии, обзор 
 литературы Египта.

Интересно, что египтяне, как отмечает 
В. Бузескул, питали страсть к автобиогра-
фиям и титулам, что стало известно с эпи-
графических памятников. Думаю, что от 
тех времен берет свое начало современная 
история науки.

Среди многочисленных немецких, 
французских, английских исследователей 
В. Бузескул вспоминает и российских. 
Прежде всего В.С. Голенищева (1856�
1947) � знатока, изыскателя и собирателя 
египетских древностей, бывшего храни-
теля Эрмитажа. Долгое время Владимир 
Семенович Голенищев работал в Каире 
и собрал весьма редкостную коллекцию 
египетских и среднеазиатских древностей. 
Посещая место раскопок и малоисследо-
ванные местности на путях от Нильской 
долины к Черному морю, ученый откры-
вал новые памятники. Государственная 
Дума в начале ХХ в. купила у Голенищева 
его богатую коллекцию для московских 
музеев. В докладе Думе по этому вопросу 
говорилось: «Видеть подлинные предметы 
такой глубокой древности, как 5000�6000 
и более лет тому назад, видеть, что это 
составляет целую картину древнейшей 
культуры, где люди имели свои высокие 
интересы, свою религию, свой быт, свою 

поэзию, свое горе и радость, � и все это во-
площено в вещах, в мертвых свидетелях, 
которые в то же время безусловно бес-
пристрастны, безусловно правдивы, � это 
высоко поднимает настроение человека и 
одновременно внушает ему, как много он 
обязан своим предкам... Приобретение та-
ких коллекций, обогащение наших музеев 
есть настоятельная потребность государ-
ства»24. В. Бузескул писал, что всемир-
но известная коллекция, гордость науки, 
приобретена была благодаря стараниям 
Б.А. Тураева, автора первого на русском 
языке общего обзора «Истории Древнего 
Востока», составленного специалистом, 
создавшим целую школу исследователей 
этой отрасли исторической науки.

В своей книге «История Древнего Вос-
тока» (т. І; 19�5) Б.А. Тураев писал о вели-
ком значении коллекции В. Голенищева: 
«Отрадным предвестником более благо-
приятного будущего для изучения Древне-
го Востока у нас было приобретение весной 
1909 г. в государственную собственность 
для Московского музея изящных искусств 
первоклассной коллекции В.С. Голенище-
ва... Этим просвещенным актом сохранен 
был для России и будущих русских иссле-
дователей богатейший научный материал, 
и Москва приравнена к центрам, обладаю-
щим крупными собраниями египетских и 
других древне-восточных памятников»25.

В сферу научных интересов Голенище-
ва, наряду с Египтом, входили и культуры 
Передней Азии. Большую работу он про-
водил в Эрмитаже, составил подробный 
научный инвентарь его коллекции, издал 
важнейшие папирусы. Тураев считал Го-
ленищева самобытным ученым, вместе с 
тем утверждал, что он стоит выше суще-
ствующих современных школ. Голенищев, 
по мнению Тураева, мог бы создать свою 
собственную школу.

Что касается египетского языка, Тураев 
замечает, что Голенищев обладал редким 
его знанием «и пониманием его духа». 
Особое внимание он обращал на «значе-
ние глагольных форм, на строй языка и 
его синтаксис и в этом отношении, идя 
по самостоятельному пути, сделал много 
весьма важных наблюдений, указываю-
щих на то, что именно от него наука мо-
жет ожидать уяснение тех темных сторон 
египетского языкознания, которые все еще 
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 препятствуют полному пониманию мно-
гих египетских памятников»26.

Голенищев впервые занимался каппа-
докийскими документами, ассирийским 
словарем, ванской письменностью.

Другим старейшим египтологом в Рос-
сии был О.Э. Лемм (1856�1918); у него 
занимался египтологией Б.А. Тураев. О 
Лемме В. Бузескул говорит как о выдаю-
щемся египтологе России, великом зна-
токе египетских, эфиопских памятников, 
основоположнике российской школы и 
филологии Древнего Востока.

Благодаря открытиям ХІХ и начала 
ХХ века Древний Египет, его политиче-
ская история, культура, быт предстают пе-
ред современниками в совершенно ином 
свете.

Вторая глава книги В. Бузескула «От-
крытия ХІХ и начала ХХ века в области 
истории древнего мира» посвящена Асси-
ро-Вавилонии, и начинается она с истории 
Месопотамии. Ученый пишет о порази-
тельных открытиях в Азии на месте древ-
ней Ассиро-Вавилонии. «Их история, � пи-
шет автор, � полна неожиданностей, уди-
вительных результатов, интересных эпизо-
дов, героической борьбы с препятствиями, 
с опасностями и временами походит на 
увлекательный роман»27.

Открытия в Месопотамии связаны с Ва-
вилоном и Ниневией, упоминавшимися в 
Библии. В частности, раскопки первого, от 
которого, казалось, не осталось абсолютно 
ничего, привели к удивительным результа-
там. Они связаны с именем француза Рича 
(1787�1821) � резидента Ост-Индийской 
компании в Багдаде. Он первый планомер-
но исследовал местонахождение Ниневии, 
открыл дворец Навуходоносора.

Раскопки Эмиля Ботта � итальянца по 
происхождению, французского консула в 
Моссуле � составили целую эпоху в изу-
чении ассиро-вавилонских древностей. 
В. Бузескул упоминает дворец Саргона, 
одного из могущественных властителей 
Ассирии VIII в. (722�705), покорителя 
Израильского царства. Широко исполь-
зуя эпиграфический материал, Ботт впер-
вые вводит в науку сведения о культуре, 
быте, моральных законах ассирийцев, их 
 искусстве, религии.

В деле раскопок ассирийских руин 
после Ботта центральной фигурой, по 

мнению В. Бузескула, был англичанин 
Лейярд, открывший Ниневию. Он про-
должал раскопки, начатые Боттом. На 
средства мецената Каннинга Лейярд в 
1845 г. начал раскопки на месте древнего 
города Калах, где ученый открыл инте-
ресные скульптуры и дворец Ассурна-
сирпала, впервые нашел остатки нине-
вийского дворца. Вторую экспедицию он 
совершил в 1849�1851 гг., в ней принял 
участие английский консул Рассам. Были 
открыты развалины ассирийских двор-
цов, найдена придворная библиотека Ас-
сурнасирпала.

В. Бузескул увлеченно рассказывает о 
многочисленных находках Лейярда, от-
крывшего не только Калах, но и Нине-
вию. Интерес общества к этим открытиям 
был велик, � пишет Владислав Петрович. 
Даже модные журналы помещали сним-
ки с ассирийских памятников и портреты 
 Лейярда.

В 50-х годах ХІХ в. особое внимание 
исследователи в Месопотамии обращали 
на Вавилон. Главнейшие открытия того 
времени были сделаны на месте ее древ-
них городов. Начал их исследование и 
впервые открыл их древние юридические 
памятники английский геолог Лафтус.

В. Бузескул подчеркивал великое зна-
чение и влияние вавилонской культуры 
для всего мира. «Для своего времени, � 
пишет автор, � это была культура мировая, 
и вавилонский язык был языком междуна-
родным, что видно лучше всего из Телль-
Амаранской корреспонденции, которая с 
Египтом велась клинописью на вавилон-
ском языке»28.

Телль-Амаранская корреспонденция, 
или архив египетских фараонов XVIII ди-
настии, обнаруженный в 1887 г. в Телль-
Амарне местными жителями, состояла 
из главных табличек с клинообразными 
знаками, содержащих переписку владе-
телей и наместников Сирии и Палестины 
и соседних с ними стран с египетским 
двором приблизительно за 1400�1�60 лет 
до Р.Х.

Автор пишет об успехах вавилонян в 
математике и астрономии, где они были 
предшественниками Гиппарха (194�120 гг. 
до н.э.) � древнегреческого ученого, одно-
го из основоположников астрономии � и 
известного астронома Греции Клавдия 
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Птоломея, жившего в эпоху Антонинов 
(ІІ в. н.э., 100�170 гг.) в АлександрииІІ в. н.э., 100�170 гг.) в Александрии в. н.э., 100�170 гг.) в Александрии*.

За несколько тысячелетий до Р.Х. ва-
вилоняне производили уже более или ме-
нее точные астрономические наблюдения, 
знали 5 планет Солнечной системы. Им 
принадлежит система мер и весов.

Много столетий сохранялась систе-
ма медицины вавилонян. Она дожила до 
 XVI столетия, отразилась в учебниках 
средних веков, где встречались рецепты, 
напоминающие клинописные тексты. Ши-
рокое распространение в Ассиро-Вавило-
нии имела письменность. В. Бузескул под-
черкивал: «Наука и литература были тогда в 
большом почете, а каково было отношение 
к ученым, видно, например, из того, что 
царь Саргон, в конце VIII века до Р.Х. го-
воря о своем вступлении в Вавилон, рядом 
с лицами, которые имеют вход во дворец, 
называет и ученых, изучавших книги»29.

Владислав Петрович останавливается и 
на правовых отношениях, ибо, по данным 
исследователей, «...право и справедливость 
господствовали в Вавилонии над частными 
и публичными отношениями»�0. Бузескула 
поражало своей непревзойденностью зако-
нодательство Хаммураби с его заботой о 
защите слабого, расцвете городов, торгов-
ли, банков, эпистолярия. Отдельно историк 
говорит о развитии искусства и техники 
ассиро-вавилонян, о чем свидетельствуют 
многочисленные памятники.

Исследование культуры вавилонян, 
«установление целого ряда совершенно 
новых для нас фактов, вплоть до глубокой 
древности, обнаружение целых эпох, для 
нас новых, раньше неизвестных в исто-
рии Ассиро-Вавилонии, � дело новейшей 
науки, результат открытий ХІХ и начала 
ХХ в.»�1, � отмечал Владислав Петрович.

Следует заметить, что В. Бузескул пода-
ет весь упомянутый материал в общих чер-
тах, но цель автора � показать результаты 
многолетней работы � открытия в отрасли 
истории Древнего Востока, далекого от 

 современности и в то же время близкого в 
связях нашей культуры с его культурой. Ав-
тор указывает на участие в исследованиях 
древнего мира представителей разных на-
ций и делает такое заключение: чтобы оце-
нить их результаты, необходимо сравнить, 
что мы знали об этом Древнем Востоке сто 
лет назад и что мы знаем теперь.

В. Бузескул использовал все богатство 
своей эрудиции, знание исторических 
источников, для того чтобы возродить 
 востоковедческие исследования. Именно 
он своими историографическими трудами 
проложил путь к дальнейшему изучению 
Древнего Востока.

В рецензии на книгу В. Бузескула «От-
крытия ХІХ и начала ХХ века в области 
истории древнего мира. � Ч. І. Восток» 
С. Жебелев подчеркивал, что здесь Влади-
слав Петрович «обнаружил неподражае-
мый талант на основе самого тщательного 
и обстоятельного изучения многочислен-
ной и сложной литературы давать на не-
многих страницах удивительно ясные, убе-
дительные, исчерпывающие обзоры такого 
большого материала...»�2 Рецензент заме-
тил еще одну отличительную черту, кото-
рая его поразила: В. Бузескул умел подать 
огромный материал, иногда «мелко-факти-
ческий», так живо, наглядно, что все чита-
лось с неослабным вниманием. С. Жебелев 
с восторгом восклицает: «И при всем том 
какая простота, какое спокойствие, какое 
беспристрастие, какое... благородство во 
всем тоне изложения! Счастлив писатель, 
который может так писать свои книги».

Заканчивая рецензию, С. Жебелев про-
никается сознанием того, что в период до 
1914 года ученые бескорыстно и плодо-
творно работали в области изучения Древ-
него Востока.

На книгу В. Бузескула откликнулся 
и журнал «Восток», поместив на своих 
страницах рецензию В. Авдеева, где ав-
тор отметил, что книга может являться 
 введением в изучение Древнего Востока. 

* Клавдий Птолемей � известный астороном древности, завершивший начатое Гиппархом дело 
создания геоцентрической теории движения солнца, Луны и планет. В капитальном труде «Великое 
математическое построение астрономии в 1� книгах», известном под арабизированным названи-
ем «Альмагест», Птолемей касался важнейших фактов математической географии. До появления 
спустя 120 лет книги «Об обращении небесных сфер» Н. Коперника «Альмагест» оставался не-
превзойденным образцом изложения всей суммы астрономических знаний древнего мира и имел 
огромное практическое значение для мореплавания и определения географических координат.
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Главную ценность издания рецензент ви-
дит в умелом изложении истории архео-
логических открытий и краткого очерка 
результатов этих находок в связи с общим 
изучением Древнего Востока.

В архиве сохранилось письмо В. Бузе-
скула к известному историку Д.И. Багалею, 
из которого узнаем, что Владислав Петро-
вич, следуя совету последнего, решился 
представить свою книгу на соискание пре-
мии Академии наук. В письме не указано, 
какой премии, но оно интересно тем, как 
В. Бузескул характеризует состояние оте-
чественного востоковедения на то время 
(192�). Ему нужны были рецензии-реко-
мендации, чтобы получить эту премию. 
Ученый пишет: «На Украине я не знаю 
востоковеда, который был бы специали-
стом в области истории Древнего Восто-
ка... У нас в Харькове историю Древнего 
Востока читает Н.С. Гольдин. Египтологи-
ей у нас занимается, правда, Е.Е. Кагаров, 
которому принадлежит книга об успехах 
египтологии, представляющая обстоятель-
ный обзор открытий в этой области...

...В России � В.В. Струве, востоковед-
египтолог, служит в Эрмитаже, где заведу-
ет отделением египетских древностей...»

В. Бузескул называет еще нескольких 
историков: «Израиль Григорьевич Франк-
Каменецкий, востоковед, преимуществен-
но египтолог... находится в Петрограде; 
состоит членом Академии материальной 
культуры (бывший Археологический ко-
митет).

...Сергей Александрович Жебелев, 
историк-классик, профессор Петроград-
ского университета, специалист по гре-
ческим древностям, но занимается и 
 археологией...

...Борис Владимирович Формаковский... 
археолог, специалист преимущественно в 
области древностей греческих на юге Рос-
сии. Но занимался и историей восточных 
культур, например хеттской.

...В Москве есть востоковед-египтолог 
В.М. Викентьев...

...Алексей Алексеевич Захаров, про-
фессор Московского университета, зани-
мается древней историей и археологией, 
Грецией и Востоком.

...Илья Николаевич Бороздин, про-
фессор в Москве, был сотрудником 
Б.А. Тураева по изданию «Культурно-

 исторических памятников Древнего Вос-
тока», состоит заведующим Историко-
 этнографического отдела Всероссийской 
научной ассоциации.

...Татьяна Николаевна Козмина-Бороз-
дина, ученица Б.А. Тураева, состоит при 
Отделе этнографических древностей в 
Московском музее искусств. Недавно в 
«Новом Времени» дала обзор трудов рус-
ских египтологов.

В Москве есть египтолог Ф.В. Баллод, 
преимущественно историк искусства...»��

Как видно из этого письма, ученых-
 востоковедов было очень небольшое коли-
чество, и после смерти Б. Тураева, знатока 
истории классического Востока, вышед-
шая книга В. Бузескула была первым изда-
нием в области востоковедения.

В. Бузескул с прискорбием пишет в 
упомянутом письме о смерти Б. Тураева, а 
в журнале «Новый Восток» публикует ре-
цензию на небольшое издание последнего, 
где замечает, что автор дает представление 
о достижении русской науки в области 
изучения Древнего Востока, «изучения, 
важность которого для нас давно уже осоз-
нана: еще в 17�5 г. бывший тогда на по-
ложении президента Академии “главный 
командир” ее барон Корф ходатайствовал 
об учреждении при Академии особой ка-
федры восточных древностей, “потому 
что ради соседства и великого союза вос-
точных народов с нами о сем учении паче 
всех прочих стараться надлежит”»�4.

Свои исследования в области изучения 
Древнего Востока В. Бузескул продолжил 
и в последующие годы, описывая все но-
вые открытия и научные достижения.

В марте 1926 года на заседании истори-
ко-этнологического отделения Всеукраин-
ской научной ассоциации востоковедения, 
созданной в 1926 году, В. Бузескул высту-
пил с докладом: «Открытия и научные дос-
тижения за последние годы в области изу-
чения Древнего Востока». Ученый начал 
свой доклад с того, что научная жизнь ни-
когда не замирала окончательно, «... в годы 
войны и внутренних потрясений, несмотря 
на все затруднения, невзгоды и тяжелые 
переживания, пытливый ум человека про-
должал изыскания в разных областях зна-
ния, и в эти годы сделано немало откры-
тий и достижений»�5. Ученый остановился 
на «классическом Востоке � Египте и 
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 Передней Азии, и, конечно, назвал важней-
шым открытие в 1922 г. гробницы фараона 
Тутанхамона. В историю вошли лорд Кар-
нарвон и Картер, совершившие этот под-
виг. Владислав Петрович говорил о месте, 
где была обнаружена гробница, � левый 
берег Нила, в Бибан-эль-Малуке, в Долине 
царей. Именно там были царские могилы 
XVIII�ХХ династий. Открытие явилось�ХХ династий. Открытие явилось 
сенсацией, ибо, как утверждал В. Бузе-
скул, отдельные египтологи, как-то Мас-
перо, считали, что здесь все исследовано и 
дальнейшие поиски безнадежны. И только 
упорство и вера в успех помогли Карнарво-
ну добиться блестящих результатов. Не по-
счастливилось Картеру: он умер от укуса 
москита.

В. Бузескул в своем докладе очень кра-
сочно, со всеми подробностями рассказал 
о гробнице и состоянии молодого Тутан-
хамона, которому было всего 18 лет; его 
царствование относили в то время к 50-м 
годам XIV ст. до н.э. Он был вторым пре-XIV ст. до н.э. Он был вторым пре- ст. до н.э. Он был вторым пре-
емником царя-реформатора, «еретика» 
Аменхотепа IV. Большое количество най-IV. Большое количество най-. Большое количество най-
денных в гробнице предметов «явились 
ослепляющим откровением красоты и 
тонкости египетского искусства».

Изучая литературу в связи с этим от-
крытием, Владислав Петрович пришел к 
выводу, что оно «при всей своей эффектно-
сти, не принадлежит к числу тех, которые 
существенно изменяют взгляды, соверша-
ют переворот, составляют эпоху в истории 
науки»�6. Значение открытия гробницы Ту-
танхамона сводилось к тому, что это первая 
гробница, дошедшая в целости, в отличие 
от остальных, разграбленных в древности.

В 191��1914 гг. в Телль-Амарне произ-
водились изыскания немцами под руково-
дством Борхарда, который доказывал су-
ществование здесь города еще при Амен-
хотепе ІІІ.ІІІ..

В. Бузескул говорил о дальнейших ис-
следованиях англичан на месте Телль-Амар-
ны под руководством Ньютона и Грифиза, 
раскрывшими город с широкими улицами, 
садами, построенный по обдуманному пла-
ну. Впервые на почве Древнего Египта был 
раскопан царский парк, обнаружен дворец 
Аменхотепа IV. Особенно привлекали вни-IV. Особенно привлекали вни-. Особенно привлекали вни-
мание многочисленные фрески.

Владислав Петрович подчеркивал, 
что искусство того времени «отличалось 

 особенною жизненностью, реализмом». Но 
главным � в Телль-Амарне были открыты 
многочисленные дома.

В. Бузескул рассказывал об открытиях 
ученых многих стран в разных точках 
Древнего Египта. Многие города, египет-
ские храмы восставали из руин и свиде-
тельствовали о жизни древних египтян и 
взаимовлиянии древних культур.

К концу 20-х годов ХХ в. относятся 
чрезвычайно важные достижения в обла-
сти изучения языка, истории и культуры 
хеттов. Владислав Петрович подчеркивал, 
что это открытие «...может, важнейшее из 
всех, какие были за последнее время в об-
ласти истории древнего, “Классического” 
Востока. Ранее, в 1925 году, в рецензии на 
статью Ж. Контено и профессора А. Заха-
рова о хеттах В. Бузескул писал: «В по-
следнее время, в особенности за годы ми-
ровой войны и следующие за ними, “хетт-
ский вопрос” выдвинулся на первый план 
в области изучения древнего мира: им 
интересуются лингвисты, археологи, ис-
торики и все, кто неравнодушен к судьбам 
мировой культуры в древности. Ведутся 
раскопки на месте былых центров царства 
хеттов, в Богазкеое и, в последнее время, в 
Кархемыше; делаются попытки, более или 
менее успешные, дешифровать их загадоч-
ные письмена, публикуются документы, 
в обилии найденные в архиве Богазкеоя, 
исследуется язык хеттов, их отношение к 
другим народностям, в том числе и к насе-
лению юга России; еще не так давно “за-
бытое царство”, культурный мир хеттов 
теперь представляется мощным, равно-
ценным вавилонскому и египетскому»�7.

Особое внимание в рецензии В. Бузе-
скул уделил статье А.А. Захарова «Хетт-
ская культура», состоящей из четырех 
очерков и дающей значительный матери-
ал, отличающийся обстоятельностью. К 
числу сенсационных открытий на то время 
принадлежала находка хеттских законов.

Возвратимся к упомянутому выступле-
нию В. Бузескула, где ученый говорит о 
хеттах, составлявших некогда могущест-
венную державу, в XV�XIII столетии доXV�XIII столетии до�XIII столетии доXIII столетии до столетии до 
нашей эры соперничавшую с царством 
фараонов. Хетты занимали большую часть 
Малой Азии, верхнее течение Евфрата, 
север Сирии, где они сталкивались с егип-
тянами и откуда вытеснили египетское 
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влияние. В селении Богазкеос, где ранее 
находилась столица хеттов, немецким уче-
ным Гуго Винклером и представителем 
Оттоманского музея в Константинополе 
Макриди-Беем найден был целый государ-
ственный архив хеттских царей с интерес-
ными документами.

Длительное время язык хеттов не мог-
ли разобрать. Владислав Петрович верно 
заметил, что никакие войны не могли ос-
тановить науку: именно в годы мировой 
войны, начиная с 1915 г., усилиями Фрид-
риха Грозного и других ученых письмена 
хеттов удалось распознать. Мнения уче-
ных касательно происхождения языка в то 
время разошлись. В. Бузескул, опираясь 
на отдельные источники, опубликованные 
в различных журналах, пришел к заключе-
нию, что «хетты представляли собой конг-
ломерат народностей, с господствующим 
индо-европейским элементом, а в их над-
писях различают до 8 языков»�8.

Важным историческим событием было 
открытие хеттских законов XIV�XIII вв. доXIV�XIII вв. до�XIII вв. доXIII вв. до вв. до 
н.э., опубликованных тем же Ф. Грозным. 
Так «забытое царство хеттов» возроди-
лось и было предметом особого внимания 
лингвистов, ориенталистов, историков, 
юристов. Владислав Петрович говорил, 
что «хеттский вопрос» для отечественных 
ученых имел двойной интерес, ибо он свя-
зан с вопросом о культурном влиянии на 
народности Кавказа и северного побере-
жья Черного моря. Хеттские пережитки 
усматривались в вышивках крестьян из се-
верных губерний России, в женском голов-
ном уборе Чертомлыцкого кургана также 
виделась аналогия с хеттской культурой, 
устанавливалась даже связь скифского, 
ирано-эллинского мира с последней. Вла-
дислав Петрович коснулся также докумен-
тов Хеттского архива в Богазкеое, где были 
найдены материалы о государстве, которое 
по тем временам было названо Ахейским, 
с царем Атреем (1245�1210 г. до н.э.).

Ученый упомянул о греческих папиру-
сах, касающихся греко-римского Египта, 
открытых в 90-х годах ХІХ ст. Папирусы 
разнообразного содержания, казалось ут-

раченные навсегда, произведения грече-
ской литературы, такие как трактат Ари-
стотеля о государственном строе Афин, 
различные документы, письма... На осно-
вании найденных материалов писались 
замечательные труды по древней истории. 
Владислав Петрович упоминает известно-
го ученого М.И. Ростовцева, написавшего 
великолепную книгу о крупном поместье в 
Египте в ІІІ ст. до н.э. На то время (1922 г.)ІІІ ст. до н.э. На то время (1922 г.) ст. до н.э. На то время (1922 г.)ст. до н.э. На то время (1922 г.) 
российский академик Ростовцев работал и 
жил уже в Америке, поэтому книга была 
издана на английском языке и называлась 
«A. Large Estate in Egypt in the third centuryA. Large Estate in Egypt in the third century. Large Estate in Egypt in the third century Large Estate in Egypt in the third century Estate in Egypt in the third centuryEstate in Egypt in the third century in Egypt in the third centuryin Egypt in the third century Egypt in the third centuryEgypt in the third century in the third centuryin the third century the third centurythe third century third centurythird century centurycentury 
B.C. Madison»..C. Madison».C. Madison».. Madison». Madison».».

В своем исследовании Ростовцев ис-
пользовал «архив Зенона», бывшего в 50-х 
годах ІІІ ст. до н.э. управляющим крупнымІІІ ст. до н.э. управляющим крупным ст. до н.э. управляющим крупным 
поместьем Аполлония, министра финансов 
при Птоломее ІІ Филадельфе, � поместьем,ІІ Филадельфе, � поместьем, Филадельфе, � поместьем, 
пожалованным царем Аполлонию в пользо-
вание. Исследование Ростовцева � это жи-
вая картина крупного поместья в Египте, с 
помощью которой автор смог характеризо-
вать хозяйственную политику первых Пто-
ломеев. В. Бузескул высказывал мысль, что 
мастерское исследование «Архива Зенона» 
помогло раскрытию многих исторических 
вопросов, важных для характеристики эл-
линистической эпохи и для современного 
представления древнего мира вообще.

Новые замечательные открытия проли-
вали свет на происхождения культур, на 
их связь в древнейшие времена с другими 
культурами, в том числе европейскими.

В докладе В. Бузескул говорил о тяже-
лых условиях, в которых оказались ученые 
в годы войны. Он подчеркивает самоот-
верженность и мужество ученых, совер-
шавших подвиг во имя науки � востоко-
ведения � в те тяжелые дни. Свой доклад 
В. Бузескул закончил такими словами: «Но 
я думаю, что даже из этого, далеко не пол-
ного, обзора видно, что в тяжелую годину 
мировой войны и следовавших за нею пе-
реживаний работа по изучению Древнего 
Востока не прерывалась: она дала новые 
факты, важные достижения; она открыла 
пред нами новые горизонты»�9.
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Посилення інтересу до мусуль-
манського віровчення в Україні зумов-

лює гостру потребу в об’єктивній інфор-
мації про іслам, його духовні цінності 
та релігійну практику. Україна � один із 
самобутніх регіонів світу, де мусульмани 
порівняно із християнами становлять не-
численну конфесійну групу, однак вони 
протягом тривалого історичного періоду 
активно взаємодіяли з українцями та 
іншими немусульманськими народами 
 України. 

Усі відомі матеріали про мусульман 
в Україні розподіляються на першодже-
рела та літературні матеріали. Значення 
перших, очевидно, переважає, потребує 
першочергової уваги, бо дані, наведені 
в них, мають найбільшу достовірність. 
Це матеріали Міжобласної асоціації гро-
мадських організацій (МАГО) “Арраїд” у 
Києві, фонди Центрального державного 
архіву громадських об’єднань України, 
Центрального державного архіву в Авто-
номній Республіці Крим (АРК), матеріали 
Меджлісу кримськотатарського народу, 
Конгресу азербайджанців України � напев-
но, найбільш численної національно-куль-
турної організації мусульман в Україні. Це 
також матеріали Центру інформації і до-
кументації кримських татар та національ-
но-культурних товариств мусульман � 
 татарського, узбецького, башкирського.

Фонди Центрального державного ар-
хіву громадських об’єднань України в 
м. Києві містять детальну інформацію про 
мусульманські народи, що прибували на 
територію нашої країни з місць депортації. 
Ця інформація представлена у вигляді по-
станов та звітностей Ради Міністрів УРСР 
та ЦК КПУ, у яких, зокрема, надані ма-
теріали про процес облаштування кримсь-
ких татар, що поверталися в Україну. Став 
можливим також доступ до документів про 
кримських татар із грифом “цілковито таєм-
но”. Прикладом може служити довідка “О 

С.В. Нетеса

прО деякІ джереЛА І ЛІтерАтуру 
щОдО рОзрОбки теми 

“ІсЛАм І НезАЛежНА укрАїНА”
(Представники народів цієї релігії в Україні 

протягом 1991–2006 рр.)

крымских татарах” від 15 січня 1987 року, 
де наведені дані про кількість кримських 
татар по всіх областях України, кількісні 
показники зайнятого у різних сферах про-
мисловості кримськотатарського населен-
ня, забезпечення кримських татар житлом 
та місцем роботи, заходи щодо будівництва 
у декількох районах для розміщення татар, 
які щойно прибули в Україну1.

Це також і Постанова від 19 травня 
1990 року ЦК КПРС “О создании Союзно-
го совета крымскотатарского народа”, де 
представлена низка матеріалів політично-
го, правового та економічного характеру, 
що призвели до необхідності утворення 
вищезазначеної Ради2.

Щодо фондів Центрального держав-
ного архіву Автономної Республіки Крим 
(АРК), то тут наведена змістовна інфор-
мація про кримських татар, що мешкали 
на півострові у різні роки. Це також дані 
про ситуацію в культурологічній сфері, 
наприклад звіт ЦК КПУ “О еженедель-
ном приложении к газете “Крымская 
правда” кримськотатарською мовою від 
4.05.1988 р., довідка Кіровського райко-
му КПУ в Сімферополі “Творчість рук 
та душі” про роботу кримськотатарсько-
го клубу “Ватан” від 1989 року, а також 
орієнтовка “Про релігійно-націоналістичні 
прояви серед кримськотатарського насе-
лення” від 16.09.1988 р., де надана інфор-
мація про різні форми вимог кримсько-
татарського народу з метою збільшення 
кількості об’єктів релігійної інфраструк-
тури на півострові тощо�.

Міжобласна асоціація громадських ор-
ганізацій (МАГО) “Арраїд” (у перекладі з 
арабської “передовий”) заснована в 1997 р. 
Вона об’єднала в один союз громадські ор-
ганізації в десятьох обласних центрах Ук-
раїни на принципі рівноправних взаємин і 
в прагненні сприяти їхньому розвитку. 

Недивно, що за роки діяльності асоціація 
стала не тільки впливовим об’єднанням, а 
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Про деякі джерела і літературу щодо розробки теми “Іслам і незалежна Україна”

й зуміла завоювати довіру приватних і дер-
жавних спонсорів та залучити значні спон-
сорські кошти з цілого ряду країн Близь-
кого Сходу, а також з деяких країн Євро-
пейського Союзу. В асоціацію входить 
спеціалізований відділ � об’єднання не-
залежних громадян “Ансар Фаундейшн”. 
Він займається видавничою діяльністю, 
що пов’язана із перекладом і випуском 
літератури, аудіо- та відеоматеріалів4.

Об’єднання “Ансар Фаундейшн” підго-
тувало до виходу цілу низку книг, аудіо- 
та відеопродукції відомих авторів з країн 
ісламського Сходу, ЄС, США і СНД. Ба-
гато з них неодноразово перевидавалися 
через зростаючий попит серед читачів і 
слухачів, коло яких не обмежується му-
сульманами. До того ж попит серед нему-
сульман переважає. 

Матеріали розраховані на широку ау-
диторію. Це література для маленьких 
мусульман � наприклад, дитячі книги про 
Рамадан, молитви і ритуальні обмивання, 
книжка “Іслам для дітей”; для мусуль-
манських жінок � “Жінка на шляху Закли-
ку”, “Довідник мусульманської жінки”; 
література, присвячена основам віровчення 
ісламу, � “Коран”, “Хадіс”, “Моральність 
мусульманина” тощо, а також для більш 
широкого кола читачів � “Загальні уяв-
лення про іслам”, “Іслам: шлях до Бога”, 
“Біблія, Коран і наука” та багато інших. 

Крім цього, кожна організація, що вхо-
дить в асоціацію “Арраїд”, періодично ви-
дає брошури і буклети на актуальні теми, 
пов’язані з ісламом і мусульманами5.

У Донецьку � вересня 1999 року зусил-
лями асоціації громадських організацій 
“Арраїд” та Духовного центру мусульман 
України (ДЦМУ) відкрито Український 
ісламський університет. Особливу увагу, 
поряд з арабською мовою, тут приділяють 
вивченню Корану, норм поведінки згідно з 
ісламом, вивчаються також татарська мова, 
релігієзнавство. Випускники університету 
можуть працювати у мечетях, медресе, 
релігійних громадах, в ісламських центрах 
та фондах, бути імамами, проповідниками, 
викладачами, перекладачами, керівниками 
громад тощо6.

У березні 1999 року була створе-
на Всеукраїнська громадсько-культур-
на організація “Конгрес азербайджанців 
 України” (КАУ). У 25 адміністративних 

центрах України КАУ має свої регіональні 
організації, які об’єднали навколо себе 
півмільйонну азербайджанську громаду 
України.

КАУ здійснює свою діяльність у рам-
ках Конституції України, у відповідності 
з діючим законодавством України, Зако-
ном “Про національні меншини”, Законом 
“Про об’єднання громадян”7.

Організації КАУ в Криму, на Дніпропет-
ровщині, Харківщині мають свій друкова-
ний орган. Централізовано у м. Києві кон-
грес видає газету “Голос Азербайджану” 
(редактор Г. Тагієв), яка регулярно знайо-
мить членів організації та представників 
державної влади з новинами та подіями 
Азербайджанської Республіки та із життям 
азербайджанської діаспори України8.

Харківська обласна регіональна орга-
нізація “Конгрес азербайджанців України” 
(ХОРО “КАУ”) проводить велику роботу 
із зміцнення миру і злагоди, міжнаціональ-
них відносин в Україні, оскільки це одне 
з основних статутних завдань організації. 
А головним завданням цієї організації є 
об’єднання представників азербайджансь-
кої діаспори України для створення умов 
реалізації і розвитку культурних, духов-
них, суспільно-політичних потреб своїх 
членів і громади в цілому; захист прав та 
інтересів азербайджанців.

З липня 2005 р. виходить газета “Луна 
Азербайджану”, видавцем якої є ХОРО 
“КАУ”9.

Центр інформації та документації 
кримських татар (ЦІДКТ) є неурядовою, 
некомерційною організацією, що заснова-
на у 2000 році. Метою ЦІДКТ є надання 
інформації з історії та сучасного розвитку 
Криму, висвітлення проблем, пов’язаних з 
поверненням кримськотатарського народу 
на історичну батьківщину і відновленням 
його політичних, соціальних, економічних 
і культурних прав у межах незалежної 
 України.

Основною формою інформаційної 
діяльності ЦІДКТ є бюлетень “Кримські 
студії”, який видається українською та 
англійською мовами з періодичністю 6 
 номерів на рік.

Кожен номер бюлетеня “Кримські 
студії” безкоштовно надсилається народ-
ним депутатам України, до міністерств і 
відомств України (гуманітарного блоку), 
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бібліотекам провідних вузів Києва та 
 Автономної Республіки Крим, а також 
посольствам держав і місіям міжнарод-
них організацій, які акредитовані в Украї-
ні, неурядовим громадським організаціям 
 України.

Співробітники ЦІДКТ проводять що-
денний моніторинг української преси з 
кримськотатарської тематики. Всі відібрані 
матеріали систематизуються за рубрика-
ми і виставляються щодекадно (1 номер у 
10 днів) в електронному бюлетені “Крим 
у дзеркалі української преси”, який без-
коштовно надсилається всім зацікавленим 
 сторонам10.

У галузі дослідницької діяльності 
ЦІДКТ здійснює підтримку реалізації 
наукових теоретичних досліджень і роз-
роблення правових норм і механізмів, які 
можуть бути використані як законодавча 
ініціатива.

Співробітники ЦІДКТ беруть активну 
участь у проведенні різноманітних конфе-
ренцій, “круглих столів”, семінарів з проб-
лем прав людини, національних меншин і 
корінних народів.

У найближчих планах ЦІДКТ � ство-
рення електронної бібліотеки, до якої 
включатимуться нормативно-правові акти 
органів державної влади України з пи-
тань розвитку Криму, повернення та об-
лаштування кримськотатарського народу, 
а також праці українських і зарубіжних 
дослідників з історії та культури корінних 
народів Криму.

Як і решта неурядових організацій, 
ЦІДКТ прагне до розширення кола парт-
нерів для взаємного обміну досвідом, а 
також об’єднання зусиль щодо реалізації 
проектів, які спрямовані на розбудову сус-
пільства в Україні на принципах взаємної 
поваги й дружби. 

Відкриття ЦІДКТ власного сайту 
(http://www.cidct.org.ua) дозволяє розши-
рити коло користувачів його матеріалами, 
в тому числі й роботами, що публікуються 
в бюлетені “Кримські студії”11.

Республіканська федерація татар та 
башкирів Криму (голова правління � Ма-
рат Массалімов) � наймолодша серед 
національно-культурних об’єднань півос-
трова. Вона створена для об’єднання татар 
і башкирів, для активної участі в демо-
кратичних процесах федерації, сприяння 

національному і духовному відродженню 
татар та башкирів, а також збереження і 
розвитку їхніх мов, культур, традицій і 
звичаїв, зміцнення зв’язків з татарським 
і башкирським народами в Татарстані 
і Башкортостані та інших країнах, еко-
номічних та міжнаціональних зв’язків з 
іншими народами. 

Регіональні відділення федерації ство-
рені в Севастополі, Ялті, Керчі, Джан-
кої, Євпаторії, Білогорську, Бахчисараї та 
інших містах і населених пунктах Криму. 

Представники федерації брали участь у 
виїзному засіданні Всесвітнього конгресу 
татар, де обговорювалися проблеми та-
тарської діаспори в Криму. 

Федерація сприяла підписанню угоди 
з культурного обміну між Республікою 
Татарстан і АРК та проведенню в Ялті 
Міжнародного дитячого фестивалю12.

З 1998 року в Києві існує Всеук-
раїнський татарський культурний центр 
“Туган Тел” (“Рідна мова”). Його очолює 
Канафія Місбахетдинович Хуснутдинов. 
До його складу входять 1� регіональних 
татарських громад, у тому числі київська 
громада татар “Ільдаш” та Республікансь-
ка федерація татар та башкирів Криму. 
Зараз у Києві працює чотири татарські са-
модіяльні фольклорні колективи, вони до-
бре відомі в місті, уже вийшло багато їхніх 
записів на компакт-дисках та касетах. На-
родний жіночий хор “Шатлик” (“Радість”) 
існує вже більше 10 років. Жіночий вокаль-
ний ансамбль “Асил яр” також має успіх у 
слухачів. А показовий дитячий ансамбль 
“Лейсен” є лауреатом Міжнародного фес-
тивалю тюрксько-татарської творчості. Він 
вже двічі брав участь у роботі Міжнарод-
ної дитячої академії в Польщі, регулярно 
виступає на київських святах. 

Татарський культурний центр у сто-
лиці України є єдиною організацією 
національних меншин нашої держави, 
що випускає власний щомісячний ілюст-
рований журнал. Це видання називається 
 “Дустлик”, що татарською означає “друж-
ба”. Зараз центр виплачує стипендії 
кращим студентам-татарам, має домов-
леність із керівництвом Татарстану про 
пільговий прийом кращих представників 
української татарської молоді у провідні 
технічні і гуманітарні вищі навчальні за-
клади Республіки Татарстан1�.
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Київська обласна узбецька громада “Уз-
бекистан” існує з 1985 року, але офіційно за-
реєстрована 2 березня 2004 року. Головою 
є Пулат Аманович Козаков. Сьогодні 
громада нараховує близько 200 чоловік. 
Щорічно 21 березня вона проводить свят-
кування Новрузу (цей день символізує 
початок Нового року, відродження при-
роди), відвідує в цей день дитячий прий-
мач-розподільник Києва, де здійснюється 
вручення подарунків, частування узбець-
кими стравами, концерт. Кожного місяця 
громада проводить засідання узбеків, що 
мешкають у Києві та Київській області. У 
проекті � організація недільної школи для 
дітей з вивчення узбецької мови і відкрит-
тя Узбецького культурного центру14.

Найбільш цінну літературу про мусуль-
ман в Україні можна знайти у бібліотеці 
імені І. Гаспринського в місті Сімферополі, 
у газетах ісламських культурних центрів 
у місті Києві � “Арраїд” та “Аль-Баян”, 
газеті Конгресу азербайджанців України 
в Києві (“Голос Азербайджана”) та Хар-
кові (“Эхо Азербайджана”), що видають-
ся російською мовою. Це також численні 
друковані видання Кримського півостро-
ва � “Полуостров”, “Голос Крыма”, “Ав-
дет”, крім того, сайти різних мусульмансь-
ких організацій у мережі Інтернет.

Після депортації кримських татар у 1944 
році сталінський режим знищив на півос-
трові всі сліди їхнього перебування, навіть 
цвинтарі. З особливим цинізмом знищува-
лися предмети матеріальної культури, у пер-
шу чергу книги. На півострові було закрито 
близько 1000 національних бібліотек, част-
ково вивезено, а в більшості випадків � про-
сто спалено, � це більш ніж 25 мільйонів 
книг тюркськими мовами, у тому числі 
твори В.І. Леніна, перекладені раніше на 
кримськотатарську. Повернувшись на рідну 
землю, кримські татари постали перед вели-
кою проблемою: для відновлення системи 
національної освіти потрібно було відродити 
в першу чергу мережу бібліотек. Методич-
ним центром для вирішення цього масштаб-
ного завдання зараз є Центральна кримсь-
котатарська бібліотека ім. І. Гаспринського, 
відкриття якої стало подією міжнародного 
значення, оскільки у відкритті брав участь 
Надзвичайний і Повноважний Посол Ко-
ролівства Нідерландів Отто Хаттінг Ван 
Сант, котрий фінансував проект15.

Бібліотека імені І. Гаспринського, що на-
звана ім’ям видатного кримськотатарського 
письменника, вченого, журналіста, редак-
тора і видавця першої кримськотатарсь-
кої газети “Терджиман” (“Перекладач”), 
була заснована у вересні 1990-го, а в 1995 
році рішенням Ради Міністрів Криму пе-
ретворена в республіканську. З 1997 року 
бібліотека є колективним членом асоціації 
бібліотек “Євразія”, учасником конфе-
ренції “Бібліотеки й асоціації в мінливому 
світі”, співзасновником Фонду підтрим-
ки бібліотек Криму. Колектив бібліоте-
ки ім. І. Гаспринского здійснює ділові та 
інформаційні зв’язки, а також співпрацює 
з Національною бібліотекою України імені 
В.І. Вернадського, Російською державною 
бібліотекою, національними бібліотеками 
Узбекистану, Азербайджану, Татарстану та 
багатьох країн Європи. Основу бібліотеки 
складають книги особистих колекцій вче-
ного-філолога Басира Гафарова, передані 
бібліотеці в 1991 році відповідно його за-
повіту. Сьогодні її книжковий фонд стано-
вить більш ніж 14 тисяч книг, у тому числі 
чотири тисячі кримськотатарською мовою, 
серед яких 1,� тисячі томів рідкісних і 
особливо цінних видань. Це видання І. Гас-
принського при його житті, Д. Сейдамета, 
А. Озенбашли, О. Акчокракли, Б. Чобан-
Заде, А. Кричинського, Е. Шем’ї-Заде та 
інших видатних діячів кримськотатарської 
культури. Особливо цінний фонд бібліоте-
ки становлять фотокопії 61 тому книг, 
що містять судові та архівні документи 
Кримського ханства з 161�-го по 1780 рік. У 
бібліотеці зберігаються також повні колекції 
журналів “Emel” (19�0�1998), “Kіrіm” 
(1957�1961), що видавалися кримськота-
тарською діаспорою в Румунії і Туреччині, 
газети “Ленін байраги” (1957�1990) і жур-
налу “Їлдиз” (1976�1990). У 1998 році понад 
1600 кримськотатарських книг 1900�1941 
років видання були передані в Сімферополь 
з Російської державної бібліотеки, у листо-
паді 1998 року � більше �00 кримськота-
тарських книг, виданих у 1960�1990 роках 
у місцях депортації, з державної бібліотеки 
ім. А. Навої Узбекистану. У Москві та інших 
бібліотеках Росії багато кримськотатарсь-
ких книг збереглися в одиничних екземпля-
рах, а тому не були передані, тож колектив 
бібліотеки ім. Гаспринського планує їхнє 
копіювання або перевидання16.
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Послугами бібліотеки ім. І. Гаспринсь-
кого щорічно користуються більш ніж 2 
тисячі читачів, що використовують понад 
�0 тисяч книг та інших видань. Фахівцями 
бібліотеки розроблена концепція бібліотеч-
ного обслуговування кримськотатарського 
населення в місцях компактного прожи-
вання. У бібліотеці створені довідково-
бібліотечний та електронний каталоги, 
систематичні картотеки статей, картоте-
ки краєзнавчої літератури та персоналій і 
 деякі інші довідкові посібники. Бібліотека 
виступає не тільки державним сховищем 
книг, рукописів і документів, а також є 
центром тюркської культури в Криму � тут 
функціонує Музей кримськотатарського 
мистецтва, Центр рекомендаційної бібліо-
графії, ведеться велика наукова робота. 
У квітні 1999 року в селищі компактного 
проживання кримських татар Мар’їно біля 
Сімферополя відкрито перший виїзний 
читальний зал. У травні нинішнього року 
видана книга Д. Урсу “Нариси історії куль-
тури кримськотатарського народу 1921�
1941 рр.”.

До останнього часу весь фонд бібліоте-
ки зберігався в непристосованому 
приміщенні � колишньому будинку мед-
ресе, що є архітектурним пам’ятником 
XІ�XVІ століть. У 1994 році ідею його 
реставрації під бібліотеку висунув Мехмет 
Тютюджи, керівник видавничого центру 
“Туркестан � Азербайджан” у місті Хаар-
лам у Нідерландах. Вона була підтримана 
Інститутом східного права і русистики, а 
його співробітник Ганна Хайке підготувала 
проект, згідно з яким уряд країни виділив 
суму у 240 тисяч доларів. У 1997 році 
проект був підтриманий фондом Сороса 
в Україні, що формував програму “Інте-
грація в українське суспільство кримсько-
татарського народу, вірмен, болгар, греків 
і німців, що постраждали від депортації” 
і виділив на відтворення кримськотатарсь-
кої бібліотеки 145 тисяч доларів. Для за-
безпечення бібліотеки 50 тисяч гривень 
виділив і уряд Кримської автономії17.

Фонд досліджень і підтримки корінних 
народів Криму � традиційна неурядова 
організація з місцевим статусом, засно-
вана з ініціативи інтелігенції і політиків 
Криму, зацікавлених у сприянні підви-
щенню рівня освіти і розвитку культур-
ної спадщини, в організації налагодження 

контактів і обміну досвідом у вирішенні 
ключових проблем в Україні і за кордоном. 
Організація зареєстрована у Виконавчому 
комітеті Центрального району Сімферо-
поля (адміністративний центр Криму). У 
фонд входять юристи, учителі, історики, 
архіваріуси, студенти і вчені.

Фонд заснований у 1997 році. Він ви-
грав грант Української філії Міжнародно-
го Відродження для проектів: “Розвиток 
національно-культурних товариств � умо-
ва збереження корінних народів Криму” 
(1997), “Моніторинг кримськотатарської 
преси” (1998), програма з обміну студента-
ми (1998). Здійснює публікацію бюлетеня 
“Алтин Бешик” (“Золота колиска”), у яко-
му публікує маловідомі в СНД матеріали 
з проблем прав людини, корінних народів, 
меншин, жертв насильницької депортації 
тощо. 

Фонд є співорганізатором міжнародно-
го семінару “Захист прав корінних народів 
і меншин у плюралістичних полікультур-
них суспільствах” (1997), семінару “Мож-
ливості неурядових організацій у розвитку 
демократії в Криму як умова відродження 
корінних народів” (1998), Міжнародного 
симпозіуму “Геноцид і корінні народи” 
(1998). Фонд є учасником 2-х міжнародних 
семінарів “Захист національних меншин” 
відповідно до Європейської рамкової кон-
венції про захист національних меншин. 

Робочими мовами у фонді є кримсь-
котатарська, англійська, українська, 
російська. Річний бюджет фонду засно-
ваний на добровільних внесках, фінансах 
засновників і грантах. Президент фонду � 
Надир Бекир, кандидат філософських 
наук, юрист, керівник політико-правового 
управління Меджлісу кримськотатарсько-
го народу18.

2� жовтня 199� року вийшов перший 
номер першої в Україні мусульманської 
газети “Аль-Баян”, створеної засновника-
ми: Ісламським культурним центром міста 
Києва і фондом “Саар-фаундейшн”. Надалі 
співзасновниками були благодійні фонди: 
спочатку “Аль-Бушра”, потім “Замзам”.

З першого номера засновники і редакція 
розробили концепцію газети та упевни-
лися в думці, що мусульмани України не 
повинні залишатись осторонь “релігійної 
пропаганди” і зобов’язані поділитися 
знаннями про впливову релігію � іслам, 
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про її значення і внесок у загальнолюдську 
 цивілізацію, що вони повинні підвищувати 
її престиж і захищати від необґрунтованих 
обвинувачень в екстремізмі і тероризмі. У 
багатьох світових засобах масової інфор-
мації іслам зображується як релігія, що 
сповідує насильство. Газета протистоїть 
цьому хибному ствердженню і своєю 
діяльністю прагне спростувати цей по-
милковий стереотип, сприяючи ненав’яз-
ливій освіті і моральному удосконаленню 
представників мусульманських народів 
 України. 

Іслам може бути привабливим для ба-
гатьох, якщо про нього правдиво і пере-
конливо розповідати. Мусульмани заклали 
основи сучасної фізики, хімії, математики, 
медицини. Свого часу у країнах Арабських 
Халіфатів були розвинуті висока поезія, 
література, історія, філософія. Існувало 
найефективніше промислове і сільськогос-
подарське виробництво. Усе це стало мож-
ливим завдяки умовам, створеним ісла-
мом. Але ці факти завжди замовчувалися. 
Звичайно, про престиж ісламу повинні 
піклуватися в першу чергу самі мусульма-
ни. Редакція газети намагається довести 
правду про іслам, шаріат, ісламську куль-
туру та історію до всіх народів України. 
Газета повідомляє лише про найбільш 
привабливі, але в той же час найбільш на-
ближені до Корану й проповідей Пророка 
Мухаммада сторони ісламу.

Особливу увагу редакція приділяє та-
ким темам, що отримали високу оцінку 
читачів: “Іслам у нашому житті”, “Енцик-
лопедія ісламу”, “Спосіб життя в ісламі”, 
“Про священну книгу мусульман � Ко-
ран”, “Про великих синів і дочок ісламу”, 
“Дітям і молоді про іслам”. Розповідаючи 
про ісламський етикет, редакція показує, 
як повинні поводитися мусульмани в по-
всякденному житті, щоб їхні високомо-
ральні і шляхетні принципи були прикла-
дом для усіх. 

З часу свого заснування газета виступає 
на захист власної ідейної платформи � про-
паганди і поширення основ ісламу, сприян-
ня духовній освіті мусульман України.

Крім того, “Аль-Баян” отримують ба-
гато громадських і державних організацій, 
редакції газет і журналів України, посоль-
ства мусульманських країн у Києві, великі 
бібліотеки Києва та окремі читачі19.

Газета “Минарет” як орган Духовно-
го управління мусульман України впер-
ше побачила світ у березні 1994 року. 
Вона виходить раз на місяць накладом 
1700 примірників, видається російською 
та арабською мовами. На початку свого 
існування Духовне управління мусульман 
Криму видавало газету “Хідаєт” кримсько-
татарською мовою.

У Донецьку з 1998 року видається газета 
“Наш дом � Украина” � орган Партії мусуль-
ман України; виходить вона нерегулярно.

В Криму також видаються газети та 
журнали кримських татар: 

 “Голос Крыма” (російською мовою) � 
тижневий додаток до газети “Голос Ук-
раїни”. Формат А2 на 6�8 сторінках. Газета 
зареєстрована в Києві у грудні 199� року, 
готується і друкується в Сімферополі. 
Тираж � 7,5 тисячі примірників. Газета 
публікує матеріали всіх політичних течій 
кримськотатарського національного руху, 
порушує питання політичної реабілітації 
депортованих народів, розвитку де-
мократії, відродження культури, освіти 
кримськотатарською мовою, зміцнення 
української державності;

“Авдет” (у перекладі “Повернення”) � 
фактичний орган Меджлісу кримсько-
татарського народу, хоча офіційним за-
сновником виступає “Фонд Крим”, що й 
фінансує діяльність Меджлісу. Тираж не 
зазначений. Друкується офсетним спосо-
бом у Євпаторійській міській друкарні на 
4 сторінках формату А�. Відстоює інтере-
си кримських татар з позиції Меджлісу; 

“Кирим” � починала вихід у 1990 році 
під назвою “Достлук” (“Дружба”) як до-
даток до газети “Кримська правда” у 
часи її існування як органу обкому партії; 
кримськотатарською мовою. Формат А�, 4 
сторінки. Тираж до � тисяч. Публікує ма-
теріали про життя кримськотатарського 
народу, відстоює інтереси всіх політичних 
рухів кримськотатарського народу;

“Їлдиз” (“Зірка”) � суспільно-політичний 
і літературний журнал кримськотатарсько-
го народу. Видавався ще в Кримській АРСР 
і в Узбекистані. У Криму � з 1995 року. За-
сновник � кримське відділення Національ-
ної спілки письменників України;

“Арекет” (“Дія”) � кримськотатарською 
мовою; а також “Янъы Дюнья” (“Новий 
світ”);
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Земляцтво арабських студентів, які 
навчаються в Україні (їх близько 70 тис.), 
у 2001 році розпочало випуск газети “Ва-
тан” (“Батьківщина”) арабською мовою.

Всі ці видання вміщують матеріали 
з основ ісламу, навчають мусульмансь-
ких звичаїв та обрядів, розповідають про 
історію ісламу, про життя мусульман в 
Україні і світі. Останніми роками окрес-
лилася тенденція до висвітлення найваж-
ливіших подій у суспільно-політичному та 
соціально-культурному житті України20.

Українська громадськість не є достатньо 
обізнаною у питаннях, пов’язаних з ісла-
мом, його цінностями, з життям мусуль-
ман, хоча попит на цю інформацію після 
трагедії у Нью-Йорку 11 вересня 2001 р. � 
величезний. Українським мусульманам 
необхідно ламати пануючі щодо них 
 стереотипи, прагнути звертатися частіше  
до читача-немусульманина безпосередньо 
або ж через українські засоби масової 
інформації. Надійними, але не надто по-
ширеними джерелами відомостей про 
іслам є журнали “Східний світ”, “Релігійна 
панорама”, “Людина і світ”, що видаються 
у Києві.

Серед сайтів представників мусуль-
манського віровчення варто відзначити 
сайт “Іслам для всіх” (www.islam.kiev.ua), 
сайт незалежної Міжобласної асоціації 
громадських організацій “Арраїд” (www.
arraid.org) та веб-сторінку Духовного 
управління мусульман України (www.
islamyat.org). 

Зокрема, сайт “Іслам для всіх” за інфор-
маційною наповненістю, своєчасністю та 
актуальністю розміщеної інформації, дос-
тупністю матеріалів для сприйняття ко-
ристувачами є одним з найпотужніших у 
релігійному веб-просторі. Сторінку ство-
рено за сприяння Асоціації громадських 
організацій “Арраїд”. На сайті, зокрема, 
розміщено новини (оновлюються щод-
ня) ісламського світу, аналітичні статті на 
тему взаємовідносин держави та церкви, а 
також міжконфесійних відносин, створено 
архів новин та зручну пошукову систе-
му. Окремо варто відзначити висвітлення 
на сайті кримськотатарської теми, зок-
рема діяльності Меджлісу, Духовного 
управління мусульман Криму, міжкон-
фесійної ситуації на півострові, у тому 
числі й поширення в АРК радикальних 

ісламських організацій. Крім того, відвіду-
вач сайту може ознайомитися з основами 
мусульманського віровчення і культу, ос-
новними джерелами ісламу � Кораном 
та Суною, скористатися електронною 
бібліотекою (книги у форматі HTML Help, 
з можливістю переписати файл на локаль-
ний диск і переглянути його як звичайний 
файл довідки Windows), знайти посилання 
на веб-сторінки інших організацій та за-
кладів цієї конфесії тощо21.

Офіційний сайт Меджлісу кримськота-
тарського народу (http://www.qurultay.org) 
функціонує з квітня 2002 року. Матеріали 
на сайті надаються кримськотатарською, 
українською, англійською, російською 
та турецькою мовами. Уся інформація на 
сайті розподіляється за такими рубрика-
ми: новини Меджлісу, Курултай, Меджліс, 
історія, культура, освіта, проекти, фо-
рум, архів. Значна частина публікацій, 
що розміщуються на сайті, відобра-
жають офіційну точку зору Меджлісу 
 кримськотатарського народу на події, 
пов’язані з кримськотатарською темою, які 
відбуваються в Україні та за її межами. Зав-
дяки своїй багатомовності сайт Меджлісу 
 кримськотатарського народу є більш дос-
тупним (у порівнянні з іншими кримсько-
татарськими ресурсами) як для розміщеної 
по всьому світу кримськотатарської діас-
пори, так і для більш широкої аудиторії 
іноземних дослідників22.

Сайт “Крим і кримські татари”  
(http://www.kirimtatar.com) � незалежний 
приватний ресурс, що створений та підтри-
мується московською дослідницею Гуль-
нарою Бекіровою. Функціонує з вересня 
2002 року. Всі матеріали на сайті нада-
ються російською мовою. Особливу увагу 
автори сайту приділяють історичній долі 
 кримськотатарського народу � корінного ет-
носу півострова � та сучасним громадсько-
політичним процесам, пов’язаним із його 
поверненням з місць депортації на свою 
батьківщину. Матеріали, що розміщуються 
на сайті, розподіляються за такими рубрика-
ми: хроніка подій, дослідження, історичний 
архів, діаспора, бібліотека, раритети, прес-
центр, бібліографія, кримські ресурси.

Сайт “Крим і кримські татари” приємно 
відрізняється від багатьох інших інтернет-
ресурсів достовірністю і, головне, науко-
вою вивіреністю розміщених матеріалів. 
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Переважна частина матеріалів, що 
 розміщені на сайті (зокрема, у рубриках 
“Дослідження” та “Історичний архів”), 
підготовлені Гульнарою Бекіровою на ос-
нові архівних документів, які зберігаються 
в архівах Російської Федерації та України. 
До речі, пані Гульнара закінчила Російсь-
кий державний гуманітарний університет 
(колишній історико-архівний інститут) за 
спеціальністю історик-архівіст. Автори 
сайту “Крим і кримські татари” запрошу-
ють до професійної співпраці істориків, 
журналістів, політологів � усіх, хто небай-
дужий до кримської та кримськотатарської 
проблематики2�.

На окремому сайті (www.quran.org.ua) 
можна познайомитися із кваліфікованими 
перекладами Священного Корану, що ма-
ють зручні засоби пошуку і тематичний 
покажчик. 

Останні новини, пов’язані з діяльністю 
Асоціації, а також матеріали конференцій, 
огляди ЗМІ про Асоціацію, прес-релізи 
та багато інших подробиць можна знай-
ти на офіційному сайті МАГО “Арраїд”  
(www.arraіd.org)24.

12 квітня 2006 року в приміщенні 
Ісламського громадського культурного 
центру у м. Києві була проведена Міжна-
родна наукова конференція “Мусульмани 
в сучасному українському суспільстві”. 
Організаторами першої конференції вис-
тупили Міжобласна асоціація громадських 
організацій “Арраїд” і Всеукраїнська гро-
мадська організація “Український центр 
ісламознавства”.

Було здійснено кілька заходів: це і пре-
зентація культосвітнього проекту семіна-
ру-тренінгу “Знайомтесь: іслам без край-
ностей та стереотипів”, а також презен-
тація нового інтернет-ресурсу “Іслам в Ук-
раїні” (www.іslam.іn.ua). Мета проектів � 
поширення об’єктивної інформації про 
іслам та мусульман України. Щоб зробити 
зміст конференції корисним надбанням 
для української громадськості, організато-
ри прийняли рішення видати її матеріали 
окремою книгою, а також найближчим ча-
сом опублікувати матеріали конференції 
на новому сайті.

З 2000 р. виходить в ефір радіопро-
грама про іслам і мусульман “Ассаляму 
алейкум!” (“Мир вам!”). У гостях у веду-
чого програми побували відомі релігійні, 

державні і громадські діячі, релігієзнавці, 
орієнталісти, ісламознавці, і не тільки ук-
раїнські. “Ассаляму алейкум!” виходить 
щоп’ятниці о 18.50 в ефірі радіоканалу 
духовного відродження “Культура” (ІІІ 
програма Національного радіо України) 
або в діапазоні СВ (1242 КГЦ) і УКВ (72 
МГЦ). З матеріалами всіх передач можна 
 ознайомитися на сторінці в Інтернеті � 
http://radіo.arraіd.org25.

Але мусульманські мас-медіа в інфор-
маційному просторі України займають 
мізерно малу частину і, можна сказати, пе-
ребувають у стані зародження. Однак на це 
є об’єктивні причини. По-перше, Україна 
переважно християнська країна, по-друге, 
демократичні перетворення, що почалися 
тут після проголошення незалежності 24 
серпня 1991 р., протягом усього цього періо-
ду не проходять без проблем і піддаються 
випробовуванням, і, нарешті, дає про себе 
знати тривале атеїстичне минуле. Хоча, за 
різними оцінками, в Україні проживає від 
півтора до двох мільйонів мусульман, пи-
тома вага мусульманської преси � мізерна. 
Про електронні ЗМІ � тим більше говори-
ти не доводиться. Хоча й у цьому напрям-
ку був зроблений прорив.  Вперше в ефірі 
пролунала добре відома всім мусульма-
нам міста Києва радіопрограма “Ассаляму 
алейкум!”, вже вийшов її сотий випуск. Це 
поки що єдина радіопрограма про іслам та 
мусульман в Україні. У випусках звучать 
інформаційно-аналітичні передачі не тільки 
на тему релігії. Організатори радіопрогра-
ми, звичайно ж, відгукуються на значні 
суспільно-політичні події в Україні і світі, 
порушують проблеми міжконфесійних 
та міжнаціональних відносин, розповіда-
ють, як живуть мусульмани України та їхні 
брати-одновірці за кордоном, особливо в 
ісламських країнах. У передачах нерідко 
виступають авторитетні вчені, державні і 
політичні діячі, представники державних 
установ і відомств України та інших країн. 
Як, наприклад, нещодавно пролунало екс-
клюзивне інтерв’ю голови Держкомрелігій 
України Віктора Бондаренка. Не раз у пе-
редачах надавалося слово представникам 
різних християнських конфесій. Інакше 
кажучи, організатори радіопрограми буду-
ють міст взаєморозуміння між ісламським 
світом і Україною. Це одне з найважливіших 
завдань їхньої діяльності.
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С.В. Нетеса

Крім щотижневих тридцятихвилин-
них випусків радіопрограми ще виходять 
“прямі ефіри”. Вони користуються особ-
ливою популярністю в радіослухачів, вик-
ликають незвичайну активність аудиторії. 
Крім постійної рубрики “Читаємо Коран”, 
з’являються інші періодичні рубрики: 
“Мечеті світу”, “Мусульманська тема в ук-
раїнській і світовій культурі”, “Особистість 
в історії” тощо. Також планується випуск 
нових тематичних циклів про ісламські 
країни, про регіони України � місця ком-
пактного проживання мусульман.

Зокрема, на вечорі, присвяченому вихо-
ду сотого випуску “Ассаляму алейкум!”, 
вищеназваний Віктор Бондаренко відзна-
чив, що ця радіопрограма “толерантна”, 
“витримана” та “інтелігентна”. А в серпні 
2005 року радіопрограма була представ-
лена на Всеукраїнському конкурсі про-
грам регіональних телерадіоорганізацій. 
Радіопередача “Україна та іслам” стала лау-
реатом в одній із номінацій конкурсу. А це 
вже оцінка професіоналів журналістики26.

У даний час друковані ті електронні 
ЗМІ Асоціації � найбільш популярні за-
соби культосвітнього характеру. Вони 
 широковідомі � насамперед у Росії, а та-
кож в інших країнах � не тільки серед му-
сульман, а й серед більш широкого кола 
читачів.

Окремої уваги заслуговує монографія 
наукових співробітників Інституту політич-
них і етнонаціональних досліджень НАН 
України М.І. Кирюшка та О.Є. Бойцової 
“Іслам у Криму: релігійно-національна 
самоідентифікація кримськотатарського 
народу”. У монографії висвітлюються 
особливості й основні етапи історії ісламу 
у Криму, показано його роль у процесах 
релігійно-національного самоототожнення 
кримських татар, етнозбереження та етно-
відтворення цього народу в різні періоди 
його існування, а також досліджено сучас-
ний стан мусульманської спільноти Криму, 
показано специфіку соціальної адаптації 
мусульман в українському суспільстві27.

У монографії “Ісламська ідентичність 
в Україні”, авторами якої є О. Богомо-
лов, С. Данилов, І. Семиволос, Г. Яворсь-
ка і яка видана Центром близькосхідних 

 досліджень, розглянуто широке коло 
 питань, пов’язаних із соціально-політич-
ними вимірами ісламської ідентичності в 
Україні, включаючи соціально-географічні 
параметри, опис та характеристику му-
сульманських центрів, що діють сьогодні 
в Україні, аналіз специфіки ісламської 
 ідеології28.

Побачило світ перше академічне видан-
ня перекладу Корану українською мовою, 
здійснене доктором філологічних наук, 
професором, завідувачем відділом Близь-
кого і Середнього Сходу Інституту сходо-
знавства ім. А. Кримського НАН України 
В.С. Рибалкіним. Праця ґрунтується на 
пріоритетних засадах філологічної інтер-
претації тексту першоджерел, ключових 
принципів Корану.

Сучасні дослідження ісламу і вивчен-
ня життя мусульман в Україні спираються 
на ґрунтовну вітчизняну традицію, біля 
витоків якої стоїть постать найвидатнішо-
го українського сходознавця зі світовим 
ім’ям Агатангела Кримського. Сьогодні 
українські вчені мають певні здобутки у 
дослідженні та вивченні окремих течій та 
шкіл в ісламі, аналізі взаємозв’язку ісламу 
зі світовою політикою і політичними про-
цесами в окремих країнах, розробці питань 
історії ісламу та мусульманської цивілізації, 
у соціологічному вивченні складних про-
цесів у мусульманському середовищі в Ук-
раїні. З’являються публікації, присвячені 
можливостям і перспективам діалогу між 
мусульманами і християнами. Проте низ-
ка питань поки що залишається поза ува-
гою дослідників. Це комплекс історичних, 
 етнополітичних та інших проблем вивчен-
ня ісламу. Саме тому необхідно усіляко 
підтримувати наукові дослідження у сфері 
ісламознавства, вивчення історії та сучас-
ного стану мусульманської громади в Ук-
раїні, проводити науково-релігійні конфе-
ренції, засідання “круглих столів” з метою 
більш детального ознайомлення українців 
з культурою мусульманського світу.

Таким чином, пропоновані матеріали 
цієї статті можуть служити певним 
 внеском у справу поширення знань про 
предстаників ісламських народів у неза-
лежній Україні.
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традиционныМ в отечественной 
медиевистике стало утверждение о су-

ществовании в VIII�X вв. Донского, или 
Северскодонецкого, пути, связывавшего 
юг и север Восточной Европы и служивше-
го для прохождения «потоков серебра», ко-
торое оседало в самом регионе, в бассейне 
Дона или Северского Донца, на Днепров-
ском левобережье, затем на севере, а также 
в Прибалтике и Скандинавии.

Различные исследователи по-своему 
описывают этот маршрут, хотя и аргумен-
тируют свою точку зрения, как правило, на 
основе одного и того же достаточно огра-
ниченного набора письменных, археоло-
гических и нумизматических источников.

Можно выделить несколько основных 
научных направлений, представители ко-
торых так или иначе оценивают режим 
функционирования торговых путей по 
Дону и Северскому Донцу, объясняя их 
существование активностью различных 
групп раннесредневекового населения 
Восточной Европы.

Еще в 192� г. П.Г. Любомиров, на основе 
пяти кладов восточных монет, обнаружен-
ных в бассейне Дона, предположил суще-
ствование торгового пути, который вел из 
Хазарского каганата по Дону и Северскому 
Донцу к левобережным притокам Днепра, 
Пслу и Сейму, к Десне, затем ко Днепру и 
в Киев и после по Днепру на север, в За-
падную Европу [Любомиров 192�, 17]. Эта 
идея была поддержана в последующий пе-
риод Ю.В. Готье, П.И. Лященко, А.Д. Гу-
саковым, в некоторой степени и Р.Р. Фас-
мером. Таким образом, торговый путь по 
Дону и Донцу рассматривался как транзит-
ный, ориентированный не на торговлю с 
местным населением, а на вывоз дирхема в 
Балтийский регион и Западную Европу.

В дальнейшем эта идея получила опре-
деленное развитие, ее сторонниками были 
высказаны некоторые предположения о том, 
кто и с кем торговал на этом пути и в силу 

каких причин развивалась эта торговля. 
Постепенно была сформулирована своего 
рода «славянская» гипотеза Доно-Донец-
кого пути. Реконструкции этого пути раз-
нообразны и в обобщенном виде выглядят 
следующим образом: 1) купцы проникали 
через волго-донскую переволоку из Итиля 
к Дону или через Трапезунд, Черное море, 
Керченский пролив, Азовское море к Дону; 
2) они поднимались вверх по Дону и через 
южные притоки Оки выходили к мордве и 
вятичам в бассейн этой реки; �) торговали 
со славянами (вятичами) в районе верхнего 
течения Дона (городища боршевской куль-
туры, Титчиха и т.д.); 4) из Дона выходили 
в Северский Донец, по Донцу поднима-
лись в его верхнее течение, откуда перехо-
дили либо в верхние притоки Оки, либо в 
левобережные притоки Днепра; 5) торгова-
ли с северянами и вятичами � населением 
памятников роменско-боршевской культу-
ры; 6) переходили на Днепровский путь и 
торговали там, в частности с северянами, 
радимичами и полянами, доходя даже до 
Киева.

Сторонники данного направления в 
большинстве своем считали, что основной 
целью купцов, торговавших по этому пути, 
были славянские племена Днепровского 
левобережья, при раскопках памятников 
которых были обнаружены как отдельные 
находки, так и клады куфических монет. 
При этом предполагалось наличие доста-
точно активного денежного обращения у 
славянских племен Днепровского лесо-
степного левобережья уже в конце VIII �  
в начале IX в. Делалось предположение о 
существовании у них развитого ремеслен-
ного производства, продукты которого и 
служили товаром, приобретавшимся куп-
цами за серебряные дирхемы. Этническое 
происхождение этих купцов предпола-
галось разное: в них видели и скандина-
вов, и восточных купцов (арабов, персов, 
 евреев), и, собственно, самих славян.

А.А. Тортика

дОНО-дОНеЦкий тОргОвый путЬ 
и сЛАвяНе дНепрОвскОгО ЛевОбережЬя:

истОриОгрАфические трАдиЦии 
и реАЛЬНОстЬ
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В оценке роли славянских или даже 
славяно-русских купцов в организации 
торговли с восточными странами не обош-
лось и без откровенных преувеличений. 
По мнению В.В. Мавродина, древнерус-
ское население уже в VIII�IX вв. испы-
тывало сильное влияние востока, активно 
втягиваясь в восточную торговлю, которая 
продолжалась до X в. Русские жили в Ити-
ле, осваивали (уже в то время) весь юго-
восток Восточной Европы, и именно при 
их содействии осуществлялась торговля 
с населением Днепровского лесостепного 
левобережья. Здесь проявляется типичная 
для советской исторической науки сере-
дины XX в. тенденциозность этнической 
трактовки термина «ар-рус» арабо-персид-
ских авторов. В данном случае русы вос-
принимаются как особое славянское племя 
либо как синоним, замещающий имя сла-
вян в целом. Несмотря на сохраняющееся 
сегодня разнообразие мнений, наиболее 
обоснованной и убедительной здесь пред-
ставляется точка зрения Е.А. Мельниковой 
и В.Я. Петрухина [Мельникова, Петрухин 
1989, 24–38]. Русы, русь имеют смешан-
ное скандинавское происхождение � это 
дружины гребцов, проникавших по рекам 
в Восточную Европу и постепенно, через 
несколько поколений, становившихся ме-
стными жителями [Тортіка 2004, 105–106]. 
Государственность на Руси возникает в 
результате синтеза восточнославянского 
городского населения и дружинной скан-
динавоязычной руси. Дружинное название 
«русь» постепенно распространяется на 
территорию всего государства, причем в 
первую очередь на те области, с которых 
ранее брали дань хазары и которые были 
у хазар отвоеваны [Петрухин 1995, 108–
109]. Этот процесс, по хронологии древ-
нерусской летописи, начинается не ранее 
походов Олега на северян в 884 г. и ради-
мичей в 885 г. [ПВЛ 1999, 150] и продол-
жается вплоть до конца X � начала XI в. 
Еще в 945 г. в договоре Игоря с Византией 
дружинная русь достаточно определенно 
дистанцируется от остального населения 
«Русской земли».

Как отмечал А.Н. Насонов, территория 
«Русской земли» не была старой племен-
ной территорией, так как на ней обитали 
поляне, северяне, часть радимичей и, воз-
можно, часть уличей и вятичей. «Русская 

земля», «Русь» определяется как полити-
чески господствующее над славянскими 
племенами территориальное ядро [Насо-
нов 1951, 30–31]. В этой связи говорить о 
руси, русах арабо-персидских авторов как 
о славянах не представляется возможным. 
Тем более что на Левобережном Поднеп-
ровье и лесостепном Днепро-Донском 
междуречье VIII�IX вв. еще не было ника-
кого русского, тем более славяно-русского 
населения. В принципе, скандинаво-русы 
могли совершать торговые путешествия 
по Северскому Донцу и левобережным 
притокам Днепра, однако нет особых 
 оснований связывать их деятельность с 
 местной славянской торговлей и уж тем 
более настаивать на регулярных торговых 
 взаимоотношениях между славянскими 
племенами Днепровского левобережья и 
Халифатом в VIII�IX вв.

Реконструкция Волго-Донского пути, 
по В.В. Мавродину, выглядит следующим 
образом: «Торговля с мусульманским Вос-
током осуществлялась по Волго-Донскому 
пути, соединяющему систему Волги с До-
ном, Северским Донцом, Осколом, Сей-
мом, Десной и Днепром и характеризуе-
мому обилием кладов восточных монет, 
по Ворскле, Суле и Пслу, соединенным 
через Донец и Оскол с Волгой. На путях к 
Дону (или с Дона), на Десне, от впадения 
Сейма, и по Днепру здесь, на Левобере-
жье, группируется основная масса кладов 
восточных монет VIII�IX вв.» [Мавродин 
1945, 135]. В.В. Мавродин считал, что уже 
в VIII в. все среднее течение Днепра было 
усеяно кладами восточных монет [Мавро-
дин 1945, 180], что явно не соответствует 
действительности.

С аргументированной критикой этой 
идеи в 1954 г. выступила Г.Ф. Корзухи-
на. Ее выводы базировались на том, что 
в VIII � первой половине IX в. в Среднем 
Поднепровье городов не было, ни одно из 
обнаруженных там поселений нельзя счи-
тать центром торговой и ремесленной дея-
тельности. Кроме того, ошибочными, по 
ее мнению, являются представления как 
об отнесении известий арабских авторов 
о русах к Среднему Поднепровью, так и 
об обилии здесь кладов куфических монет 
VIII�IX вв. Весь комплекс сведений араб-
ских авторов о русах связан, главным об-
разом, не с Поднепровьем, а с Поволжьем. 
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Ни одного клада куфических монет, зары-
того в Среднем Поднепровье в VIII в., не 
найдено. Всего на Левобережье известно 
6 кладов IX в., монеты обнаружены дале-
ко от Днепра и не образуют скоплений, а 
рассеяны поодиночке на большой террито-
рии Полтавской, Курской и Черниговской 
областей. Среди этих кладов, по крайней 
мере, три датируются концом IX, а то и 
началом X в. Соответственно, клады ку-
фических монет появляются на Среднем 
Днепре в небольшом количестве и толь-
ко в X в. Все вышесказанное опровергает 
мнение о широких торговых связях меж-
ду Халифатом и Средним Поднепровьем, 
якобы существовавших в VIII�IX вв. Сле-
довательно, как считает исследователь-
ница, эти торговые связи проходили там, 
где и обнаружено наибольшее количество 

кладов IX в., � на Оке и Волге, в верховьях 
Волги, в верхней части Волжского пути, на 
Ладоге и Волхове [Корзухина 1954, 34].

Выводы Г.Ф. Корзухиной подтвержда-
ются и результатами более поздних науч-
ных исследований. В частности, Д.Т. Бе-
резовец в 1965 г. отмечал, что северяне в 
VIII�IX вв. находились на относительно 
низком уровне социально-экономического 
развития. По его мнению, только к началу 
X в. на всей славянской территории окон-
чательно развиваются ремесла, появляется 
более или менее широкий внутренний ры-
нок, товарный обмен. В VIII в. у северян 
еще нет ни городов, ни феодальных зам-
ков. Роменские и боршевские городища 
VIII�IX вв. представляли собой обычные 
общинные поселения с сельскохозяйст-
венной экономикой, укрепленные в связи 
с внешней опасностью [Березовец 1965, 
50; Рыбаков 1988, 108; Славяне... 1990, 
316–318]. По сводным археологическим 
данным на 1984 г., среди известных в 
Среднеднепровском левобережье 127-ти 
укрепленных поселений с древнерусски-
ми находками [Древнерусские поселения... 
1984] ни одно не может считаться городом 
(в том или ином сочетании его признаков 
[Петрухин 1995, 167–168]) вплоть до на-
чала X в. О.В. Сухобоков, посвятивший 
специальное исследование Днепровскому 
 лесостепному левобережью в VIII�XIII вв., 
отмечает определенный социальный и 
экономический архаизм населения бор-
шевской и роменской культур, связанный, 
по его мнению, с хазарским господством в 
этом регионе1 [Сухобоков 1992, 56].

В 1978 г. в топографии нумизматических 
находок начального периода обращения 
дирхема (до 8�� г.) В.В. Кропоткин упоми-
нает �7 кладов, среди которых не указаны 
никакие новые находки на Днепровском 
левобережье. Большинство кладов этого 
периода по-прежнему связано с бассейна-
ми Оки и Волги, Ладогой, Прибалтикой  
и т.д. [Кропоткин 1978, 113]. Авторы обоб-
щающей работы «Славяне Юго-Восточной 
Европы в предгосударственный период» 
(Киев, 1990 г.) отмечают все тот же относи-
тельно небольшой набор находок арабских 
монет на левобережье Днепра. Исследова-
тели оперируют находками из Донецкого 
городища, Райгородка, Змиева, Купянска, 
Великой Чугуевки, Верхнего Салтова.  

Рисунок 1. Клады IX – начала X в. на тер-
ритории Восточной Европы (по Г.Ф. Корзухи-
ной [Корзухина 1954, Карта 1]). 1 – Полтава, 
1905 г.; 2 – с. Ивахники Лохвицкого уезда Пол-
тавской губернии, 1905 г.; 3 – именье Суходре-
во Оршанского уезда Могилевской губернии, 
1870-е гг.; 4 – с. Мишнево Лихвинского уезда 
Калужской губернии; 5 – г. Кашира Тульской 
губернии, около 1807 г.; 6 – близ с.с. Лапотково 
и Покровское Крапивенского уезда Тульской гу-
бернии, 1823 г.; 7 – с. Баскач Каширского уез-
да Тульской губернии, 1861 г.; 8 – с. Железицы 
Зарайского уезда Рязанской губернии, 1855 г.; 
9 – с. Угодичи Ростовского уезда Ярославской 
губернии, 1914 г.; 10 – д. Узьмина Гдовского 
уезда Петербургской губернии, 1889 г.; 11 –  
д. Горки Лужского уезда Петербургской губер-
нии, 1865 г.



Східний світ №3 200632

Доно-Донецкий торговый путь и славяне Днепровского левобережья

Им известны три клада � из Новотроиц-
кого городища (10 монет, младшая 818�
849 г.), из Новых Млынов (80 монет, млад-
шая 787/88 г.), из Ярыловичей (285 монет, 
младшая 820/21 г.). Все это не позволяет 
говорить о существовании развитого мо-
нетного обращения у населения данного 
региона. Монетные знаки в целом отсутст-
вовали во внутреннем обращении местных 
племен [Славяне... 1990, 421].

Что касается рассказов арабских авто-
ров о русах, то они весьма разнообразны 
и фиксируют этот народ, в зависимости 
от конкретной ситуации, в разных местах 
известного им мира. В частности � на Се-
верном Кавказе, на торговых путях Вос-
точной Европы, особенно на пути отку-
да-то «из страны славян», проходившем 
через Днепр, Черное море, Азовское море, 
Нижний Дон и Волгу [Ибн Хордадбех 
1986, 124; Мишин 2002, 178; Новосельцев 
2000 (1965), 292]. Известны русы и в ка-
честве постоянных обитателей Восточной 
Европы, и как византийские наемники, 
нападающие на Испанию и т.д. [Бартольд 
196�, 810–858; Новосельцев 2000 (1965)2, 
303–323; Коновалова 2000а, 202–226]. 

Г.Ф. Корзухина была несогласна с ото-
ждествлением Куйабы � одного из центров 
восточноевропейских русов арабских гео-
графов � и древнерусского Киева. В на-
стоящее время у востоковедов нет особых 
сомнений в правомерности именно такого 
отождествления [Новосельцев 2000 (1965), 
320; Коновалова 2000а, 218]. В то же вре-
мя Г.Ф. Корзухина не ошибалась, когда 
отказывалась на основе этого сообщения 
признавать развитую восточную торговлю 
в Среднем Поднепровье в VIII�IX вв. Как 
отмечал А.П. Новосельцев, информация 
о трех группах русов у ал-Истахри, Ибн 
Хаукаля, анонимного автора «Худуд ал-
‘Алам» и ал-Идриси восходит к написанно-
му около 920�921 г. труду ал-Балхи «Карта 
климатов» [Новосельцев 2000 (1965), 313]. 
По всей видимости, эти сведения отража-
ют современные данному автору истори-
ческие реалии конца IX � начала X в., и в 
этой связи нет особых оснований для того, 
чтобы экстраполировать существование 
разряда русов Куйабы � Киева на конец 
VIII � начало IX в. По мнению И.Г. Коно-
валовой, данные ал Истахри о Куябе � Кие-
ве, а именно упоминание лиц, ездящих в 

Куйабу для торговли, и определение место-
положения Куйабы относительно Булга-
ра, должны свидетельствовать о наличии 
торгового пути, связывавшего Булгар с 
Киевом в первой половине � середине X в. 
Наиболее же интенсивно этот путь функ-
ционировал с начала XI и до середины 
XII вв. [Коновалова 2000б, 132; Путешест-
вие Абу... 1971, 35–36, 109–110].

Собственно, древнерусская летопись 
свидетельствует о появлении руси Асколь-
да и Дира в Киеве не ранее 860-х гг. [ПВЛ 
1999, 149]. Об участии этой руси в восточ-
ной торговле также ничего не известно. 
Основной целью ее военно-политических 
интересов была прежде всего Византия 
[Петрухин 2001, 140], о чем свидетельст-
вуют сообщения Продолжателя Феофана 
о событиях 860 и 874 гг. [Продолжатель 
Феофана 1992, 84, 142]. Кроме того, со-
гласно древнерусской летописи, название 
«русь» распространяется на часть Сред-
него Поднепровья только после захвата 
Киева князем Олегом и объявления его 
«матерью городов русских». Как отмеча-
ет В.Я. Петрухин, Аскольд и Дир владели 
не «русской», а «польской», т.е. полянской 
землей [Петрухин 1989, 29–30]. Таким 
образом, аргументация Г.Ф. Корзухиной, 
за исключением отмеченной неточности 
с идентификацией Куйабы восточных ав-
торов, в настоящее время представляется 
весьма убедительной. 

Тем не менее И.И. Ляпушкин, один из 
ведущих сторонников и соавторов гипоте-
зы о торговле левобережных славян с Вос-
током в VIII�IX вв., основываясь на ре-
зультатах археологических исследований 
Днепро-Донского междуречья (главным 
образом � памятников роменской куль-
туры Днепровского левобережья), пред-
полагал, что при содействии населения 
салтово-маяцкой культуры (СМК) славя-
не «получали в обмен на свои продукты 
(выделение � А.Т.) куфические монеты, а 
также всевозможные изделия из цветных 
металлов» [Ляпушкин 1968, 152]. Этот ис-
следователь не исключал проникновения 
арабских купцов «по Дону, Донцу и левым 
притокам Днепра в область левобережья» 
[Ляпушкин 1968, 152]. По его мнению, 
этот путь возник раньше Волжского и 
функционировал уже в VIII�IX вв. Только 
с конца IX в. начинает играть важную роль 
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путь по Волге через Булгар, и связано это, 
прежде всего, с появлением печенегов в 
междуречье Днепра и Дона. Таким обра-
зом, исходя из концепции И.И. Ляпушки-
на, печенеги отрезали славян от восточ-
ной торговли, в результате чего последние  
(т.е. славяне) были вынуждены проложить 
новый путь � через Оку на Волгу и в Бул-
гар [Ляпушкин 1968, 153].

В оценке роли торгового пути по Се-
верскому Донцу с И.И. Ляпушкиным со-
глашается и М.Б.Свердлов. По мнению 
последнего, в древнейший период рас-
пространения дирхема в Восточной Евро-
пе (конец VIII в. � 8�� г., по В.Л. Янину) 
клады располагаются следующим обра-
зом: 1) вверх по Волге к северу от Булга-
ра к Мологе и Волхову; 2) вверх по Оке; 
�) по Северскому Донцу и левым прито-
кам Днепра. М.Б. Свердлов отмечает, что 
«клады, расположенные в верховьях Се-
верского Донца и левых притоков Днепра, 
образовались, видимо, в результате мест-
ной торговли с районами салтово-маяц-
кой культуры, как справедливо полагает 
И.И. Ляпушкин» [Свердлов 1969, 541]. 
Следует отметить, что ни И.И. Ляпушкин, 
ни М.Б. Свердлов не рассматривали спе-
циально вопрос о том, была ли в принципе 
возможна такая торговля в тех историче-
ских и экономических условиях, которые 
существовали в это время в указанном ре-
гионе. Никто из названных авторов не ука-
зал, были ли здесь вообще какое-либо то-
варное производство или добыча ценных 
природных ресурсов, служивших нуждам 
обмена. Если эта торговля все же сущест-
вовала, то насколько она была регулярной, 
какие товары служили объектом этой тор-
говли, кто был в этих товарах заинтересо-
ван в качестве покупателя. Наконец, поми-
мо ссылок на очень небольшое количество 
кладов IX в., не было приведено никаких 
доказательств в пользу того, какой харак-
тер могла носить эта торговля, имела ли 
она товарно-денежное выражение или осу-
ществлялась посредством натурального 
обмена.

В.П. Даркевич считает, что мусульман-
ские купцы не позднее IX в. освоили путь 
из Черного к Азовскому морю и вверх по 
Дону. Исходным пунктом для них был 
Трапезунд. По его мнению, связи между 
Халифатом и Юго-Восточной Европой 

с рубежа VIII�IX вв. не ограничивались 
только Хазарией. Точка зрения ученого во 
многом базировалась на высказываниях 
И.И. Ляпушкина: «Через земли салтовцев 
они простирались до Верховьев Северско-
го Донца, Верхнего Дона, левых притоков 
Днепра � Десны с Сеймом, Сулы, Псла и 
Ворсклы. На роменско-боршевских го-
родищах найдены ранние клады и много 
единичных куфических монет. В обмен на 
дирхемы или как дань хазарам роменцы, 
вероятно, поставляли меха. Лесостепь и 
южная половина лесной зоны благопри-
ятны для организации пушного промыс-
ла. Здесь водились бобр, куница, лисица. 
Через посредство салтовцев и хазар меха 
вывозили в Халифат. Как транспортную 
силу использовали двугорбых верблю-
дов, караваны которых доходили до Кие-
ва. Не исключено, что в район роменско-
боршевской культуры иногда проникали 
и арабские купцы. Отсюда их хорошее 
знание Танаиса как «славянской реки» 
(В.П. Даркевич имеет в виду сообщения 
Ибн Хордадбеха, ал-Масуди и т.д.). С пе-
ченежским вторжением в Причерноморье 
в конце IX в. связи по Донцу между сла-
вянами лесостепи и народами Юго-Вос-
точной Европы прервались» [Даркевич 
1976, 146–147]. Через правые притоки 
Оки (Проня, Осетр, Упа, на которых най-
дены клады дирхемов) купцы попадали в 
верховья Дона, где в IX в. окское населе-
ние вступало в контакт с салтовцами. На-
пример, в состав зарайского клада входили 
ременной наконечник салтовского типа и 
серьги с подвеской-стерженьком [Дарке-
вич 1976, 153]. С рубежа VIII�IX вв. через 
территории салтовцев, входивших в состав 
Хазарского каганата, славянские племена 
Юго-Восточной Европы поддерживали 
связи с Прикаспийскими провинциями 
Халифата � Джурджаном, Табаристаном, 
Иранским Азербайджаном. Эти связи про-
стирались до верховьев Северского Донца, 
Верхнего Дона и левых притоков Днепра 
[Даркевич 1985, 388].

Предположение о проникновении вос-
точных, мусульманских купцов в области 
расселения восточнославянских племен 
было сделано И.И. Ляпушкиным (и под-
держано В.П. Даркевичем) не только и 
не столько на основании одного нумиз-
матического материала. Очевидно, что 
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 куфические монеты могли использоваться 
в торговых операциях на территории 
 Восточной Европы купцами разного эт-
нического происхождения, прежде всего � 
русами, о чем свидетельствует, например, 
Ибн Фадлан�. По мнению И.И. Ляпушки-
на, одним из основных аргументов в поль-
зу восточного, мусульманского, видимо, 
арабо-персидского происхождения куп-
цов, торговавших на левобережных сла-
вянских территориях, является информа-
ция Ибн Русте (по Д.А. Хвольсону) о сла-
вянах [Известия о хазарах... 1869, 28–33]. 
Как считает И.И. Ляпушкин, эта инфор-
мация настолько подробна и достоверна, 
настолько соответствует археологическим 
реалиям роменско-боршевской археоло-
гической культуры VIII�IX вв. (традиции 
домостроительства, погребальный обряд, 
вооружение и т.д.), что все это может сви-
детельствовать о непосредственном зна-
комстве и регулярных контактах предста-
вителей мусульманского мира с северяна-
ми и вятичами [Ляпушкин 1968, 152].

Как известно, данные Ибн Русте заим-
ствованы из так называемой «Анонимной 
записки», авторство которой пока не уста-
новлено [Бартольд 197�, 524; Новосельцев 
2000 (1965), 283–284; Мишин 2002, 50–53; 
Калинина 200�, 204]. Возможно, это был 
документ, составленный в государствен-
ной канцелярии одного из правителей вос-
точных провинций халифата, своего рода 
отчет о военном потенциале, численности 
и хозяйстве тех или иных народов, интере-
сующих мусульманский мир. Д.Е. Мишин 
рассматривает его как справочник или 
административное пособие, что и объяс-
няет анонимность автора [Мишин 2002, 
51]. И.Ю. Крачковский не исключал воз-
можность связи этого текста с деятельно-
стью Ибн Хордадбеха или ал-Джейхани, 
имевших прямое отношение к почтовым 
ведомствам восточной части Халифата, 
которые, как известно, выполняли и неко-
торые шпионские функции [Крачковский 
1957, 219–223]. Т.М. Калинина отмечает, 
что набор сведений «Анонимной записки» 
(ландшафт, дороги, города, торговля, эко-
номика, вероисповедания, обычаи и т.д.) 
отвечает сложившемуся характеру описа-
ния земель, далеких от Халифата, в про-
изведениях жанра «Книга путей и стран» 
[Калинина 200�, 205]. Помимо Ибн Русте, 

сведения «Анонимной записки» с той или 
иной полнотой и точностью воспроизво-
дят «Худуд ал-‘Аллам», Гардизи, ал-Бак-
ри, ал-Марвази, Ахмад Туси, ал-Казвини 
и другие авторы [Мишин 2002, 51–53; Но-
восельцев 2000 (1965), 294–297; Калинина 
200�, 204].

Рассматривая сведения «Анонимной за-
писки» о славянах, А.П. Новосельцев отме-
тил ряд противоречий в тексте этого источ-
ника, которые, по его мнению, могут быть 
объяснены тем, что «автор первоначального 
варианта получал информацию не об одном 
каком-то славянском племени, а о разных 
племенах, проживавших на разных терри-
ториях в различных климатических и иных 
географических условиях» [Новосельцев 
2000 (1965), 299]. Новейший сравнитель-
но-текстологический анализ этих данных, 
проведенный Т.М. Калининой, показал, что 
«географические сведения в «Анонимной 
записке» относятся к восточным славянам, 
тогда как известия о главах славян, скорее 
всего, говорят о Великой Моравии... Кон-
кретные реалии быта и верований могут 
относиться к любым племенам славян. Сле-
довательно, информация «Анонимной за-
писки» имеет комплексный характер: здесь 
собраны сведения как о восточных, так и о 
юго-западных славянах, которых неизвест-
ный автор не отделял друг от друга» [Кали-
нина 200�, 216].

Выводы А.П. Новосельцева и Т.М. Ка-
лининой подтверждаются результатами ар-
хеологического изучения славянских куль-
тур VIII�IX вв., памятники которых распо-
ложены как в лесостепной, так и в лесной 
зоне Восточной Европы [Приходнюк 2001, 
106–107, 111; Славяне... 1990, 259–261; Су-
хобоков 1992, 37]. Ко Днепровскому лево-
бережью от самого Днепра до Дона и Оки 
и к Правобережью от Днепра до Карпат 
одинаково хорошо подходят ландшафтные 
характеристики земли славян: «Путь в эту 
страну идет по степям (пустыням?) и без-
дорожным землям через ручьи и дремучие 
леса. Страна славян � ровная и лесистая, 
и они в ней живут» [Новосельцев 2000 
(1965), 294].

Для всех славянских культур от Карпат 
до Оки, как в лесостепной, так и на юге 
лесной зоны Восточной Европы, характер-
но преобладание жилых полуземляночных 
построек [Приходнюк 2001, 111; Славяне... 
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1990, 266]: «В их стране холод до того си-
лен, что каждый из них выкапывает себе в 
земле род погреба, к которому приделыва-
ют деревянную остроконечную крышу, на-
подобие христианской церкви, и на крышу 
накладывают землю. В такие погреба пе-
реселяются со всем семейством... В таком 
жилье остаются они до весны» [Новосель-
цев 2000 (1965), 295].

Представители всех славянских культур 
как Восточной, так и Центральной Европы, 
Нижнего Подунавья, Балкан до принятия 
христианства были язычниками [Рыбаков 
1988, 196–251], которых в мусульманских 
странах, не вникая в особенности их миро-
воззрения, как правило, называли «маджу-
сами», т.е. язычниками, огнепоклонниками: 
«И все они поклоняются огню» [Новосель-
цев 2000 (1965), 294]. В этот же период, в 
VIII�IX вв., для всех славян и многих их 
соседей был характерен обряд трупосож-
жения при погребении умерших [Рыбаков 
1988, 101–110; Славяне... 1990, 275–279; 
Седов 2002, 550; Сухобоков 1992, 20–21, 
36–42]: «Когда умирает у них кто-либо, 
труп его сжигают» [Новосельцев 2000 
(1965), 294]. Зафиксирован этнографиче-
ски и обряд тризны над могилой покойно-
го [Рыбаков 1988, 120]: «И по прошествии 
года после смерти покойника берут они 
бочонков двадцать, больше или меньше, 
меда, отправляется на тот холм, где собира-
ется семья покойного, едят там и пьют, а за-
тем расходятся» [Новосельцев 2000 (1965), 
294]. Все остальные признаки славянской 
культуры, перечисленные в «Анонимной 
записке», имеют общеславянский характер 
и не могут быть приписаны только одной 
славянской археологической культуре или 

конкретному племени, названному в лето-
писи. К числу этих общих признаков не-
обходимо отнести: наличие укрепленных 
городищ [Приходнюк 2001, 111; Славяне... 
1990, 263–264, 316], построенных для за-
щиты от кочевников4 (по Гардизи); типич-
ный для славян набор вооружения5 [Сла-
вяне... 1990, 244, 301–302]; изготовление 
хмельного напитка из меда; относительно 
небольшое, по сравнению с соседними ко-
чевниками, количество домашних живот-
ных; разведение свиней [Славяне... 1990, 
369–370]; набор музыкальных инструмен-
тов, одежда, брачные обычаи и т.д.

Такая оценка данных «Анонимной за-
писки» о славянах не предполагает их кон-
кретизации и приложения к одному из сла-
вянских племен, в том числе и к северянам, 
вятичам [Ляпушкин 1968, 152–153], киев-
ским полянам или белым хорватам [Ми-
шин 2002, 60]. Несмотря на отмеченную 
Д.Е. Мишиным подробность и живость рас-
сказа о славянах � сакалиба [Мишин 2002, 
59], по всей видимости, подобный набор 
фактов собирался в течение определенно-
го времени и из разных источников. Кроме 
того, он был составлен цепью различных 
информаторов, знакомившихся с обшир-
ным славянским миром с разных сторон, в 
результате различных обстоятельств торго-
вого или дипломатического характера. Та-
ким образом, говорить о непосредственном 
и близком знакомстве представителей вос-
точного (арабо-персидского) купечества со 
славянами Днепровского левобережья или 
Подонья, их постоянных и регулярных кон-
тактах, как это делал И.И. Ляпушкин, тем 
более еще в VIII�IX вв., не представляется 
 возможным.

1 Следует отметить, что с подобным утверждением был категорически не согласен А.П. Но-
восельцев: «...Полностью априорен тезис об отставании этих славян в своем развитии именно в 
силу их подчинения Хазарии» [Новосельцев 1990, 201].

2 Ссылка дается на переиздание работы А.П. Новосельцева 1965 г. «Восточные источники 
о славянах и Руси VI�IX вв.», осуществленное в специальном выпуске сборника «ДревнейшиеVI�IX вв.», осуществленное в специальном выпуске сборника «Древнейшие�IX вв.», осуществленное в специальном выпуске сборника «ДревнейшиеIX вв.», осуществленное в специальном выпуске сборника «Древнейшие вв.», осуществленное в специальном выпуске сборника «Древнейшие 
государства Восточной Европы. 1998 г.» посвященном памяти этого выдающегося ученого, в 
2000 г.

� Ибн Фадлан следующим образом описывает жизнь и обычаи русов, которые ему пришлось 
наблюдать в Булгаре в 921/22 гг.: «На шеях у них (жен русов. � А.Т.) мониста из золота и серебра, 
так что если человек владеет десятью тысячами дирхемов (выделение � А.Т.), то он справляет 
своей жене один [ряд] мониста, а если владеет двадцатью тысячами (выделение � А.Т.), то 
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справляет ей два [ряда] мониста, и таким образом, каждые десять тысяч, которые он прибав-
ляет к ним [дирхемам], прибавляют ряд мониста его жене, так что на шее иной из них бывает 
много [рядов] монист». Или: «Итак, он (т.е. прибывший для торгов купец рус. � А.Т.) подходит 
к большому изображению и поклоняется ему, потом говорит ему: «О мой господь, я приехал из 
отдаленной страны, и со мною девушек столько-то и столько-то голов и соболей, столько-то и 
столько-то шкур», � пока не назовет всего, что прибыло с ним из его товаров, � «и я пришел к 
тебе с этим даром», � потом [он] оставляет то, что имел с собой, перед [этим] бревном, � «итак, 
я желаю, чтобы ты пожаловал мне купца, имеющего многочисленные динары и дирхемы (вы-
деление � А.Т.), чтобы он покупал у меня в соответствии с тем, что я пожелаю, и не прекословил 
бы мне ни в чем, что я говорю» [Ковалевский 1956, 141–142].

4 «И у них есть обычай строить крепости. Несколько человек объединяются, чтобы стро-
ить укрепления, так как венгры на них постоянно совершают нападения...» [Новосельцев 2000 
(1965), 296].

5 «Оружие их состоит из дротиков, щитов и копий, другого оружия они не имеют» [Новосель-
цев 2000 (1965), 294].
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Дуже добре читати, слухати та бачи-
ти, що зробили інші. Проте рішення, що 
саме є добрим для нашої країни, має бути  
прийняте нашим народом власноруч.

А.П.Дж. Абдул Калам, президент 
 Республіки Індія, «India 2020. 

A vision for the New Millennium»

назва статті може видатися дещо 
провокаційною: про яку демокра-

тію йдеться, якщо це поняття передбачає 
існування певної свободи та влади наро-
ду, тоді як під терміном «радж» зазвичай 
 розуміють епоху британського колоніаль-
ного панування в Індії. До того ж за часів 
марксистських підходів до історії колоні-
алізм вважався суцільним злом, а колоніа-
льна влада Британської імперії в Індії роз-
глядалась як чи не найяскравіший приклад 
такого зла. Радянська індологія виходила 
з таких позицій: «До середини ХІХ ст. на 
території усієї Індії � від мису Коморін до 
Гімалаїв � було встановлено у тій чи іншій 
формі іноземне панування... Країна багато-
вікової культури зазнала нищівного погра-
бування, а її народ � безжалісного гноб-
лення... В Індії різко збільшилась кількість 
англійців. Вони не сприяли її прогресу...» 
[Россия и Индия 1986, 7]. У хрестоматій-
ній «Історії Індії» зазначається: «У другій 
половині ХІХ ст. завершилося становлен-
ня державного апарату колоніальної Індії. 
Головна його особливість полягала у тому, 
що він насамперед прислуговувався інтере-
сам англійських експлуататорських класів» 
[Антонова 197�, 313]. Безумовно, корисливе 
ставлення британської колоніальної влади 
до індійських багатств не підлягає жодному 
сумніву, як і жорстоке ставлення більшості 
представників колоніального чиновниць-
кого апарату до місцевого населення. А от 
щодо сприяння чи несприяння прогресу Ін-
дії можна, як нам здається, посперечатися.

На написання цієї статті автора «на-
дихнули», як не дивно, самі індійці, чия 

толерантність та поміркованість є справж-
нім феноменом. Звертаючись до багатьох 
колег (вчених, професорів-істориків та 
соціологів) за порадами стосовно обра-
ної теми дослідження � «єдності у роз-
маїтті», багато разів довелося чути: щоб 
краще зрозуміти цей основний принцип 
індійського суспільства, треба звернути-
ся до епохи колоніалізму. Певна річ, такі 
поради дивували: а де ж традиційне ко-
ріння індійської культури, незмінність та 
спадковість давньої традиції і таке інше? 
У відповідь здебільшого можна було по-
чути: так, це коріння, фундамент, але як і 
чому Індія стала могутньою країною, звід-
ки виникли і згодом перемогли ідеї націо-
налізму; в чому сила сучасної Республіки 
Індія � різнобарвної, проте єдиної, до того 
ж � «найбільшої демократії у світі»? Отже, 
щоб знайти відповідь на це питання, треба 
звернутися до «епохи раджу»!

Далі зазначимо: в Індії й справді поши-
реною є думка про те, що майже усе (як 
погане, так і хороше), що існує у сучас-
ному індійському суспільстві, бере свій 
початок саме в тій епосі. Відомий індій-
ський автор, дипломат і вчений-політолог 
Шаші Тхарур у своєму бестселері «Індія: 
від темряви до тисячоліття», розкриваючи 
феномен політичної влади незалежної Ін-
дії, зазначає: «Усе це почалось, як багато 
чого іншого, хорошого, поганого та навіть 
жахливого, під час Британського Раджу» 
[Tharoor 2000, 26]. Слід також зазначити, 
що у сучасній індійській історіографії ця 
епоха посідає хоч і не таке почесне місце, 
як, наприклад, держава Маур’їв чи Гуптів, 
проте їй приділяють величезну увагу. Се-
ред літературних творів � велика кількість 
мемуарів колишніх британських офіцерів 
та держслужбовців у Індії, а також суто 
наукові дослідження індійських вчених 
і вчених з Великої Британії, Сполучених 
Штатів та представників індійської діа-
спори. Один із них, відомий дослідник 

О.А. Борділовська

бритАНсЬкий раДж 
тА ІНдІйсЬкА демОкрАтІя

історія
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феномену  індійської демократії професор 
С. Кхілнані, зазначив: «...Немає іншого та-
кого предмета для гострих дискусій серед 
індійських істориків, як внесок колоніаліз-
му» [Khilnani 2004, 21]. Проте й простежу-
ються особливості індійського менталіте-
ту: про погане пам’ятають, але й хороше 
вміють цінувати по-справжньому. Можли-
во, це через те, що такою є об’єктивна ре-
альність, адже якщо приділити більш ре-
тельну увагу вивченню колоніального здо-
бутку, то й хорошого знайдеться немало, і 
майже весь позитив так чи інакше стосу-
ється, як не дивно, сучасної демократії.

Одне з таких досліджень під назвою 
«Індія: внесок Заходу» саме і намагається 
віднайти позитив від багаторічного пере-
бування в Індії представників західної ци-
вілізації. Автор, Аміта Дас, подає на поча-
тку досить яскраву цитату щодо пояснення 
толерантного сприйняття індійцями євро-
пейського панування: «Коли Черчілль спи-
тав Неру під час однієї конференції країн 
Співдружності на початку 50-х років, чому 
він особисто не відчуває ненависті до 
британців, які були винуватцями багатьох 
його страждань, зокрема під час багаторіч-
ного перебування у тюрмі, Неру відповів: 
«Тому що нашим лідером була людина, яка 
навчила нас двох речей, а саме: нікого не 
боятися і нікого не ненавидіти» [Das 1994, 
25]. Справді, феномен гандізму, особис-
тість лідера нації Махатми Ганді багато 
в чому визначили не лише шлях індійців 
до свободи, а й подальшу долю незалеж-
ної Індії. Цей аспект є добре висвітлений 
навіть у вітчизняній літературі � в пра-
цях таких дослідників, як О. Чувпило, 
К. Жоль, О. Ленько. А от вплив колоніаль-
ної влади на розвиток сучасних індійських 
 суспільно-політичних інститутів поки що 
залишається малодослідженим в Україні, 
хоча, безперечно, заслуговує на увагу.

Відправним моментом у такому дослі-
дженні може бути думка тієї ж Аміти Дас: 
«Західне панування принесло Індії політич-
ний та економічний тягар, проте зробило 
її розум вільним» [Das 1994, 27]. Справді, 
усвідомлення себе великою нацією, що має 
величезну духовну спадщину, зробило зна-
чний внесок у світову культурну та наукову 
скарбницю. Індія і справді є великою циві-
лізацією, тому заслуговує на кращу долю, � 
це переконання прийшло до індійців саме в 

той період, коли в Індії зародився рух на-
ціоналізму, який передбачав певну грома-
дянську свідомість і відчуття причетності 
до однієї спільноти. Навіть індійські підру-
чники з історії для учнів середньої школи, 
досить суворі до раджу, роблять акцент 
на цьому принциповому моменті: «З’яви-
лась нова свідомість і розуміння існуючих  
проблем. Також виникло нове відчуття � 
бути індійцем, належати Індії, і з ним � ба-
жання зробити свою країну єдиною, могу-
тньою і вільною. По-іншому це відчуття 
особистості або індивідуальності назива-
ється націоналізмом» [Далал 200�, 194].

Націоналізм, безумовно, мав зворотний 
бік, а саме � несприйняття і навіть нена-
висть до іноземних загарбників, чужин-
ців. Це об’єднувало індійців із багатьох 
 куточків величезної країни, ідеї націона-
лізму швидко поширювались. Їхньому 
поширенню сприяло й те, що з введенням 
адміністративних реформ і переданням 
влади британському уряду (після повстан-
ня сипаїв у 1857 році) Індія стала більш 
об’єднаною, передусім � політично. Розбу-
дова поштової служби, залізниць та інших 
комунікацій також полегшила спілкування 
між індійцями. До того ж західна освіта 
принесла з собою нові соціальні ідеї, а 
залучення (хоча б у невеликій кількості) 
індійських громадян до цивільної служби 
також сприяло зародженню нової свідо-
мості. Таким чином, навіть цей короткий 
перелік окреслює внесок епохи раджу у 
розвиток націоналізму � початків демо-
кратії в Індії. «Демократія надає людям  
можливість бути самими собою», � зазна-
чав індійський вчений Б.П. Сінгх, який 
багато років присвятив цивільній службі 
[Singh 1999, 123].

Спробуємо більш детально спинитися 
на тих основних складових європейського 
(здебільшого � британського) впливу на 
суспільну думку і прогрес Індії, які визна-
чили певною мірою її подальший розвиток 
як демократичної держави.

1. Розвиток освіти та науки. На 
 перший погляд, цей аспект не має безпо-
середнього зв’язку з предметом нашого 
дослідження. Проте насправді значення 
його є достатньо великим: освіта � один 
з найбільш впливових важелів прогресу, і 
саме європейська освіта значила набагато 
більше для загального прогресу індійської 
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 нації, ніж обмін науковими знаннями та 
духовними цінностями між країнами Схо-
ду у доколоніальну епоху. Йдеться не лише 
про появу нових ідей (від загальнохристи-
янських цінностей до нових просвітниць-
ких течій), а й про побудову цілісної сис-
теми освіти � на зразок тих, що існували 
в Європі. Відомий індійський вчений-со-
ціолог професор Й. Сінгх у своєму дослі-
дженні «Модернізація індійської традиції» 
зазначає: «Сучасна освіта, яка є важливим 
фактором модернізації у різних проявах, 
також має західне походження» [Singh 
2004, 101]. Саме завдяки британцям в Індії 
було засновано коледжі та університети на 
зразок європейських, у яких індійці, хоча 
й у дуже обмеженій кількості, отримали 
можливість здобути альтернативну освіту, 
вивчити європейські мови і долучитися до 
світового прогресу у різних галузях. 

Ще у 1781 році в Калькутті було від-
крито медресе для вивчення арабської 
мови, а у 1791 році засновано Санскрит-
ський коледж у Бенаресі [Неру 1989, 54]. 
У 1817 році в Калькутті був заснований 
перший інститут європейської освіти «Ма-
хавідьялай», у якому навчалося лише 20 
студентів. Проте вже у 1826 р. його було 
 перейменовано на «Гінду-коледж», який 
швидко здобув велику популярність та став 
прикладом для інших подібних навчаль-
них закладів. Саме цей інститут надихнув 
лідера просвітницького руху у Бенгалії, 
великого реформатора індуїзму, видатного 
лінгвіста, знавця багатьох східних і зго-
дом європейських мов, лідера просвітни-
цького руху в Бенгалії Раммохана Рая на 
створення його англо-індуської школи та 
запровадження англійської освіти серед 
індійців. Як високоосвічена людина, він 
поважав будь-які знання і добре розумів 
необхідність вивчення європейських мов, 
його дуже приваблювали науково-технічні 
досягнення західної цивілізації. В історії 
індійської культури Р.М. Рай став, мабуть, 
першою особою, яка спробувала об’єдна-
ти науково-технічний прогрес Заходу з му-
дрістю та традиційністю Сходу.

 «Пам’ятна записка» Т.Б. Макколея 
18�5 р. засвідчила необхідність англомов-
ного навчання у вищих навчальних закла-
дах. У 1857 році розпочали свою діяльність 
три перших індійських університети з єв-
ропейським стилем освіти � у Калькутті, 

Мадрасі та Бомбеї. До кінця британської 
влади в країні було засновано ще 15 уні-
верситетів [Singh 200�, 105]. Взагалі, з са-
мого початку процес розвитку освіти мав 
характерну особливість: він здебільшого 
орієнтувався на створення вищих навчаль-
них закладів, і досі в Індії прогрес вищої 
освіти набагато більший, ніж успіхи у га-
лузі початкової та середньої освіти.

На думку Й. Сінгха, найбільш знако-
вими кроками у широкому запроваджен-
ні освіти в Індії були: політика Макколея 
щодо сприяння англомовній освіті, запо-
чаткована згаданою вище запискою 18�5 
року; депеша сера Чарльза Вудса 1854 р., 
у якій вперше офіційно визнавалась необ-
хідність масової просвіти індійського на-
селення; та, нарешті, заснування першої у 
масштабах країни Індійської комісії з осві-
ти у 1882 р. [Singh 200�, 102]. 

Розвиток системи освіти відбувався па-
ралельно з опанування все ширшими маса-
ми індійців англійської мови, що в майбу-
тньому значно полегшило здобуття освіти 
за кордоном, знайомство з європейською 
художньою та науковою літературою. А 
наразі Республіка Індія однією зі своїх зна-
чних переваг вважає (порівняно з іншими 
країнами Азії, що швидко розвиваються, 
наприклад Китаєм) саме вільне володіння 
її громадянами англійською мовою, що 
стало запорукою перетворення сучасної 
Індії на передову інформаційну державу, 
світового лідера у галузі комп’ютерних 
технологій та одного з найбільших по-
пуляризаторів процесів аутсорсингу. До 
речі, Республіка Індія має наразі другий за  
чисельністю фонд висококваліфікованих 
технічних кадрів і посідає перше місце у 
світі за кількістю інженерів-програмістів. 

Серед здобутків європейської освітньої 
системи багато дослідників називає і за-
провадження нових вимог до вчителів, фак-
тично � заснування викладацької професії 
(на відміну від традиційної індійської си-
стеми «гуру-шиш’я парампара»). Завдяки 
британцям вчителювати тепер можуть не 
лише представники вищої, брахманської, 
варни � увага звертається й на рівень осві-
ти майбутнього викладача. В Бенгалії вже у 
1844 р. було засновано спеціальну педаго-
гічну школу, а у провінції паралельно ство-
рювалась і адміністративна служба з нагля-
ду за розвитком освіти [Singh 2004, 104].
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Окремо слід згадати й про так би мови-
ти «індивідуальну просвіту», котру запро-
ваджували окремі християнські місіонери, 
а також � про діяльність різноманітних 
християнських навчальних закладів, які 
випустили перше покоління «по-європей-
ськи освічених індійців» � відомих вчених 
(лауреат Нобелівської премії у галузі фі-
зики Ч.В. Раман отримав стипендію Коро-
лівського товариства) та політичних діячів 
(президент Індії доктор Радгакрішнан � ви-
пускник Християнського інституту у Мад-
расі). Особливо слід наголосити на тому, 
що саме християнські школи та діяльність 
місіонерів дали можливість отримати по-
чаткову освіту багатьом представникам 
племен центральної та північно-східної Ін-
дії, а також дітям із родин недоторканних. 
Слід також зазначити, що у своїй просвіт-
ницькій діяльності місіонери спирались на 
допомогу (у тому числі � фінансову) бри-
танського колоніального уряду (згадаймо 
рішення Ч. Вудса), який підтримував осві-
тницьку діяльність та насадження хрис-
тиянських цінностей, хоч іноді це сприй-
малось індійцями як «західна культурна 
агресія» [Panikkar 1999, 291].

Щодо розвитку науки, то нагадаємо 
лише, що саме завдяки британській коло-
ніальній владі було створено геологічну 
(1851), метеорологічну (1875), ботанічну 
(1889), бактеріологічну (1906), що згодом 
стала медичною, та археологічну (1862) 
служби Індії. Остання і досі вважається 
однією з кращих у світі [Das 1994, 34–35]. 
Саме представники британської адмініс-
трації були піонерами в дослідженні ба-
гатьох пам’яток індійської культури, їх-
ньому описі та подальшому збереженні. 
Під егідою археологічної служби на чолі 
з її засновником А. Каннінгхемом було 
створено комісію для реєстрації відомих 
пам’яток у Сарнатху, Санчі, Бгархуті. Пі-
зніше, на початку ХХ ст., було розпочато 
розкопки у Хараппі та Мохенджо-Даро, які 
очолив випускник Кембриджа, директор 
Археологічного департаменту Індійського 
уряду Дж. Маршалл. Відкриття цивілізації 
долини Інду стало справжнім тріумфом 
археологічної служби. З кінця ХІХ ст., за 
часів віце-короля Керзона, було проведено 
реставрацію декількох відомих пам’яток 
середньовічної індо-мусульманської архі-
тектури. На початку ХХ ст. було засновано 

ряд музеїв (імені королеви Вікторії � в 
Калькутті, принца Уельського � в Бом-
беї), в експозиції яких поруч зі зразками 
європейського мистецтва було виставлено 
середньовічну індійську скульптуру, міні-
атюру, витвори художніх ремесел [Анто-
нова 197�, 365].

Саме поняття «індологія» виникло 
 завдяки європейцям, і це � відомий факт. 
“ХІХ сторіччя демонструє нам великий 
прогрес у тому, що стало називатися індо-
логією � тобто вивченням Індії не індійця-
ми”, � зазначала з цього приводу відомий 
індійський історик Роміла Тхапар [Thapar 
2002, 11]. Зазвичай датою виникнення ін-
дології вважають 1784 рік, коли у Каль-
кутті за ініціативою судді Верховного суду 
Вільяма Джонса, талановитого лінгвіста, 
було засновано Бенгальське азіатське това-
риство. Вже через 5 років з’явився перший 
європейський переклад «Шакунтали» ве-
ликого Калідаси (здійснений В. Джонсом), 
який впродовж 20 років 5 разів перевидава-
вся англійською. Джонс також переклав зі 
санскриту «Гітаговінду» (1792) та «Закони 
Ману», котрі було видано вже після його 
смерті, у 1794 році [Бэшем 1977, 12]. І це 
був лише початок індологічних студій.

Таким чином, немає сумніву в тому, що 
присутність європейців мала позитивне 
значення для розвитку нової системи осві-
ти, знайомства з досягненнями і організа-
ційними методами світової науки та стала 
могутнім поштовхом для подальшої модер-
нізації індійського суспільства. 

2. Формування централізованої дер-
жави, запровадження британської сис-
теми політичного управління та цивіль-
ної служби. Створення збройних сил та 
секретної служби.

Республіка Індія � федеративна секу-
ляризована держава, багатопартійна пар-
ламентська республіка, у якій вища за-
конодавча влада належить двопалатному 
парламенту: Радж’я сабга (Рада штатів) 
налічує 250 депутатів, Лок сабга (Народна 
палата) � 545. Головою виконавчої влади 
є президент (який обирається на 5-річний 
термін членами парламенту та законодав-
чих зборів штатів), проте влада фактично 
зосереджена у руках прем’єр-міністра, який 
є лідером партії або коаліції, що отримує 
перемогу на виборах до Народної палати. 
“Вестмінстерська модель конституційної 
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демократії”, як називають її фахівці, вже 
понад півсторіччя є працюючою політич-
ною системою в Індії. Безумовно, основні 
ідеї, що виникли під час боротьби за не-
залежність, знайшли своє відображення у 
Конституції країни, прийнятій у 1950 році, 
а саме � суверенітет та єдність, забезпечен-
ня стабільності та порядку, рівність усіх 
громадян, незалежно від статі, релігійної 
та кастової приналежності тощо. Проте 
концепція державності, система політич-
ного управління та бюрократичного апа-
рату загалом були запозичені творцями 
нової Індії у своїх колишніх господарів, 
про що пізніше один індійський борець за 
незалежність висловився у такий спосіб: 
«Ми хотіли почути музику віни та сітари, 
а отримали англійський оркестр» [Khilnani 
2002, 33].

Це стосується передусім створення так 
званої парламентської демократії: хоча 
Конституція називає президента голо-
вою виконавчої влади, насправді ж його 
діяльність є обмеженою, а реальна вла-
да належить кабінету міністрів на чолі з 
прем’єром. «Творці Конституції затвердили 
звичаї британського уряду, які існували на 
ті часи, включаючи провідну роль прем’єр-
міністра та колективну відповідальність 
кабінету міністрів», � зазначає П. Брасс у 
своїй книзі «Політика Індії після здобуття 
незалежності» [Brass 1994, 47]. 

Отже, Індію було проголошено суве-
ренною республікою на чолі з президен-
том, який обирається спеціальною колегі-
єю виборців. Президент країни має досить 
широке коло обов’язків та важливі повно-
важення: він призначає прем’єр-міністра, 
за його порадою призначаються міністри 
Центрального уряду та губернатори шта-
тів, він є головнокомандуючим і може при-
зупиняти дію Конституції, гарантом якої 
він є. Президент також має забезпечувати 
національну єдність, рівність громадянсь-
ких прав та повагу до всіх жителів країни, 
і його роль завжди посилюється під час по-
літичної нестабільності та кризових явищ. 

Дослідники раджу, попри розбіжності 
в оцінках, зазвичай погоджуються, що 
найбільшим вплив Заходу був у галузі 
юриспруденції. Конституція Індії дек-
ларує принцип чіткого розподілу вла-
ди на законодавчу, виконавчу та судо-
ву. Уряд країни та уряди штатів несуть 

відповідальність перед Центральним 
парламентом та законодавчими зборами 
штатів. Принциповим питанням в Індії, як 
і у Британії, є обрання прем’єр-міністра 
парламентом, колективна відповідальність 
уряду перед парламентом, а також те, що 
уряд має зберігати довіру до своєї діяль-
ності з боку нижньої палати парламенту 
(в іншому разі він має поступитися задля 
створення альтернативного уряду). Опо-
зиція в індійському парламенті відіграє 
фактично ту ж саму, доволі значущу, роль, 
що й опозиція у Британії. Діяльність Вер-
ховного суду більш подібна до діяльності 
Суду Сполучених Штатів: Верховний суд 
Індії та суди штатів мають право тлума-
чити закони та можуть призупиняти їхню 
дію, якщо вони суперечать Конституції. 
Юрисдикція та повноваження індійського 
Верховного суду є дещо ширшими, ніж у 
будь-якій країні світу, � він є одночасно фе-
деральним та апеляційним судом.

Як і формування політичної системи, 
розбудова державних служб, бюрократич-
ного апарату в незалежній Індії відбува-
лась за британським зразком, оскільки на 
момент здобуття незалежності в країні вже 
існував чиновницький апарат, було здобу-
то великий практичний досвід, до того ж 
певні побоювання нового уряду змусили 
його зберегти стару систему. «Британці 
управляли Індією завдяки бюрократичній 
системі, основною функцією якої була 
підтримка законності та порядку, а також 
забезпечення прибутків. Страх можливих 
безпорядків та дезінтеграції у новій неза-
лежній індійській державі, спричинений 
розділом країни та конфесійним насиль-
ством, проблеми, пов’язані з інтеграцією 
князівств до Індійського союзу, стали 
причиною того, що лідери незалежної 
Індії вирішили покластися на існуючий 
бюрократичний апарат» [Brass 1994, 55]. 
Отже, не залишився без належної уваги 
заклик останнього віце-короля лорда Ма-
унтбеттена, з яким він звернувся � червня 
1947 р. до індійського народу під час ого-
лошення свого сумнозвісного плану щодо 
подальшої долі Індії: «Понад 100 років 400 
мільйонів населення жили разом у країні, 
якою управляли як єдиною цілісністю. Це 
спричинило уніфікацію комінукацій, обо-
рони, поштової служби, валютних резервів, 
відсутність тарифів та митних обмежень, а 
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також � створення основи для централізо-
ваної політичної економії. Я маю велику 
надію, що конфесійні розбіжності не зруй-
нують все це» [Broadcast 1997, 13].

Справді, британці розсудливо форму-
вали політичну систему та розбудовували 
централізовану державу. Ще у 1786 році 
лорд Корнуолліс заснував цивільну службу 
(civil service) для оптимізації управління та 
боротьби з корупцією. Також наприкінці 
XVIII ст. було запроваджено нову систему 
правосуддя, засновану згідно з британсь-
кими правилами, пізніше було запровад-
жено Карний кодекс. Країна була справді 
об’єднаною завдяки єдиній адміністра-
тивній системі, згодом було реорганізова-
но поліцію, яка складалася з регулярних 
підрозділів під керівництвом британських 
офіцерів. Чергова реорганізація адміністра-
тивної та бюрократичної систем відбулася 
після придушення повстання сипаїв та пе-
реходу влади в Індії безпосередньо до бри-
танської монархії. Саме ця система стала 
основою для розбудови відповідних служб 
у незалежній Індії. За звичним зразком 
формувалися збройні сили, поліція та сек-
ретна служба. Слід відзначити, що такий 
підхід себе виправдав. Індійські політоло-
ги визнають, що, окрім надзвичайного ста-
ну 1975�1977 рр., Республіка Індія загалом 
успішно підтримувала працюючу систему 
парламентської демократії, що базувалася 
на британській моделі. Серед британських 
запозичень слід також згадати виборчу 
систему: саме завдяки найбільшому у світі 
електорату (понад 620 млн.), до того ж � 
доволі активному, Індія має можливість 
називати себе «найбільшою демократією 
світу».

Безумовно, індійська політична та 
адміністративна системи мають певні 
відмінності від британської, крім того, 
вони розвивались і дещо змінювались 
упродовж майже 60 років. Зокрема, існує 
 тенденція до розширення повноважень 
прем’єр-міністра, а парламент та кабінет 
міністрів відіграють меншу роль, ніж у 
сучасній Великій Британії. Службовці 
 найвищого рівня з Індійської адміністра-
тивної служби іноді мають більший вплив, 
аніж представники уряду. Цілком очевид-
но, що монархія та парламентсько-прези-
дентська форма правління відрізняються 
за своєю природою.

Виникнення нової політичної системи 
та запровадження нової цивільної служби 
спричинило підвищення статусу англій-
ської мови, а на побутовому рівні � появу 
багатьох нових англомовних термінів, без 
яких сьогодні неможливо уявити собі діло-
ве спілкування в різних національних мов-
них колах. В Індії виник навіть так званий 
«гінгліш» � англо-гінді суржик, яким зде-
більшого користуються бюрократи та біз-
несмени. У 18�5 році генерал-губернатор 
В. Бентінк визначив офіційний статус анг-
лійської мови як державної, і у тому ж році, 
завдяки «Пам’ятній записці» Т.Б. Макко-
лея, почалося запровадження англійської як 
обов’язкової мови в здобутті освіти [Калин-
никова 2002, 231]. Про неоднозначне став-
лення до статусу англійської мови в Індії 
добре відомо всім, але, як би там не було, в 
умовах багатолінгвістичного суспільства, в 
якому лише третина громадян вважає гінді 
(державну мову) своєю рідною, англійська 
мова має справді об’єднуючу функцію (про 
інші переваги її використання вже йшло-
ся). «Батько нації» М. Ганді свого часу ка-
тегорично виступав проти запровадження 
англійської як державної мови у незалеж-
ній Індії, як і багато представників націо-
налістичних партій сьогодення, але ж від 
реальності не втечеш. Чинний президент 
Республіки Індія А.П.Дж. Абдул Калам по-
слуговується саме англійською (його рідна 
мова � тамільська). 

В епоху раджу запровадження англійсь-
кої мови обернулося несподіваним поворо-
том для англійців: разом з вихованням но-
вого посередницького прошарку («індійсь-
кого по крові, але англійського за манерами 
та інтелектом»), який мав прислуговувати 
панівному класові, вони одержали нове по-
коління індійців, яке, завдяки англійській 
освіті, отримало доступ до ліберальних 
ідей та західних демократичних цінностей. 
В Індії з’явилася власна інтелектуальна елі-
та, перші представники якої стали згодом 
політичними лідерами нації. Слід зазначи-
ти, що більшість з них (М. Ганді, Дж. Неру, 
В. Патель, Б.Р. Амбедкар) здобували освіту 
в Британії, а це зробило їх ще більшими 
патріотами. Як зазначає російський дослід-Як зазначає російський дослід-
ник діяльності М. Ганді О. Мартишин,  
«...знайомство з європейською цивілізацією 
зробило Ганді переконаним індусом» [Мар-
тышин 1998, 109].
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3. Початок національно-визвольного 
руху, виховання нової політичної еліти 
на базі західних ліберальних цінностей, 
створення багатопартійної системи. От-
же, колоніальна влада зробила можливим 
розвиток нових суспільних ідеалів, від-
крила шлях до ствердження гуманістич-
них цінностей, а це спричинило початок 
 національного відродження в Індії, бороть-
би за сварадж � самоуправління � та сва-
деші � незалежність. Націоналізм, який 
Дж. Неру називав «здоровим та природ-
ним явищем», зародився в умовах інозем-
ного панування, оскільки, за його ж слова-
ми, «...найпершим і основним потягом для 
будь-якої підкореної країни є тяжіння до 
національного звільнення. Це було удвічі 
справедливо щодо Індії з її гострим від-
чуттям своєї індивідуальності та минулого 
надбання» [Неру 1989, 76]. Національно-
визвольний рух, який поступово набирав 
обертів у Індії, ставив на меті досягнен-
ня суверенітету та розбудову незалежної 
держави на засадах єдності, порядку, се-
куляризму, економічної самодостатності, 
а отже, запровадження принципів демо-
кратії та парламентаризму, проведення 
широкомасштабних господарчих реформ і 
соціальних перетворень. Відомий дослід-
ник традиційного індійського суспільства 
професор Дюбе так висловлювався щодо 
впливу раджу на розвиток цього суспіль-
ства: «У відповідь на діяльність іноземної 
влади індійське суспільство віднайшло 
нові внутрішні імпульси для реформ та со-
ціальної трансформації» [Dube 2001, 28].

Окремо слід наголосити на такому аспек-
ті розвитку суспільної думки колоніальної 
Індії, як реорганізація індуїзму, яка також 
була пов’язана з розвитком ідей націоналі-
зму. Відомо, що Індія, зазвичай роз’єднана 
політично, у різні епохи була «об’єднаною 
морально» � завдяки індуїзму, який завжди 
консолідував це різнобарвне суспільство. 
Саме існування спільної індуїстської тра-
диції та давньої санскритської культури 
(як певний аналог до християнської тради-
ції і культури у Європі) було силою та при-
вілеєм (принаймні духовним) індійського 
суспільства, хоча на певному етапі також 
стало перешкодою на шляху його подаль-
шого розвитку. Поява нових ідей та підхо-
дів до організації життя суспільства, які 
поширилися завдяки європейській освіті 

серед представників індійської еліти, при-
звела до нових духовних пошуків, спроб 
поєднання традиційних індуїстських норм 
із прогресивним мисленням європейців. 
«Розвиток англійської освіти, як бачимо, 
призвів до широкомасштабної реформації 
індуїзму і до більш раціональної інтерпре-
тації його догм», � зазначає К.М. Паніккар 
[Panikkar 1999, 249]. Справді, поряд із ви-
вченням європейської літератури, саме в 
епоху раджу зростає хвиля уваги до кла-
сичних індійських текстів, відбувається, 
так би мовити, переосмислення санскрит-
ської культурної традиції. Видатні духовні 
та політичні лідери � Вівекананда, Тілак, 
Гокхале, Ганді та Ауробіндо � стали ініці-
аторами модернізації класичного індуїзму, 
зробили його більш толерантним, прості-
шим, ближчим до різних прошарків індій-
ського населення. До певної міри такий 
процес пояснюється бажанням захистити 
своє культурне надбання, багату духов-
ну спадщину від «наступу» європейської 
культури. Саме так, зокрема, слід розгля-
дати діяльність «Ар’я самадж», створено-
го в середині ХІХ ст. під гаслом «Назад, до 
Вед!».

Іноді колоніальна влада та індуїстські 
реформатори знаходили спільну мову. Як 
найбільш яскравий приклад користі від 
такого індо-британського реформатор-
ського альянсу можна назвати Закон про 
заборону саті (самоспалення вдів), підпи-
саний 1829 р. лордом В. Бентінком внаслі-
док активної реформаторської діяльності 
«Брахмо самадж» та особисто Р.М. Рая. 
У 1856 році було легалізовано право вдів 
на повторний шлюб, 1870 р. � забороне-
но варварський звичай вбивства немовлят 
жіночої статі, 1872 р. було ухвалено спе-
ціальний Шлюбний акт, який узаконю-
вав шлюби між представниками різних 
конфесій та соціальних груп, нарешті, у 
1891 році, було офіційно збільшено вік ба-
жаючих вступити до шлюбу � до 12 років 
[Dube 2001, 113]. Отже, панування євро-
пейців спричинило перші позитивні зміни 
у ставленні до жінок, поліпшення їхнього 
становища в родині та активізацію ролі у 
суспільстві. Тож нинішня рівність чолові-
ків та жінок, як один із проявів демократії, 
завдячує також епосі раджу. 

«Брахмо самадж», про яку так багато 
йдеться, можна вважати однією з перших 
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політичних організацій в Індії: її було засно-
вано в 1828 р., і хоча вона й мала релігійне 
забарвлення, проте принципи її організації 
були європейськими (виборне правління 
і т.ін.). Різні просвітницькі та суспільні 
організації утворювалися у 18�0�1940-ві 
роки в Бенгалії; у 1851 р. в Калькутті було 
створено Асоціацію Британської Індії, 
яка фактично була загальнобенгальською 
суспільно-політичною організацією. У 
другій половині ХІХ ст.. було засновано 
цілий ряд різноманітних суспільно-полі-
тичних організацій. Так, наприклад, Да-
дабгаї Наороджі (бомбейський бізнесмен 
та громадський діяч) заснував Бомбейську 
та Східноіндійську асоціації, а за ініціати-
вою С. Банерджі було засновано Індійську 
асоціацію у Калькутті, де у 188� році було 
проведено всеіндійську Національну кон-
ференцію. 

Сучасною ознакою демократії в Індії 
є існування багатопартійної системи, яка, 
щоправда, на думку багатьох індійських 
політологів, діє «під парасолькою ІНК». 
Щодо останньої, то, мабуть, важко пе-
ребільшити роль Індійського національ-
ного конгресу та його видатних діячів, 
справжніх лідерів нації. Проте створен-
ня цієї першої загальноіндійської партії 
(сформованої повністю за західним зраз-
ком) відбулося у 1885 р. за безпосередньої 
участі британців: партію було створено 
за ініціативи британського чиновника 
А.О. Юма та дозволу віце-короля лорда 
Дафферіна. Перший з’їзд ІНК відбувся 
у грудні 1885 р. у Бомбеї, у ньому брали 
участь 72 делегати, і саме Юм став пер-
шим генеральним секретарем конгресу. 
Діяльність організації впродовж перших 
20 років була доволі поміркованою, а 50% 
делегатів перших шести сесій належали 
до інтелігенції [Антонова 197�, 341]. 

У 1906 році було засновано партію, яка 
дуже швидко стала основним політичним 
опонентом ІНК, � Мусульманську Лігу. 
Саме ІНК, Мусульманська Ліга, «Брахмо 
самадж» і, звичайно британський уряд 
були основними гравцями на політичній 
арені Індії аж до моменту здобуття нею 
незалежності у 1947 році.

Отже, ці три основні складові, на нашу 
думку, визначають справді великий внесок 
британської колоніальної влади у форму-
вання підвалин майбутньої демократичної 

системи незалежної Індії і свідчать про чер-
говий етап суспільно-культурного синтезу 
у розвитку індійської цивілізації. Цей етап 
відрізнявся від етапу індо-мусульмансько-
го синтезу, оскільки докорінно вплинув на 
організацію традиційного індійського су-
спільства. Проте цей перелік, безумовно, 
не є повним, оскільки європейський вплив 
спричинив також появу нових творчих 
процесів у суспільстві, виникнення літера-
тури і мистецтва західного стилю, найяс-
кравішим прикладом чого є «бенгальське 
відродження». У рамках цього явища від-
булось, зокрема, становлення нової шко-
ли живопису, представниками якої були 
О. Тагор, С. Гупта, Н. Бошу. Ця епоха, як 
відомо, подарувала не лише Індії, але й 
усьому світові видатних діячів культури, 
цілі династії, найвідоміша з яких � дина-
стія Тагорів. Рабіндранат Тагор, видатний 
письменник, філософ, музикант, художник 
та громадський діяч, автор національного 
гімну Індії та Бангладеш, став першим ін-
дійцем лауреатом Нобелівської премії (у 
галузі літератури, 191� р.). Свого часу його 
дід, Дароконат Тагор, разом із Р.М. Раєм 
став засновником «Брахмо Самадж», а пі-
зніше цю організацію очолив його син Де-
бендронат, батько Рабіндраната. Р. Тагор 
продовжив справу просвітництва в Індії: 
заснував відомі школи «Шантінекетон» та 
«Шрінікетон», власноруч розробив і вті-
лив у життя нові принципи освіти. Його 
біограф К. Кріпалані писав: «Останні со-
рок років життя найбільшу насолоду він 
отримував від праці шкільного вчителя у 
бідному сільському оточенні, хоча досяг 
слави, якої в Індії раніше не зазнав ніхто» 
[Крипалани 1989, 12].

І досі в Індії існує думка, що найвагомі-
ший прошарок культурної та наукової еліти 
становлять саме бенгальці. І якщо дослі-
дити це явище, то, знову ж таки, з’ясуємо, 
що саме Бенгалія протягом найдовшого 
часу була під контролем британців, саме 
тут найраніше було розпочато розбудову 
західної системи освіти та науки, саме бен- системи освіти та науки, саме бен-
гальці першими долучилися, таким чином, 
до загальносвітової наукової та культурної 
спадщини. Сам Р. Тагор з цього приводу 
зазначав: «Наш безпосередній контакт ізконтакт із із 
зовнішнім світом був пов’язаний із сучас-
ною історією англійського народу, з яким 
нам довелося познайомитися у ті далекі 
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дні... Внаслідок вкрай обмеженого круго-
зору освічені люди того періоду зверта-
лися до англійської мови та літератури...» 
[цит. за: Неру 1989, 62]. Період культур-
ного відродження в Бенгалії наприкінці 
ХІХ � початку ХХ ст. позначився не лише 
розвитком літератури та мистецтва, � саме 
тут з’явились особистості, які стали потім 
справжніми політичними лідерами нації.

Варто окремо згадати й про явище, яке 
вже має безпосередній зв’язок із сучасною 
індійською демократією, � заснування за-
собів масової інформації. Добре відомим є 
той факт, що наразі Республіка Індія дуже 
пишається своєю вільною пресою і вважає 
незалежні ЗМІ однією з основних складо-
вих демократичної системи. Першу ж дру-
карню було засновано в Індії ще у другій 
половині XVII ст. португальцями, а на те-
риторії Британської Індії, про що свідчать 
деякі джерела, � у 1674 р. у Бомбеї [Singh 
2004, 112]. Більш поширеною думкою є те, 
що першу газету англійці почали друкувати 
в Калькутті у 1780 р., а перша англомовна 
газета, яку видавали власне індійці, почала 
виходити у 1818 році, і в тому ж році одна 
з перших в країні друкарень у Серампурі 
почала видавати журнали бенгальською 
мовою � перші періодичні видання однією 
з індійських мов [Неру 1989, 53]. Заснов-
ником декількох видань, газет та журналів 
бенгальською, англійською та перською 
мовами у 1821�1822 рр. був Р.М. Рай. Че-
рез деякий час почали виходити друком 
газети та інші періодичні видання в усіх 
великих індійських містах (Калькутті, Ма-
драсі, Бомбеї) � як англійською, так і регі-
ональними мовами Індії. Відтоді кількість 
друкованих видань у країні стрімко зрос-
тала. Завдяки британцям в Індії з’явилися 
сучасні системи зв’язку � телеграф та на-
дійна поштова служба, розпочалося буді-
вництво залізниць (сучасна Індія має най-
більшу за довжиною магістралей систему 
залізниць у світі).

Разом з такими глобальними змінами 
у галузі науки, освіти, культури, засобів 
масової комунікації відбувалися зміни на 
побутовому рівні, які професор Й. Сінгх 
називає «малою традицією культурної мо-
дернізації». Маються на увазі зміни в ри-
туалах та звичках, зокрема � в одязі та їжі, 
інших проявах матеріальної культури. До-
дамо, що саме британці навчили індійців 

грати в крикет. Ця гра не лише стала націо-
нальною у всіх країнах Південної Азії, а й 
спричинила появу такого феноменального 
явища, як «крикетна дипломатія». 

Згадавши позитивні моменти, поверне-
мося до суворішої реальності. Слід заува-
жити, що колоніальне панування залишило 
глибокий руйнівний слід в економічно-го-
сподарському житті крани, яка перетвори-
лася на сировинну базу Британської імпе-
рії, постачальницю коштовностей та де-
шевої сировини у метрополію. Індія сама 
понесла усі витрати по її ж завоюванню, а 
згодом � по переходу влади від Ост-Індсь-
кої компанії до британської монархії. Усі 
рахунки з військових дій в Азії, експедиції 
до Бірми, Афганістану, військові навчання 
британської армії сплачувала Індія. Годі й 
говорити про будівництво залізниць і те-
леграфу на індійській території. По-друге, 
окрім економічного гноблення, Індія впер-
ше у своїй історії зазнала такого нищівно-
го політичного гноблення: адже ще ніколи 
вона не була втягнутою у політичну систе-
му, центр якої був далеко за її межами. За-
гарбники за часів Середньовіччя і раніше 
зазвичай залишалися на індійській тери-
торії і ставали частиною місцевої системи, 
переймали так чи інакше традиції індійсь-
кого суспільства. Епоха раджу призвела 
до повної втрати незалежності й руйнації 
суспільного ладу. «З одного боку, тісні 
зв’язки із Заходом відкрили доступ сві-
жому повітрю, з іншого � перешкоджали 
розвитку і прогресу, який вони � у більш 
широкому контексті � представляли», � за-
значала І. Ганді [Весть 1987, 121].

Поруч із цими негативними явищами 
існують інші чинники, які слід врахову-
вати, досліджуючи походження індійської 
демократії. Зокрема, провідні індійські 
соціологи цілком справедливо зауважу-
ють, що Британська імперія мала числен-
ні колонії, проте не всі вони стали після 
здобуття незалежності демократичними 
державами. Ні Пакистан, ні Бангладеш 
такими назвати не можна. Тобто, як писа-
ла І. Ганді, «...помилково вважати, що де-
мократію Індії дала Англія» [Весть 1987, 
121]. Отже, заслуга Індії полягає не лише 
в тому, що вона отримала багато корис-
ного від панування англійців, а й у тому, 
що вона зуміла цим правильно скориста-
тися. До того ж Індія ніколи не цуралась 
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іноземного впливу, свіжих ідей та нової 
культурної традиції. К.М. Паніккар робить 
стосовно західного панування в Азії такий 
висновок: «Ми бачимо, що країни Азії, 
далекі від заперечення Заходу, доклали 
певних зусиль до асиміляції європейської 
культури у найширшому її аспекті і до того 
ж одержали користь від реорганізації своїх 
власних суспільств» [Panikkar 1989, 301]. 
Індія чи не у найкращий спосіб змогла 
скористатися такою можливістю � завдяки 
особливостям власного соціального уст-
рою, «готовності» суспільства до сприй-
няття будь-яких нових ідей, загальному 
духові толерантності та гнучкості, прита-
манному цьому суспільству з найдавніших 
часів. Така особливість індійської цивілі-
зації обумовлена її плюралістичним уст-
роєм � розмаїттям рас, етносів, релігій та 
духовних практик. Плюралізм завжди вва-
жається одним з основних чинників демо-
кратії, а Індія тут � найкращий приклад.

Міркування про епоху раджу були б не-
повними, якби ми не згадали ще про одну 
важливу її складову � не лише Індія зазна-
ла змін під впливом європейських ідей та 
нововведень, а й Британська імперія також 
змінилась. І річ не лише в тому, що без во-
лодіння Індією, справжньою «перлиною 
у короні Британської імперії», Британія 
не здобула би своєї імперської слави. Під 
індійським впливом змінилося також бри-
танське суспільство, оскільки будь-який 
синтез спричиняє взаємовплив. Індійська 
культура не могла не вплинути на британ-
ців, які дізналися про зовсім інший спосіб 
життя, інше мислення, духовні та культу-
рні цінності. Цей «зворотний внесок» ще, 
можливо, належним чином не оцінений. 
«Не лише Індія пізнала через англійську 
мову смак прогресивних ідей та світової 
культури. Захід також здобув деякі східні 
цінності... Світ дізнався про духовну ве-
лич таких індійців, як Рабіндранат Тагор, 
Ауробіндо Гхош, Сароджині Найду...» [Ка-
линикова 2002, 233].

Нині Республіка Індія та Велика Бри-
танія є справжніми стратегічними парт-
нерами, які розбудовують свої відноси-
ни тепер уже на основі взаємовигідних 
позицій та спільних підходів до багатьох 
проблем сучасності. Взаємини між двома 
країнами мають унікальну специфіку, зу-
мовлену багатьма факторами: спільною 

 історією, міцними економічними зв’язка-
ми та наявністю великої індійської діаспо-
ри на території королівства. До речі, навіть 
Конституція Республіки Індія передбачає 
особливі стосунки з колишньою імперією. 
І. Ганді, звертаючись до учасників зустрічі 
представників урядів країн Співдружнос-
ті 2� листопада 198� р., зазначала з цього 
приводу: “Ми свідомо вирішили не розри-
вати історичні зв’язки, а надати їм форму 
дружби, примирення і співробітництва в 
ім’я добробуту не лише двох наших країн, 
а й у більш широкому сенсі” [Ганди 1985, 
348]. Справді, творцями зовнішньої полі-
тики Індії було закладено не лише підва-
лини для двосторонніх відносин, а й для 
стосунків на новому рівні � між країнами 
Співдружності, котра створювалась на ос-
нові віри у можливість конструктивного 
діалогу між її членами. 

Відомим є факт, що індійська спільнота 
в Британії (що становить 1,5% населення 
королівства, приблизно 1,� млн.) є надій-
ним чинником у подальшому зміцненні 
двосторонніх відносин. Вагомим є внесок 
британських індійців у розвиток промис-
ловості, науки, медицини, юриспруденції 
та фінансової галузі. Індійці контролю-
ють 40% ринку фармацевтики та посіда-
ють значне місце у системі харчування 
(так звана “індустрія каррі”). У країні діє 
�9 індійських організацій різного рівня, 
наприклад Федерація індійських мусуль-
ман, Міжнародне Пенджабське товарист-
во, Індійська ліга, Асоціація джайнів та ін. 
Зростає політична активність індійської 
спільноти: 16 членів парламенту в обох 
палатах мають індійське походження, троє 
членів Європарламенту (представники Ве-
ликобританії) � також індійці за походжен-
ням. Визначною подією стало створення у 
британських політичних колах наприкінці 
1999 р. групи “Друзі Індії”, основна мета 
якої полягає у сприянні подальшому роз-
витку дружніх та взаємовигідних відносин 
між урядами, парламентами та народами 
двох країн [Борділовська 2004, 167–168]. 

Філіп Мейсон, британський чиновник 
Індійської цивільної служби, який протя-
гом 20 років служив у Індії, а потім став 
головою Національного комітету Співдру-
жності у справах іммігрантів, написав у 
1952 році чудову книгу � «Люди, які пра-
вили Індією». В ній він зазначив, що �50 
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років, які британці провели в Індії, є пері-
одом історії, що розгортався, наче класич-
на п’єса у 5 діях, і роз’яснив кожну з них 
[Mason 1985, 173]. Будь-яка п’єса має свій 
пролог і фінал, але найцікавішим є роз-

гортання основного сюжету, який потім 
треба обмірковувати та робити висновки. 
Здається, Республіка Індія зробила належ-
ні висновки з того тривалого дійства, яким 
був у її історії радж.
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Фасад північної в’їзної вежі Бахчиса-
райського ханського палацу прикрашено 

вельми цікавим декоративним елементом: у 
центрі стіни вмуровано квадратну вапня-
кову плиту з рельєфним зображенням двох 
 драконів, що б’ються. Кожен з них має довге 
зміїне тіло, пару передніх лап, довгі вуха та 
роги на голові. Вигнувшись та обернувшися 
назад, дракони переплітаються шиями й хво-
стами, розкривши пащі з висунутими язика-
ми та зчепившись лівими лапами (мал. 1).

Не маючи жодних аналогій серед інших 
кримських пам’яток та будучи розміщеною 
у такому помітному місці, як головна брама 
ханської резиденції, “плита з драконами” 
завжди привертала до себе загальну увагу. 
Незвичний для Криму мотив став підґрунтям 
виникнення його легендарної інтерпретації, 
що мала пояснити значення зображеного 
символу та обставини його появи на стінах 
палацу. Вона виникла в кримськотатарському 
середовищі, потрапила до канону локальної 
народної міфології та виявилась надзвичайно 
живучою, бо експлуатувалася у Бахчисараї 
протягом десятиріч після депортації корінно-
го кримськотатарського населення.

Йдеться про легенду щодо заснування 
Бахчисарая, вперше зафіксовану в 19�8 р. зі 
слів мешканця міста І. Оксюза. Сюжет її по-
лягає в тому, що син кримського хана Менґлі 
Ґерая під час полювання став випадковим 
свідком бою двох змій на березі річки Чу-
рук-Су. Одна з них подолала іншу, але му-
сила продовжити бій з третьою змією, що 
несподівано з’явилася на березі та напала на 
переможницю. Тим часом переможена змія, 
знесилена та зранена, відповзла до річки, 
вода якої миттєво загоїла її рани. Зцілена 
змія покинула місце бійки, залишивши двох 
суперниць битися далі. Почувши від сина 
про цю історію, Менґлі Ґерай сприйняв це як 
добре передвістя. Він нібито угледів у образі 
тієї змії, що врятувалася, сам Крим, а у двох 
інших � Орду та Туреччину в змаганні за во-
лодіння Кримом. Хан наказав збудувати на 
місці двобою змій Бахчисарайський палац та 

прикрасив його фасад зображенням знамен-
ного поєдинку [Легенды 1996, 80–81].

Книжна “геополітична” персоніфікація 
змій є, безперечно, довільною вставкою пуб-
лікаторів легенди. Очевидно, що оригіналь-
ний переказ акцентується насамперед на 
цілющих властивостях річкової води � тобто 
самої місцевості, де мав постати новий па-
лац. Це підтверджується іншою, ніде ще не 
опублікованою, легендою про будівництво 
Бахчисарайського палацу, яка розповідає, 
що хан Сахіб Ґерай, обираючи місце для зве-
дення своєї нової резиденції, розрубував на 
дев’ять частин баранячу тушу та розсилав 
шмати по різних місцевостях Криму. Через 
дев’ять діб виявилося, що свіжим залишився 
лише той шмат, який було покладено на бе-
резі Чурук-Су. Там і збудували новий палац.

Таким є міфологічне пояснення зобра-
ження над палацовими воротами. І оскільки 
пам’ятка, незважаючи на її популярність, 
ніколи ще не ставала об’єктом наукового 
аналізу, ця легенда й досі залишається єди-
ною її “інтерпретацією”.

Як ми вже зазначили, в Криму ще поки 
не знайдено об’єктів, котрі б хоч приблизно 
були подібними до палацової “плити з дра-
конами”. Проте, якщо розширити простір 
пошуку аналогій, бахчисарайське зображен-
ня отримає широке коло дуже близьких па-
ралелей у мистецтві Близького Сходу � на-
самперед тих його регіонів, які свого часу 
справили значнийо вплив на розвиток мону-
ментального мистецтва кримських татар.

Зображення здвоєних ящерів на архітек-
турних спорудах з’явилися ще в III�IV ст. в 
індійському мистецтві [Zwalf 1996, 253–254; 
Santoro 200�], а з VII�VIII ст. � у мистецтві 
іранських народів Центральної Азії (мал. 2) 
[Скульптура... 1959, табл. XXV; Santoro A. 
200�]. Слід зазначити, що йдеться саме про 
мотив двобою драконів, оскільки його се-
мантичні аналоги, представлені в інших 
формах, як і міфологічний образ дракона, 
взагалі сягають ще давніших періодів [Önder 
1997; Santoro 200�]).

О.І. Гайворонський

мОтив “битви двОх дрАкОНІв” 
НА в’їзНІй брАмІ бАхчисАрАйсЬкОгО 

хАНсЬкОгО пАЛАЦу 



Східний світ №3 2006�0

Мотив “Битви двох драконів” на в’їзній брамі Бахчисарайського ханського палацу

В ісламську епоху цей давній мотив ус-
падкувала мусульманська культура Ірану  
(з XII ст.) [Santoro 200�]), а також культури 
інших мусульманських країн. Особливого 
поширення він набув у народів, що перебува-
ли під владою тюркських династій [Azarpay 
1978, �66], зокрема в сельджуцьких султана-
тах Анатолії, пам’ятки яких містять найчис-
ленніші та найрізноманітніші варіації мотиву 
поєдинку драконів. Більшість таких зображень 
датується XIII ст., хоча датування окремих із 
них може коливатися від межі XI�XII ст. до 
середини XIV ст. [Öney 1969, 193–216].

Пари ліпних чи висічених на камені дра-
конів прикрашають цілий ряд архітектурних 
пам’яток Малої Азії. Серед них � зображен-
ня на брамі фортеці Ані та в ніші гробниці 
Емір-Салтука в Ерзурумі (мал. 3); на над-
гробку з Бояликоя; на арках палацу Ала-ед-
Діна в Коньї; на порталах мечеті Султан-Хан 
та караван-сараю Каратай-Хан у Кайсері; ка-
раван-сараю Сусуз-Хан у Бурдурі; над вхо-
дами до шпиталів у Сивасі та Чанкири; на 
порталі медресе Обакой в Аланії [Öney 1969, 
196–204; Önder 1997; Doğan 1998].

Шукаючи безпосередні аналогії бахчиса-
райської пам’ятки (ліпні чи скульптурні зоб-
раження здвоєних драконів на архітектурних 
спорудах), ми водночас не можемо залишити 
поза увагою варіації цього мотиву в інших 
техніках. Це, наприклад, бронзові дверні мо-
лотки мечеті Улу-Джамі в Джизрі (мал. 4), 
малюнок у манускрипті аль-Джазарі, чекан-
ка на звороті залізного люстерка в музеї Топ-
Капи, зображення на магічній чаші з музею 
Торонто [Цney 1969, 201–203; Bilici 200�; 
Ittig 1982, 79–94] та інші приклади [Bilici 
200�, n. 19].

Згадавши про ці найближчі паралелі, 
ми не заглиблюватимемося в перелік більш 
віддалених аналогій у сельджуцькому мис-
тецтві, де пари драконів змальовано поза 
сюжетом двоборства (наприклад, зображен-
ня драконів, що “виростають” у різні боки 
з єдиного “кореня”, чи драконів, що мають 
єдине тіло з двома головами по кінцях) [Цney 
1969, 194–195, 198, 208–209].

Цікавою є закономірність, що зображен-
ня здвоєних драконів переважно розташо-
вані над входами до громадських споруд: 
мечетей, медресе, караван-сараїв, шпиталів, 
палаців [Цney 1969, 193]. Це є певною тра-
дицією, що бере свої витоки в семантиці 
цього давнього символу.

Символ переплетених ящерів чи змій у 
культурах Сходу є полісемантичним. У се-
редньовічній мусульманській астрології він 
пов’язувався з уявленнями про небесні за-
темнення (міфологічні сюжети про сонце 
та місяць, що їх проковтнули велетенські 
монстри, дуже поширені по всьому світові 
у різних народів), а також про рух світил 
[Hartner 19�8, 130–131]. Подібне значення 
цей символ мав і в космогонії центрально-
азійських народів, в котрій рухом планет ке-
рували два дракони, що сплелися під земною 
віссю [Öney 1969, 213].

Образ сплетіння двох драконів, що сим-
волізує єдність протилежностей та гармонію 
Всесвіту [Öney 1969, 213; Önder 1997], 
наділявся також властивостями могутнього 
охоронця. Зображення сплетених драконів 
вважалося міцним захистом від злих духів, 
епідемій, нещасть та ворожих нашесть [Öney 
1969, 214–215; Bayram 1996, 66; Önder 1997; 
Bilici 200�, n. 5]. Зображення пари драконів 
виконували охоронну функцію і на магічних 
предметах, що мали відганяти темні сили 
[Ittig 1982, 79–94; Önder 1997].

Парні зображення драконів були обере-
гами кріпосних брам не лише в Анатолії, 
а й у сусідніх областях Близького Сходу. 
Найбільш яскравим прикладом були міські 
ворота Багдада (збудовані в XII�XIII ст. та 
зруйновані в 1917 р.), що називалися «Брама 
Талісмана», із зображеними над ними двома 
драконами (дуже схожими з анатолійськими) 
із символом сонця посередині [Öney 1969, 
200; Le Strange 198�, 291–292].

Існування в Малій Азії такої багатої куль-
турної традиції, пов’язаної з мотивом двобою 
драконів, не залишає сумніву щодо шляхів 
проникнення цього мотиву до Криму. Адже, 
як переконливо свідчить стилістика най-
давніших мусульманських споруд Криму 
кінця XIII � межі XV�XVI ст., вирішальну 
роль у формуванні кримськотатарського мо-
нументального мистецтва зазначеного періоду 
відігравав саме вплив сельджуцької Анатолії 
[Башкиров 1926, 108–125; Башкиров, Бода-
нинский 1925, 298–301; Haiworonski 2006]. 
Відлуння специфічних традицій Малої Азії, 
що була найближчим до Криму центром му-
сульманської культури, простежувалися й у 
релігійних традиціях та народних повір’ях 
кримських татар аж до новітнього часу [Алек-
сандров 1918, 186–192; Смирнов 1887, 7–8; 
Haiworonski 2006]. З огляду на інтенсивну 
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культурну взаємодію між північним та півден-
ним берегами Чорного моря запозичення 
кримськотатарським мистецтвом настільки 
помітного в сельджуцьких традиціях мотиву 
є цілком природним.

Якщо зв’язок між сюжетом, зображеним 
над воротами Ханського палацу, та його чис-
ленними аналогіями в Малій Азії є очевид-
ним, то питання про походження власне пли-
ти залишається відкритим. Якою є історія 
походження “бахчисарайських драконів”? 
Коли та з якою метою камінь з їхнім зобра-
женням було вмуровано над входом до рези-
денції кримських ханів?

Оскільки жодних історичних свідчень про 
саму плиту не відомо, варто дослідити той 
контекст, у котрому пам’ятка знаходиться.

Відомості про історію окремих споруд 
Ханського палацу є вкрай фрагментарними 
та скупими. Втім, північна в’їзна вежа пала-
цу є одним із небагатьох винятків: дату її по-
будови та навіть ім’я розпорядника будівниц-
тва було задокументовано сучасниками. На 
цих свідоцтвах, а також обставинах, за яких 
у палаці було зведено вежу з брамою, треба 
зауважити детальніше � з тієї причини, що 
вони можуть пролити світло на призначення 
пам’ятки, котрій присвячено цю статтю.

Друга половина 16�0-х років була склад-
ним періодом в історії Кримського ханату. 
Над країною тяжіли важкі наслідки жорсто-
кої міжкланової війни, що вибухнула в Кри-
му наприкінці третього десятиліття XVII ст. 
і все ще тривала, набувши хіба що прихо-
ваної форми. На тлі складного внутрішньо-
політичного становища відбувалася масова 
міграція з Поволжя до кримських багатоти-
сячних улусів Великої Ногайської Орди, що 
тікали від наступу калмиків [Новосельский 
1948, 223–228; Трепавлов 200�, 418–419]. 
Ситуація ще більш загострилася, коли в 
16�7 р. донські козаки захопили османську 
фортецю Азак (Озів).

Мешканці півострова сприйняли цю подію 
як передвісник швидкої навали Московії на 
знесилений усобицями Крим. “Ми позбули-
ся майже половини нашої держави, � казали 
кримці, � ...і город Перекоп люди з Озова, 
мабуть, візьмуть, бо город Перекоп слабкий, 
кріпосні мури низькі і жодних укріплень не-
має. І як візьмуть Перекоп, тоді й усім Кри-
мом заволодіють” [Новосельский 1948, 264].

Донці й не приховували своїх подальших 
намірів. Вони погрожували: “Хочемо додати 

собі місто Темрюк, і Тамань, і Керч, а може, 
дасть нам Бог і Кафу вашу” [Новосельский 
1948, 271]. До тривожних звісток про події в 
Азаці додалося страшне пророцтво кримсь-
ких книжників про те, що москови незабаром 
прийдуть у Крим та захоплять його, після 
чого півострів буде заселено калмиками, а 
кримці доживають у своєму краї останні 
роки [Новосельский 1948, 264].

Вівши на той час війну з Персією, ос-
манський султан Мурад IV не мав можли-
вості власною силою виступити на захист 
свого віддаленого володіння. З огляду на 
це справу звільнення Азака було доручено 
кримському ханові Бахадиру I Ґераю.

Хан потрапив у складну ситуацію. Битва, 
в котрій кримська кіннота мала протистояти 
масованому артилерійському вогню з-поза 
кріпосних мурів, без підтримки османсь-
ких гармат була справжнім самогубством. 
Не дивно, що проти участі в кампанії вис-
тупила кримська аристократія, та й сам хан, 
що хотів насамперед приборкати проводирів 
внутрішньої смути, не бажав полишати свою 
ослаблену країну заради битви в інтересах 
султана. Однак, враховуючи сумний досвід 
своїх недавніх попередників, що наважува-
лися сперечатися зі Стамбулом, Бахадир I 
Ґерай все ж таки був змушений вирушити до 
гирла Дону [Новосельский 1948, 267–269].

Полишаючи Крим, хан взяв із собою у 
похід нуреддіна Сафу Ґерая, а керувати дер-
жавою за своєї відсутності доручив калзі 
Ісляму Ґераю та Сулейману-паші (котрий, 
очевидно, посідав пост столичного намісни-
ка � каймакана; відомий за документами на-
ступних десятиліть) [Маркевич 1896, 5–6]).

Після від’їзду правителя та значної час-
тини кримського війська до Азака кримці 
з особливою гостротою відчули загрозу 
зовнішнього вторгнення та почали готувати-
ся до оборони. Калга (котрому невдовзі су-
дилося стати ханом Іслямом III Ґераєм) роз-
почав відновлення занедбаних фортифікацій 
Перекопського перешийка, а Сулейман-
паша � укріплення ханської резиденції в Бах-
чисараї. Як свідчать матеріали московського 
дипломатичного відомства, датовані 1641 р., 
паша звів навколо Ханського палацу мури та 
збудував кам’яну вежу над в’їздом до нього 
[Новосельский 1948, 289].

Це було не відновленням старих спо-
руд (як на Перекопі), а саме будівництвом 
нових, оскільки до того часу палац не мав 
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 фортифікацій. Про це свідчить зроблений зі 
старої гравюри малюнок, що під №10444/
Г1524 за книгою надходжень зберігається у 
фондах Бахчисарайського державного істо-
рико-культурного заповідника, на якому зоб-
ражено загальний вид Бахчисарая з навко-
лишніх висот. Палац змальовано на малюнку 
без жодних мурів та веж, а також (це важливо 
для датування) без південного дюрбе � мав-
золею Ісляма III Ґерая, збудованого не раніше 
ніж у 1654 р. [Халим Гирай 2004, 71]). З огля-
ду на цілий ряд деталей (що підтверджують-
ся поточними архітектурно-археологічними 
дослідженнями заповідника) цей малюнок 
можна вважати доволі достовірним дже-
релом, що змальовує вигляд палацу ще до 
будівельних нововведень каймакана.

Імовірно, що вежу відразу було прикра-
шено зображенням двох драконів і плита з 
рельєфом не є окремою пізнішою вставкою 
(адже її поверхня міститься в одній площині 
з лицьовою кладкою стіни, трохи втискаю-
чись краями у нашарування штукатурок та 
побілок).

Проте виготовлення такої прикраси одно-
часно з побудовою вежі (тобто в XVII ст.) є 
сумнівним, оскільки серед архітектурних 
пам’яток Туреччини ми ніде не зустрінемо 
зображень здвоєних драконів, датованих 
пізніше ніж серединою XIV ст. Пара дра-
конів при вході � типова риса архаїчного 
сельджуцького стилю, період розповсюд-
ження якого в Бахчисараї чітко обмежений 
початком XIV та XV�XVI ст.

З огляду на це залишається лише при-
пустити, що рельєфне зображення драконів 
має бути щонайменше на півтора століття 
давнішим від вежі, в стіну якої його було вму-
ровано; давнішим навіть від усього Хансь-
кого палацу, збудованого в 15�2 р. [Tarih 
197�, 162]. Імовірно, тут ми зустрічаємося з 
прикладом повторного використання плити. 
Повторне використання каменів з написами 
чи сельджуцькими орнаментами у пізніших 
будівлях Бахчисарая траплялося часто: 
тут можна пригадати стіни мечеті у фор-
теці Кирк-Єр, середню арку й східну стіну 
Зинджирли-медресе, цілком перенесений 
до Бахчисарайського палацу з Девлет-Са-
раю (старого палацу кримських ханів) пор-
тал Демір-Капи [Кондаков 1899, 440; Эрнст 
1928, 39–41] тощо.

На нашу думку, фортифікатори Хансь-
кого палацу в XVII ст. навряд чи стали б 

 відроджувати давно забуту сельджуцьку 
традицію, якби плита не перебувала здавна 
в якійсь добре відомій старій споруді та її не 
було “освячено віками”.

Припущення щодо початкового місце-
перебування плити можуть бути різними. 
У долині, де стоїть ханська резиденція, вже 
задовго до заснування Бахчисарая існували 
й палаци (т. зв. “палац Джучі-хана” [Книга 
путешествий 1999, 39] з Девлет-Сараєм), і 
укріплення (фортеця Кирк-Єр, а також стіни 
з воротами, що перегороджували ущели-
ну [Книга путешествий 1999, 39]), і багато 
інших споруд, позначених сельджуцькою 
стилістикою. Над їхніми входами, як і на 
анатолійських пам’ятках, дуже легко уявити 
цю плиту. Не виключено, що під час зведен-
ня в’їзної брами Ханського палацу “плиту 
з драконами” могли запозичити з давнішої 
споруди � вже старої та розібраної.

Дослідивши обставини побудови вежі, 
можна висловити припущення про причини 
появи каменя над палацовою брамою.

Присутність плити над входом до палацу 
прямо пов’язана з анатолійською традицією 
розміщувати зображення здвоєних дра-
конів над входами до громадських споруд, в 
тому числі � на брамах фортець та палаців. 
Цей символ з його традиційним значенням 
містичного оберега найповніше відповідав 
підготовці Ханського палацу до евентуально-
го вторгнення іноземних загарбників. Ґрун-
туючись на анатолійських аналогіях, можна 
припустити, що здвоєні дракони з’явилися 
над новозбудованими укріпленнями Хансь-
кого палацу саме як традиційний старовин-
ний талісман. Можливо, раніше плита вже 
виконувала цю функцію, містячись на якійсь 
старій споруді, а тепер вона мала захистити 
ханську резиденцію.

Залишається додати, що дракони-охоронці 
успішно “несли” свою магічну “варту”, доки 
в 17�6 р. � за висловом кримських хронік � 
“подібно злим духам у чисте тіло Криму” 
[Смирнов 1889, 62] не вдерлися російські 
війська під проводом фельдмаршала Мініха, 
не зайняли Бахчисарая та не спалили палац 
дощенту [Манштейн 1997, 77–78].

Полум’я руйнівної пожежі 17�6 р. знищи-
ло легкі дерев’яні та фахверкові будівлі пала-
цу, в той час як кам’яні споруди (серед них і 
нижній кам’яний ярус в’їзної вежі з плитою) 
постраждали менше. Одразу ж після пожежі 
палац зазнав масштабного відновлення та 
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ґрунтовної перебудови, тому ми не нава-
жимося стверджувати, що його в’їзна вежа 
з брамою залишилися точнісінько такими 
ж, якими їх збудував століттям раніше Су-
лейман-паша. До проведення ретельного 
аналізу конструкцій в’їзної вежі та точного 
визначення хронології її будівельних періо-
дів, не можна виключати навіть того, що 
плита з драконами могла вперше потрапити 
на перекладену наново будівлю вже після 
пожежі, будучи взятою з руїн старих споруд 
(на ту пору в місті було багато руїн, оскільки 
російські війська обернули на попіл до чверті 
міських будівель [Манштейн 1824, 83]).

Втім, на наш погляд, навіть доведен-
ня факту цілковитої перебудови вежі в  
1740-х � 1760-х рр. не внесе суттєвих 
змін до запропонованої інтерпретації 
 функціонального призначення плити. Чи 

то ці дракони були розташовані над пала-
цовими воротами задовго ante factum (аби 
відвернути нашестя) чи то post factum (аби 
запобігти повторному), їхній присутності 
над палацовою брамою важко знайти більш 
правдоподібне пояснення, ніж відома за чис-
ленними турецькими аналогіями функція 
оберегу громадської будівлі.

Це основні думки, які ми хотіли висло-
вити в рамках першого наукового аналізу 
“плити з драконами” � цієї рідкісної пам’ят-
ки кримськотатарського монументального 
мистецтва. Вона доповнює перелік зразків 
“сельджукізму” в Криму та є унікальним, 
єдиним у Європі втіленням близькосхідного 
мотиву битви драконів. Ця пам’ятка розкри-
ває широкий та різноплановий спектр відо-
мостей про мистецтво, міфологію та історію 
малоазійських тюрків і кримських татар.

Мал. 1. Рельєф на брамі північної в’їзної 
вежі Бахчисарайського ханського палацу, 
XIV–XV ст. (?) (Бахчисарайський державний 
історико-культурний заповідник, Бахчисарай, 
Україна) [Фото автора].

Мал. 2. Глиняна скульптура з руїн храму 
в Пенджикенті, VII–VIII ст. (Історико-крає-
знавчий музей, Пенджикент, Таджикистан) 
[Santoro 2003, pl. 1].
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Мотив “Битви двох драконів” на в’їзній брамі Бахчисарайського ханського палацу

Мал. 3. Рельєф у ніші гробниці Емір-Салтука, 
XII ст. (Ерзурум, Туреччина) [Öney 1969, fig. 23].

Мал. 4. Бронзовий дверний молоток з мечеті 
Улу-Джамі в Джизрі, XII ст. (Музей тюркського 
та ісламського мистецтва, Стамбул, Туреччи-
на). [Öney 1969, fig. 17; Bilici 2003, fig. 3].
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14 серПня 1921 року Установчий 
хурал проголосив створення неза-

лежної Народної Республіки Танну-Туви1 
зі столицею � м. Кизил. Республіка мала 
бути самостійна у внутрішньому управ-
лінні, а у міжнародних стосунках висту-
пати під протекторатом Росії. Монгольсь- Монгольсь-Монгольсь-
кий народний уряд, як і його попередники, 
розглядав Туву як частину своїх теренів і 
вів перемовини з Москвою про включен-
ня цих земель до складу незалежної мон-
гольської держави. У свою чергу, в Туві в 
досліджуваний період мали місце сильні 
монголофільські настрої, особливо в сере-
довищі тувинських правителів. Не можна 
було також не враховувати впливу предста-
вників тувинської аристократії (нойонів) і 
лам � прихильників приєднання Туви до 
Монголії � на значну частину населення 
[Сердобов 1971, 313]. 

У нетривалій історії Тувинської На-
родної Республіки є одна непересічна по-
дія, що на сьогодні залишається, на думку 
автора, недостатньо висвітленою. Йдется 
про Хемчицьке повстання 1924 року, яке 
похитнуло підвалини молодої республіки. 
Саме повстання та радянсько-монгольські 
перемовини навколо нього висвітлюють-
ся, зокрема в останні роки, у ряді наукових 
праць [Шойгу 2001, Шурхуу 2001, Лузя-
нин 200�, Москаленко 2004]. Нині дослі-
дники переглядають застарілі погляди на 
це повстання як на “контреволюційний 
заколот”, інспірований зовні. Проте на 
диво мало відомо про перебіг самого пов-
стання, дещо більше � про пов’язані з цією 
проблемою радянсько-монгольські пере-
говори та спільну декларацію. Автор не 
претендує на всебічне висвітлення такого 
неоднозначного питання. Метою цього до-
слідження є розкриття окремих аспектів 
в історії Хемчицького повстання та його 
врегулювання, які досі не знайшли належ-
ного відображення у науковій літературі. 

В березні 1922 року тувинський уряд 
звернувся до уряду Зовнішньої Монголії 
з повідомленням про утворення самостій-
ної Народної Республіки Танну-Туви і з 

 пропозицією встановити дружні стосунки 
між обома країнами. Монгольський уряд 
відмовився вступати в переговори з ту-
винським урядом, називаючи останній не 
інакше як “наші урянхайські власті”, від-
ряджав туди своїх уповноважених, напра-
вляв листи та звернення. Урга та місцева 
монгольська влада (насамперед у Кобдо) 
продовжували надсилати всілякі цирку-
лярні розпорядження з найрізномантні-
ших питань, минаючи тувинськй уряд, до 
окремих хошунів. У 1922 році монгольське 
керівництво за згоди радянського предста-
вника в Урзі А.Я. Охтіна відправляє до Ки-
зила свого резидента задля організації та 
поширення власної влади. Проте завдяки 
діям радянського консула Ф.Г. Фальського 
монгольський посланник не потрапив до 
Туви. ЦК МНП2 направляє до ЦК Народ-
ної партії Туви та МЗС тувинського уряду 
низку петицій та заяв про бажаність об’єд-
нання Монголії та Туви, посилаючись на 
історичний досвід входження Туви до 
складу Цінської імперії. Зокрема, 17 ве-
ресня 192� року, у відповідь на ургинське 
звернення, ЦК ТНРП� передає таку відпо-
відь: “У теперішній момент урянхайський 
народ, об’єднаний загальним прагненням, 
для зміцнення своєї національності на ос-
нові самовизначення, організував свій на-
родний уряд, який визнала Радянська Ро-
сія, про що було доведено до відома МНП. 
Тим не менш МНП продовжує проводити 
стосовно народу Танну-Туви стару імперіа-
лістичну політику” [цит. за: Лузянин 200�, 
125�126]. У відповідь монгольський уряд 
направляє до Туви нове послання, вказую-
чи, що, як йому відомо, з огляду на відсу-
тність одностайності Урянхай до сьогодні 
не визнаний радянським урядом. Справді, 
сумніви щодо статусу Туви, що хвилюва-
ли радянських керівників, збереглися і в 
1922�1925 роках. 

На початок 1924 року ситуація в Туві 
різко погіршилася через незадоволення 
аратів помилковою політикою тувинського 
уряду стосовно землекористування, опо-
даткування, торгівлі, а також діяльності 

І.В. Отрощенко

мОНгОЛІя, срср 
тА хемчиЦЬке пОвстАННя (1924)
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 анархістської групи т.зв. “Чудурак нам” 
(“Партія стиснутого кулака”), члени якої, 
прикриваючись гаслом боротьби з феода-
лами, відбирали худобу у населення, влаш-
товували п’яні оргії, били аратів [Шурхуу 
2001, 110]. До того ж у краї посилився міс-
цевий націоналізм, зростали недовіра та во-
рожість до російських колоністів та взагалі 
до СРСР. На ґрунті перепису населення та 
худоби, згідно з постановою ІІ з’їзду ТНРП 
Танну-Туви (06.192�), розійшлися чутки, 
що перепис проводиться для майбутньої 
реквізиції. Повстання спалахнуло в Ангор-
ському суме 22 січня 1924 року. Повстанці 
напали на уряд, проте вжитими заходами 
заколот вдалося ліквідувати. Заарештували 
25 чоловік повстанців � росіян та тувинців. 
Слідство з’ясувало, що приводом до ви-
ступу послужив податок з крупної худоби 
[РГАСПИ, 495/154/224, 109]. 

Справа в тому, що єдиною прибутко-
вою частиною тувинського бюджету були 
податки з особистої худоби аратів [Шойгу 
2001, 115]. Збільшення ж податку на пого-
лів’я рогатої худоби викликало зрозуміле 
незадоволення скотарів. У березні 1924 
року спалахнуло нове повстання, відоме 
в літературі під назвою Хемчицького. Со-
мони Шемі, Чиргаки, Чадан Хемчицького 
хошуну4 спочатку висловлювали незадо-
волення, що їхню худобу обкладають ви-
соким податком. Повстанці у кількості 140 
чоловік вимагали: 1) замінити уряд, який 
перебуває під впливом росіян; 2) скасува-
ти податки, земельний, загальноосвітній 
кодекси, кодекс про працю та соціальне 
страхування. Заколотники розграбували 
кілька торговельних держустанов, одноча-
сно вербуючи однодумців, а потім зайняли 
хошунну раду та захопили всіх її членів. 
Ще 5 березня 1924 року була скликана  
І конференція ТНРП, яка розглянула, зо-
крема, питання щодо заходів із ліквіда-
ції заколоту. Звернення до повстанців із  
закликом розійтися, випущене тувинським 
урядом, успіху не мало. 

За даними на квітень 1924 року, повс-
танців нараховувалося вже до 600 чоловік, 
частина була добре озброєна, мала вогне-
припаси, проте більшість � лише мислив-
ську зброю. Райони повстання � Хемчик � 
Шагонар. Частина повстанців прагнула 
встановити свій кордон по правому березі 
річки Ус. Загін повстанців наблизився до 

радянського кордону (Усть-Усинського) 
на відстань �00 верст. Для ліквідації пов-
стання був висунутий військовий загін у 
200 чоловік (100 росіян та 100 тувинців), 
який під час першого бою з повстанцями 
втратив 5 вбитими та � пораненими. За-
гін, за нестачі боєприпасів, став триматися 
оборонної тактики. Радянські спецслужби 
зазначали, що в Туві політика з ліквідації 
повстання не вироблена, планується задія-
ти мирні шляхи, вдавшись до переговорів. 
Повстанці, мовляв, зайняті формуванням 
і оперативних планів не мають. Чекають 
нападу з боку загону. Частина повстанців 
має намір роззброїти прикордонну охо-
рону. Серед повстанців ходять чутки, що 
“для їхньої ліквідації СРСР війська не 
кине, оскільки це порушить суверенітет 
Урянхаю з Монголією та інші країни у 
такому випадку можуть оголосити СРСР 
війну” [РГАСПИ, 495/154/224, 109]. Для 
оборони прикордонної смуги радянською 
стороною було вирішено: 1) закрити при-
плив людей через кордон; 2) не допускати 
ввозу до Урянхаю боєприпасів та зброї;  
�) в районі Усть-Усинське вилучити у ми-
сливців зброю та боєприпаси і призупини-
ти їхнє поширення держорганами торгівлі;  
4) в Усинському районі запровадити воєн-
ний стан. 

З часом повстанці захопили Шемі, Чир-
гаки та Улуг-Аянгати, зайняли Чадан (центр 
західних хошунів). Головним політичним 
гаслом повстанців стала вимога приєднан-
ня Туви до Зовнішньої Монголії [Сейфулин 
1954, 79]. Зокрема, князь Содном-Балчир, 
міністр юстиції (колишній амбин-нойон5), 
із Кизила направив монгольському урядові 
заяву з проханням прийняти Туву до скла-
ду Монголії. Повстанці активно залучали 
авторитет духовенства. Один із лідерів пов-пов-
станців, лама Сумунак, проголосив себе, лама Сумунак, проголосив себе 
ханом Хемчицького хошуну. Колишній 
прем’єр-міністр Туви О. Баїр пригадував 
такий епізод із перебігу повстання. Група 
солдатів на чолі з О. Курседі та Булчуном, 
міністром оборони та внутрішніх справ, 
вночі у Верхньо-Чаданському хуре (мо-
настирі) розстріляли сплячих повстанців. 
Становище загострилося � майже всі міс-
цеві арати перейшли на бік заколотників. 
Озброєні арати заблокували вхід до хуре, 
де засіла група О. Курседі та Булчуна, та 
оточили будинок хошунної адміністрації, 
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в якому знаходилася друга група солдатів, 
посланих для наведення порядку. Штаб 
повстанців у Чадані терміново відвідав 
голова Ради Міністрів Туви М. Буян-Бадо-
рху (колишній правитель Хемчицького хо-
шуну), який умовив аратів зняти блокаду 
[Шойгу 2001, 116]. Коли повстання спала-
хнуло з новою силою (нібито за моральної 
підтримки кобдоського сайта), він разом з 
урядовим загоном повернувся до Кизила, 
знову посів посаду голови Ради Міністрів і 
вимагав рішучих дій для придушення пов-пов-
стання, з чим не погодилися інші урядов-, з чим не погодилися інші урядов-
ці. За словами радника тувинського уряду 
П.С. Медведєва, влітку 1924 року Буян-Ба-
дорху залишився єдиною постаттю в уряді, 
яка боролася за самостійність своєї країни 
[Москаленко 2004, 142].

Як тільки спалахнуло повстання, кобдо-
ський сайт надіслав до Хемчика свого упо-
вноваженого, спочатку Сандика, потім Ба-
тарху-Меріна. Останній фактично і навіть 
офіційно керував усіма справами хошуну 
до самого роззброєння повстанців. Він на-
віть давав офіційні відповіді на урядові ли-
сти до влади хошуну [РГАСПИ, 495/15�/1, 
11]. На думку радянської сторони, влада 
Західної Монголії, насамперед кобдось-
кий сайт, вела дуже енергійну, спочатку 
 підпільну, а потім і явну роботу проти уря-
ду, прагнучи підготувати суспільну думку 
на користь приєднання до Монголії.

Монгольський уряд у квітні 1924 року 
вручив радянському урядові дві ноти в 
усній та письмовій формі, в яких знову 
звертав увагу на “насильницьке утворен-
ня урянхайського уряду російською чер-
воною партією” і висував колишні обґру-
нтування на користь приєднання Туви до 
Монголії. Крім того, монгольське керівни-
цтво повідомляло про рішення направити 
до краю спеціального уповноваженого 
задля нормалізації становища і просило 
радянський уряд надіслати туди власну 
комісію. Нарком закордонних справ Г.В. 
Чичерін відповів, що радянська комісія 
поїде зовсім не з метою обговорювати з 
монгольськими представниками питання 
про Урянхай. Тому завданням монголь-
ського представника є розслідування дій 
монгольських властей, а радянської комі-
сії � розслідування дій російських колоніс-
тів та уповноваженого. Радянській комісії, 
відрядженій до Туви у червні 1924 року, 

надавалося право зв’язку з Сибревкомом 
і у випадку необхідності � право провес-
ти певне пересунення військ, чи, “точніше 
кажучи, введення наших частин до Уря-
нхайського краю” [цит. за: Шурхуу 2001, 
110�111]. Врешті-решт, у ході хемчицьких 
подій до Туви були введені додаткові час-
тини Червоної Армії (кавалерійський еска-
дрон 26-ї стрілецької дивізії) [Москаленко 
2004, 98].

Радянська комісія, ретельно ознайомив-
шись з історією та характером повстання за 
матеріалами, шляхом низки нарад та опи-
тувань вжила кроки задля мирної ліквідації 
повстання. Проте тут з’ясувалося “з усією 
очевидністю, що активними керівниками 
повстанців є монгольські чиновники і що, 
отже, без перемовин із монголами мир-
но ліквідувати повстання неможливо. Ми 
стояли перед дилемою: чи негайно зброєю 
придушити повстання і поновити колишню 
адміністрацію (що було неважко зробити 
навіть місцевими російсько-тувинськими 
силами), чи дочекатися приїзду монголь-
ського представника, для того щоб вичер-
пати всі мирні можливості. Ми зупинилися 
на останньому, зробивши тим часом низку 
безуспішних спроб безпосередньо зв’яза-
тися з повстанцями” [РГАСПИ, 495/15�/1, 
18]. Мовляв, монгольським чиновникам, і 
в першу чергу кобдоському сайту та його 
представнику Батарху-Меріну, належа-
ла дуже активна роль у справі виникнен-
ня, підтримки повстання та керівництва 
повстанцями. На думку радянської сто-
рони, монголи скористалися незадово-
ленням деяких реакційних елементів ре-
волюційною діяльністю уряду, щоб розви-
нути агітацію за приєднання краю до Мон-
голії. Нескінченні листи, що відправляли-
ся повстанцями до Урги та Кобдо, поруч зі 
скаргами на дії уряду, були сповнені саме 
подібними політичними деклараціями. 
Посилалися численні емісари в обидва 
боки, писалися всілякі листи від імені того 
чи іншого хошуну (переважно Хемчицько-
го), в яких народ скаржився на утиски та 
просив приєднати Туву до Монголії. Що ці 
листи та декларації не відбивають дійсних 
прагнень народу, видно з протоколів усіх 
з’їздів (на яких, до речі, керівну роль грали 
завжди представники Хемчицького хошу-
ну) та численних інших заяв. Аналізуючи 
всі факти повстання, � зазначали члени 
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комісії, � не маємо сумнівів у тому, що 
від імені народу намагалися говорити ко-
лишні багатії та чиновники, незадоволені 
як податковою, так і, взагалі, занадто рево-
люційною роботою уряду. “Ця інтригансь-
ка роль монголів, спрямована на те, щоб 
сепаратно розв’язати урянхайське питання 
і поставити нас перед доконаним фактом, 
підтверджується численними фактами та 
документами, багато з яких був змушений 
визнати монгольський делегат Максар-
жаб” [РГАСПИ, 495/15�/1, 11]. 

Наразі важко визначити, наскільки ве-
лика була роль монгольського проводу в 
цьому повстанні (його підготовка чи лише 
моральна підтримка). Радянські спецслу-
жби вважали, що політична сторона руху 
випливає із заплутаності взаємин Туви 
та Монголії, за наявності незадоволення 
місцевого населення політикою танну-
 тувинського уряду. Керівна ідейна сторона 
руху належить, мовляв, Західній Монго-
лії. В депеші НКЗС Росії повпреду в Мон-
голії О.М. Васильєву (від � червня 1924 
року) зазначалося: “Ми все-таки переко-
нані, що цей рух є контрреволюційним, 
інспірується агентами Монголії, зокрема 
Рінчино, який думає приєднати таким 
шляхом Урянхайський край до Монголії... 
Ми завжди мали на увазі, що Урянхай, за 
сприятливих міжнародних умов для Мо-
нголії, так чи інакше буде знаходитися у 
зв’язку з Монгольською державою. Рані-
ше ми прямо казали, що Урянхай увійде 
до Федерації Монголії. Рінчино має зна-
ти, що задумане ним вирішення урянхай-
ського питання лише зашкодить подаль-
шій роботі у цьому напрямку” [цит. за: 
Шурхуу 2001, 111�112]. Натомість голова 
Військової ради Монголії Е.-Д. Рінчино 
у листі до Й.В. Сталіна та Г.В. Чичеріна 
(01.1925) обурено зазначав: “...у питанні 
щодо Урянхаю тут, в Урзі, ходять чутки, 
що якісь агенти ДПУ6 донесли в Москву, 
що ініціатором повстання в Урянхаї є я. І 
ці чутки нібито підтверджуються Вашою 
телеграмою, де Ви писали про панмон-
голістів, які псують стан справ, і з цього 
приводу Ви зверталися до мене... Треба 
сказати найкатегоричніше, що цього пов-
стання й уві сні не бачив, не те щоб бути 
його ініціатором. Бо в мене є розуміння 
перспектив і почуття відповідальності” 
[Ринчино 1994, 134]. 

� липня 1924 року Надзвичайний Пов-
новажний Представник СРСР Я.Х. Давтян 
відсилає листа до Ради Міністрів Танну-
Туви, в якому заперечує чутки, ніби ра-
дянський уряд вже домовився з урядом 
Монголії щодо негайного приєднання 
Урянхаю до Монголії. В листі підкреслю-
валося, що радянський уряд завжди вва-
жав, що возз’єднання Урянхаю з Монголі-
єю має відбутися не шляхом насильниць-
кого поневолення Монголією тувинського 
народу, а шляхом тривалого процесу збли-
ження обох народів у їхній визвольно-ре-
волюційній роботі. Питання про взаємини 
між Урянхаєм та Монголією має вирішу-
ватися згідно з інтересами та бажанням 
самого тувинського народу [Москаленко 
2004, 99]. 

Зважаючи на звернення ряду хошунів 
до монгольського уряду з проханням про 
приєднання Туви до Монголії, ЦК ТНРП 
в липні 1924 року прийняв спеціальну по-
станову, де відзначалася величезна допо-
мога СРСР у запровадженні народно-демо-
кратичного ладу в Туві та висловлювалося 
тверде бажання зберегти незалежність 
своєї республіки. 24 липня 1924 року до 
Кизила представляти Монголію прибув 
Надзвичайний Уповноважений Народно-
го уряду Монголії Х.Б. Максаржаб. Такий 
вибір був сприйнятий владними колами як 
ворожий випад проти тувинського уряду. 
За словами Давтяна, Максаржаб був відо-
мий як запеклий панмонголіст і прихиль-
ник придушення тувинської самостійності 
[РГАСПИ, 495/15�/1, 19]. Проте він трима-
вся дуже запобігливо і на кожному кроці 
підкреслював готовність йти пліч-о-пліч 
з СРСР. Тим не менш, як на думку радян-
ського представника, позиція Максаржаба 
була непримиренною щодо тувинського 
уряду. Він наполягав на тому, щоб викли-
кати представників усіх хошунів задля ви-
слухання не лише скарг, а й їхньої думки 
щодо приєднання Туви до Монголії. Лікві-
дацію повстання Максаржаб бачив у тому, 
щоб роззброїти обидві сторони, тобто не 
лише повстанців, а й уряд. Представник 
Монголії не бажав навіть нанести візит 
членам уряду, натомість чекаючи їхнього 
візиту до себе як до начальства. 

В інструкції, наданій Максаржабу, 
вказувалося, що тувинський народ є за 
релігією та походженням однаковим із 
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 Монголією. Мовляв, коли був утворений 
автономний уряд, всі вони із задоволенням 
 прийняли підданство Монголії і за росій-
сько-китайсько-монгольською потрій-
ною угодою (1915) була досягнута домо-
вленість із цього питання. Однак із часу 
утворення монгольського народного уря-
ду Танну-Урянхай, оголосивши про свою 
самостійність, створив власний народний 
уряд. Тому необхідно з’ясувати причину 
такої переміни: що це � воля всього під-
даного народу або чиясь інша? По-друге, 
останнім часом більшість урянхайсько-більшість урянхайсько- урянхайсько-
го народу припинила підкорятися своєму 
урядові, а деякі хошуни стали виявляти 
йому відкриту непокору. Чи є у цій справі 
втручання з боку чиновників суміжних хо-
шунів Монголії? Якщо це волевиявлення 
самого урянхайського народу, тоді треба 
з’ясувати, чому вони так вчиняли. По-тре-
тє, чи бажає віднині урянхайський народ 
продовжувати зберігати тувинський на-
родний уряд або, дотримуючись релігійно-
родинних і давньоадміністративних зв’яз-
ків, увійти у підданство Монголії? [цит. за: 
Шурхуу 2001, 111]. 

Внаслідок довгих бесід із Давтяном 
Максаржаб був змушений відмовитися 
від ряду своїх позицій. Представник СРСР 
твердо підкреслив неможливість обгово-
рення питання про долю Туви, вказавши, 
що це лежить в компетенції Москви та 
Урги. Він також зазначив, що вважає ціл-
ком недоцільним якийсь “плебісцит” (до 
того ж у таких вкрай ненормальних умо-
вах � за наявності збройних угруповань  
і т.д.), мовляв, “у нас є низка об’єктивні-
ших даних”. Давтян наполягав, що у першу 
чергу необхідні роззброєння повстанців, 
видача грабіжників і повернення законної 
адміністрації. Потім через радянського 
консула в Туві І.А. Чичаєва Максаржабу 
дали “делікатно зрозуміти”, що йому не-
обхідно нанести візит уряду, аби не опи-
нитися відразу у незручному становищі. 
Водночас Давтян запропонував спільну з 
урядом нараду, щоб обговорити ретельно 
всі обставини, пов’язані з виникненням і 
ходом повстання. Врешті-решт Максаржаб 
погодився з такою пропозицією [РГАСПИ, 
495/15�/1, 19]. 

26 липня 1924 року у Кизилі розпоча-
лася нарада уповноважених представників 
СРСР та Монголії за участі діячів Танну-

Туви. Наслідком усіх цих розмов і нарад 
із урядом став спільний лист до Хемчи-
цьких хошунів, у редакції Давтяна, в яко-
му “ми категорично наказали повстанцям 
здати нашим уповноваженим у триденний 
термін усю зброю, здати справи законній 
адміністрації, видати нам грабіжників фак-
торій Центросоюзу та Тувинського Держ-
торгу і повернути назад усе награбоване” 
[РГАСПИ, 495/15�/1, 20]. Повстанцям 
також запропонували надіслати представ-
ників для викладення своїх пропозицій та 
скарг. Для виконання наказу до Хемчика 
надіслали спеціальну комісію, якій і вда-
лося досягти виконання усіх вимог. Було 
зібрано близько 250 гвинтівок із набоями, 
кілька револьверів, один кулемет, і все це 
привезено до Кизила (зброю передали на 
зберігання радянському ескадрону). Вод-
ночас радянський і монгольський пред-
ставники через уряд розіслали листи до 
всіх інших хошунів, пропонуючи присла-
ти усіх, хто має будь-які скарги. 5 серпня 
було призначено крайнім терміном для 
прибуття скаржників, який, на прохан-
ня з місць, був подовжений до 11 серпня. 
Під час нарад тувинський уряд і Давтян 
вказували Максаржабу на неприпустиму 
поведінку монгольських чиновників і ко-
бдоського сайта. За словами радянського 
представника, тувинський уряд навів цілу 
низку переконливих фактів, що доводили 
грубе втручання влади Західної Монголії 
у внутрішні справи Танну-Туви. Мовляв, 
Максаржаб змушений був визнати дії Ба-
тарху-Меріна недоречними, що він і під-
твердив у своєму листі до Давтяна від 27 
серпня 1924 року. Разом із тим численни-
ми даними уряд нібито довів, що народні 
маси беруть участь у державній роботі і 
що з’їзди доводять повну солідарність мі-
сцевих представників із діяльністю уряду 
 [РГАСПИ, 495/15�/1, 20]. 

У цей же час, 12 серпня 1924 року, на-
рком закордонних справ шле телеграму 
О. Васильєву. У ній Г.В. Чичерін ствер-
джує: саме зараз Максаржаб веде енергій-
ну підпільну роботу в Урянхаї, створюючи 
 фіктивні з’їзди зі знаті, духовенства та чино-
вників із метою проголошення приєднання 
до Монголії. “Монгольська буржуазія, що 
звільнилася за нашою допомогою від Ун-
герна, явно повертає на шлях міжнародної 
контрреволюції, починає входити у контакт 
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із китайською буржуазією і насаджувати 
контрреволюцію в Урянхаї” [цит. за: Шур-
хуу 2001, 113]. Це дуже серйозно, � зазна-
чає нарком, � отже, треба тримати цю купку 
залізною рукою. Сучасні дослідники при-
ходять до слушного висновку: оцінка тих 
подій як прагнення реставрувати старий 
колоніальний режим, приєднатися до Мон-
голії, де мав відбутися контреволюційний 
переворот, на сьогодні не в усьому відпові-
дає реаліям 1920-х років [Сат 2000, 17].

На 12 серпня 1924 року до Кизила з’їха-
лися близько 500 чоловік з усіх тувинських 
хошунів. Прагнучи надати нараді організо-
ваного характеру і не допустити будь-яких 
“заздалегідь підтасованих політичнихзаздалегідь підтасованих політичних 
демонстрацій”, радянський представник”, радянський представник, радянський представник 
запропонував Максаржабу попередньо 
розробити порядок денний. Унаслідок 
тривалих розмов представники, спільно з 
прем’єром, сильно скоротили перелік, за-
лишивши всього 5 пунктів і вирішивши з 
інших лише зробити належні роз’яснення. 
Впродовж наступних двох діб відбували-
ся безперервні наради з представниками 
з місць. Обговорювали проблему податків 
(які відтепер вирішили зменшити), утиски 
в релігійній сфері, примусове відправлян-
ня дівчат до шкіл. Нарада також розглянула 
заяву Тес-Хемського та Салчацького хошу-
нів із проханням про приєднання Туви до 
Монголії і вирішила, що ці вимоги не відо-
бражають позиції населення хошунів. На 
цих нарадах було ухвалено низку рішень і 
зроблено низку роз’яснень та заяв; врешті-
решт представники хошунів роз’їхалися 
цілком задоволені та заспокоєні. 

Остаточно повстання було придуше-
не радянськими частинами наприкінці 
серпня (за деякими даними, восени) 1924 
року [Сейфулин 1954, 80]. Організаторів 
повстання � 20 чоловік � заарештували. 
Уряд і керівництво ТНРП погодилися з 
 висновками СРСР та Монголії, відпус-
тили на волю заарештованих учасників 
 повстання. Карні справи проти них було 
припинено [Шойгу 2001, 120]. На дум-
ку монгольського дослідника Д. Шурхуу, 
після припинення Хемчицького повстання 
вплив Монголії в Туві не зменшився, навпа-
ки, зміцнилися позиції таких монголофілів, 
як Дондог, Нямжав, Шагдар, які вважали-
ся лідерами правих [Шурхуу 2001, 114]. 
Такий висновок підтверджується словами 

очевидця тодішніх подій П.С. Медведєва, 
який також вважав, що монголофільські 
угруповання взяли гору в 1924 році.

Зупинити повстання, яке тривало 
півроку, мирним шляхом вдалося лише 
 після спільного звернення радянської та 
 монгольської сторони. Поодинокі спроби 
радянських представників завершилися 
невдачею. Це свідчить про вагомість пред-
ставника монгольського народного уряду в 
очах повстанців, більшість з яких, безсум-
нівно, були простими аратами. Приїзд же 
радянської делегації полегшив насамперед 
становище знервованих тувинських урядо-
вців, які звернулися до СРСР по допомогу. 
Повстання засвідчило також слабкість та 
непопулярність тувинського уряду, недо-
віру до його політики серед населення. 
Вочевидь, тувинці не вірили, що цей уряд, 
перебуваючи під постійним впливом інозе-
мних радників, здатний відстояти інтереси 
власного народу. Каральні акції на кшталт 
розстрілу сплячих повстанців у храмі, зви-
чайно, сприяли не зміцненню авторитету 
урядовців, а, навпаки, лише поширенню 
повстання. 

Перед самим від’їздом 16 серпня 1924 
року Надзвичайний Повноважний Пред-
ставник СРСР Я.Х. Давтян та Надзви-
чайний Уповноважений Народного уряду 
Монголії Х.Б. Максаржаб прийняли спіль-
ну декларацію, заявивши, що вони щиро 
прагнуть допомогти тувинському народові 
краще влаштувати своє життя і перш за все 
з’ясувати його справжні наміри та інтере-
си з питання про приєднання до Монголії. 
Проте зазначалося, що це питання підлягає 
вирішенню лише поміж урядами СРСР та 
Монголії. Доти сторони домовилися офі-
ційно іменувати уряд, що існує в Урянхаї, 
як “Танну-Тувинський народний уряд”. У“Танну-Тувинський народний уряд”. УТанну-Тувинський народний уряд”. У 
зверненні Максаржабу, зокрема, довелося 
визнати безпідставними низку скарг (про 
переслідування релігії, дії радянських рад-
ників та російсько-тувинського спільного 
загону тощо) [РГАСПИ, 495/15�/1, 21]. 

На думку радянського представника, 
цією декларацією, яка мала характер ва-
жливого політичного акта, фіксувалася 
точно і виразно майбутня поведінка мон-
гольського уряду в питанні про приєднан-
ня Туви до Монголії. Я.Х. Давтян у своїй 
політичній доповіді про роботу в Танну-
Туві (від 02.09.1924) зазначав, що вважає 
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це звернення величезною поступкою з 
боку Максаржаба, викликаною усвідом-
ленням необхідності добрих стосунків із 
радянською стороною. Мовляв, Максар-
жаб, як дуже розумна людина, розуміє, що 
без СРСР Монголія � ніщо, особливо ж 
доти, доки не з’ясує стосунків із Китаєм. 
Монгольський представник неодноразово 
у приватних бесідах торкався останнього 
питання, висловлюючи надію, що СРСР не 
залишить Монголію у майбутніх перемо-
винах із Китаєм [РГАСПИ, 495/15�/1, 21]. 
Він заявив тувинському уряду та Давтяну, 
що Урга надішле до Туви уповноваженого, 
який би виконував обов’язки консула. 

Давтян не сумнівався, що по повернен-
ні Максаржаба до Урги Монголія змінить 
свою політику і буде діяти іншими мето-
дами. Мовляв, Максаржаб переконався, 
що кращий спосіб досягти приєднання 
Туви � це розвивати культурну роботу і 
цим прихилити на свій бік симпатії тувин-
ського народу. Безсумнівно, що майбутній 
монгольський консул розгорне енергійну 
роботу в цьому напрямку і “позбавить нас“позбавить наспозбавить нас 
теперішнього монопольного становища. 
Без нас тепер Монголія не посміє, в уся-
кому разі, вдатися до рішучих дій, проте 
вона буде намагатися легально завоюва-
ти вирішальний вплив у Туві. Максаржаб 
 цілком переконався, що урянхайське пи-
тання, і зокрема питання про приєднання 
до Монголії, може бути вирішене лише 
угодою з нами” [РГАСПИ, 495/15�/1,” [РГАСПИ, 495/15�/1,[РГАСПИ, 495/15�/1, 12]. 
Не бажаючи сваритися з радянською сто-
роною, Максаржаб твердо пообіцяв Давтя-
ну закликати до відповідальності владу За-
хідної Монголії і відкликати кобдоського 
сайта. Він пішов ще далі, погодившись ти-
тулувати уряд згідно з його офіційною на-
звою (Танну-Тувинський народний уряд). 

Давтян зазначав, що тепер подібних 
ускладнень (мається на увазі повстання. � 
Авт.) не буде, якщо “діяльність уряду буде 
правильно спрямовуватися нашими рад-
никами-інструкторами і нашим консулом і 
якщо ми твердо будемо тримати в своїх ру-
ках російську колонію, не даючи економічно 
скривдити тувинське населення” [РГАСПИ, 
495/15�/1, 22]. Він вважав, що приєднан-
ня Туви до Монголії СРСР політично не 
 вигідне, оскільки позбавить останній відпо-
відного впливу, а також різко погіршить ста-
новище 12 тисяч росіян (мовляв, росіянам 

у Монголії живеться набагато гірше). Отже, 
треба залишити статус-кво. Радянський 
представник підсумовував: не визнаючи де-
юре теперішній уряд, ми фактично будемо 
рахуватися з ним, надавати йому нашу до-
помогу радниками тощо, не втручаючись 
офіційно у внутрішні справи. Тож бачимо, 
які міркування радянської сторони вирішу-
вали долю цілого народу. Що ж до станови-
ща росіян у Туві, то, за словами того ж таки 
Давтяна, воно було значно ліпшим навіть за 
становище відповідного прошарку в Радян-
ському Союзі [РГАСПИ, 495/15�/1, 14].

Повноважною комісією ЦВК СРСР була 
вироблена таємна інструкція І.А. Чичаєву, 
Районному бюро РКП(б)7 та президії Ви-
конкому РСТК8. За інструкцією належало: 
а) прагнути до більш культурного та полі-
тичного зближення з тувинським народом 
та урядом, надавати їм активну підтримку 
в усіх культурних та політичних починан-
нях, широко пропагувати серед російського 
населення необхідність цього зближення, 
позбавлятися всіляких колонізаторських 
настроїв; б) як у партійній, так і у держа-
вній роботі слід уникати всього того, що в 
побут тувинського народу вносить занадто 
різке ламання, ображаючи його релігійні та 
національні почуття; в) поступово збіль-
шувати на користь тувинського уряду оре-
ндну платню за землю, яка в теперішньому 
своєму розмірі мізерна; г) на користь уряду 
провести оподаткування мисливства, риба-
льства та лісокористування, прагнучи до-
вести його у майбутньому до нормальних 
розмірів [РГАСПИ, 495/15�/1, 26�27].

З цієї інструкції можна зробити висно-
вок, що радянська сторона усвідомила 
прорахунки своїх представників та РСТК, 
які разом з іншими факторами сприяли ви-
никненню Хемчицького повстання. Сам 
Давтян під час роботи комісії з’ясував, що 
“фактично більшість переселенців і досі 
продовжує дивитися на тувинців звисока, 
вважаючи цілком природними ті величе-
зні привілеї, якими росіяни користують-
ся в Урянхаї...” [РГАСПИ, 495/15�/1, 14]. 
Виявилося, що колоністи майже нічого не 
сплачують тувинському урядові, всі угоди 
РСТК з яким носять нерівний характер. 
До останнього часу уряд мирився з та-
ким становищем, проте тепер, почасти під 
 тиском самого тувинського народу, змінює 
свою позицію.
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Серпнева декларація 1924 року мала 
резонас у тувинському суспільстві, яке 
сприйняло її цілком серйоно. Так, апелю-
ючи до положень декларації, восени 1924 
року з Хемчицького хошуну була пода-
на петиція за понад 2700 підписами про 
необхідність приєднання до Монголії. Зі 
свого боку, Тес-Хемський хошун подав 
протилежну за змістом заяву. Обидві заяви 
були направлені урядам СРСР та Монго-
лії [РГАСПИ, 495/15�/�, 9]. Слід зазначи-
ти, що у листі на ім’я ЦК ТНРП у лютому 
1925 року керівництво Тес-Хемського хо-
шуну вже висловлювалося за приєднання 
до Монголії. Тоді ж голова Хемчицького 
хошуну разом з адміністрацією тамтеш-
ніх сомонів звертався з аналогічним ли-
стом до І.А. Чичаєва. Голова посилався 
на заяву, що надійшла від усіх партійних 
осередків хошуну, про бажання всього на-
роду об’єднатися з МНР, щоб продовжити 
свій національний та релігійний зв’язок. 
Далі згадувалося рішення літньої наради 
представників СРСР та Монголії � з’ясу-
вати справжні наміри та інтереси народу у 
питанні про приєднання до Монголії. Тож, 
згідно із серпневою декларацією, наводи-
лися аргументи про неспроможність вести 
самостійну державну роботу, відчуваючи 
в усьому величезний нестаток. Автори 
листа визнавали, що “Наше прагнення ні-
скільки не потьмяніло, незважаючи на те, 
що воно збіглося до цього часу із завору-
шеннями, воно є чистим і щирим, тому 
вищесказане народ просить довести до ві-
дома світлих урядів та надати нам високу 
милість � приєднати нас до монгольської 
держави, згідно з інтересами всього на-
роду та його місцевих умов, надавши нам 
свободу та права самоуправління своїми 
внутрішніми справами. Ось щире бажан-
ня всього нашого народу, яке, безумовно, 
не потребує жодних вмовлянь” [РГАСПИ,” [РГАСПИ,[РГАСПИ,РГАСПИ, 
144/1/17�,17�,, 58]. Приблизно такого ж змісту Приблизно такого ж змісту 
була петиція чиновників Тоджинського та 
Улуг-Хемського хошунів на ім’я ЦК ТНРП 
від 19 лютого 1925 року.

Звичайно, такі настрої у тувинському 
супільстві непокоїли радянське керівниц-
тво. Радянські дипломати залишилися 
незадоволеними підписанням спільної 
декларації, вважаючи, що та включає 
ряд помилкових моментів. Особливе 
 занепокоєння викликав саме пункт про 

 радянсько-монгольське вирішення долі 
Туви. Мовляв, забули про Китай, який 
 залишається формальним сувереном обох 
республік. Проте 22 липня 1925 року, під 
час перебування в Москві першої тувинсь-
кої урядової делегації, була укладена уго-
да між СРСР та Народною Республікою 
Танну-Тува. Вона оформила дружні сто-
сунки між обома країнами; було вирішено 
обмінятися офіційними дипломатичними 
представництвами. Тодішнє нагадування 
монгольських та тувинських політиків про 
необхідність погодження основних питань 
стосовно Туви (яка випливала з тексту 
декларації) лише дратувало радянську ди-
пломатію. Вона й не збиралися радитися з 
Монголією у тувинському питанні. Навіть 
під час згаданого урядового візиту глава 
тувинської делегації К. Дондог на Відділі 
Далекого Сходу Комінтерну знов порушує 
питання про доцільність об’єднання двох 
республік � МНР та Танну-Туви. Проте 
один із провідних комінтернівських діячів 
Сен-Катаяма відповів, що така постановка 
питання неприйнятна, навпаки, співпра-
ця на умовах рівноправних договорів 
відповідає вимогам сучасності [Сердобов 
1981, 79]. На думку провідного російсь-
кого дослідника С.Г. Лузяніна, саме Хем-
чицьке повстання посприяло ліквідації 
невизначеного стану Туви у радянсько-
монгольських відносинах [Лузянин 1998, 
152]. Проте, на мою думку, до такого 
рішення керівництво СРСР схилилося 
дещо пізніше, а саме влітку 1925 року. Но-
татки Давтяна виразно свідчать, що він не 
виключав можливості приєднання Туви 
до Монголії в майбутньому. Уповноваже-
ний Комінтерну в Монголії А.Г. Старков 
також зазначав, що під час переговорів з 
приводу хемчицьких подій СРСР орієнту-
вався на об’єднання Туви з Монголією на 
федеративних засадах. Проте у зв’язку з 
посиленням панмонгольських настроїв 
серед еліти МНР і т.зв. монголофільсь-
ких � у тувинському суспільстві радянське 
керівництво зміцнилось у своєму намірі 
не віддавати Туву Монголії. Так, у серпні 
1925 року Г.В. Чичерін виклав П.М. Ни-
кифорову, новому повпреду в Монголії 
(1925�1927), позицію СРСР у тувинсько-
му питанні: “Урянхай ми вважаємо окре-
мою автономною Народною республікою, 
що знаходиться під протекторатом Китаю, 
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як і Монголія. Тому ми заперечуємо проти 
об’єднання Урянхаю з Монголією” [РГАС-
ПИ, 144/1/7, 3].

Отже, реальної сили спільна деклара-
ція 1924 року не набула: СРСР не збирався 
рахуватися з її положеннями. Проте декла-
рація виявилася задіяною в тувинському 
суспільстві, яке було готове скористатися 
нею задля вирішення своєї долі. На жаль, 
об’єднання Туви та Монголії так і не стало 
справою домовленості монгольського уряду 
з тувинським народом. Ані Хемчицьке повс-
тання, ані петиції тувинських хошунів, ані 
звернення тувинских урядовців не вплинули 
на позицію СРСР, який схилявся до намі-
ру залишити Туву самостійним державним 
утворенням. Мабуть, активні наміри мон-
гольської еліти відновити Велику Монголію, 
що з новою силою сплахнули у 1925�1928 
роках, вирішально вплинули на радянську 
позицію в тувинському питанні. Відіграло 
свою роль і формування т.зв. правого ухилу 
в монгольському керівництві, яке теж непо-
коїло радянських урядовців. Все це додалося 
до прагнення зберегти наявне домінування 
СРСР у Туві. Переговори 1924 року засвід-

чили також трагедію монгольської політич-
ної еліти, залежної від підтримки Радянсь-
кого Союзу і тому змушеної поступатися 
своїми національними інтересами. Мабуть, 
ситуація навколо Хемчицького повстання 
сприяла усвідомленню монгольськими полі-
тиками специфічного розуміння СРСР права 
націй на самовизначення. Недарма вже за 
кілька місяців після завершення повстання  
Е.-Д. Рінчино звернувся з таємним листом 
до Бурятського обкому РКП(б), пропоную-
чи об’єднати Монголію, Бурятію та УрянхайУрянхай 
із входженням цього єдиного утворення до 
СРСР. Мабуть, Рінчино зрозумів, що іншо-
го, окремого об’єднання, зокрема Монголії 
та Туви, годі чекати. Незважаючи на споді-
вання радянського керівництва, Хемчицьке 
повстання не стало останнім на тувинських 
теренах. У 19�0-ті роки у ТНР знову мали 
місце антиурядові виступи під панмонголь-
ськими гаслами, ліквідувати які вдавалося 
лише за сприяння СРСР. Так чи інакше, істо-
рія неоднозначного Хемчицького повстання 
заслуговує на подальше поглиблене  ви-
вчення шляхом залучення нових архівних 
 джерел.

1 Урянхайський край, Урянхай, ТуваУрянхайський край, Урянхай, Тува (з 1921 р. � Народна Республіка Танну-Тува, з 1926-го по 
1944 роки � Тувинська Народна Республіка, з 1944-го � Тувинська АО СРСР, з 1961-го � Тувин-
ська АРСР, з 1991-го � Республіка Тува, з 199�-го � Республіка Тива).

2 Монгольська народна партія, створена у березні 1921 року.
� Тувинська народно-революційна партія, створена у лютому 1922 року.
4 З 192� року Танну-Тува адміністративно поділялася на шість хошунів: Хемчицький, Улуг-

Хемський, Тес-Хемський, Салчацький, Уюцький і Тоджинський. Хемчицький хошун, розташо-
ваний у долині р. Хемчик, був економічно розвиненіший, заможніший за інші; в ньому прожи-
вало понад половину всього населення Туви. Саме завдяки позиції влади цього хошуну була 
проголошена самостійність Туви у 1921 році. 

5 Амбин-нойон очолював об’єднане управління тувинськими хошунами до середини 
1921 року. Ставка його знаходилася в Самагалтаї (сучасний Тес-Хемський хошун), неподалік від 
монгольського міста Улясутай.

6 Об’єднане державне політичне управління при Раді народних комісарів (192��19�4).
7 Районне бюро РКП(б) в Урянхаї створене в липні 1921 року.
8 Російська самоуправна трудова колонія (1922�19�2).
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Боги Ра и Осирис, пожалуй, � одни из  � одни из 
наиболее известных и часто упоминае-х и часто упоминае- и часто упоминае-

мых представителей древнеегипетскогох представителей древнеегипетского представителей древнеегипетского 
пантеона. Вполне очевидно, что это были 
две значимые (можно сказать � ключевые)(можно сказать � ключевые)можно сказать � ключевые) � ключевые) ключевые)) 
фигуры в религии египтян. Проблема их 
взаимодействия давно привлекла к себе 
внимание египтологов, но в разное вре-
мя решалась очень по-разному. Первые 
серьезные исследования появились послеились послесь послеь после послепосле 
открытия и введения в научный оборот 
Текстов пирамид � фундаментального ис- � фундаментального ис- фундаментального ис-
точника по религии Старого царства. В 
конце XIX � начале XX века формируютсяXIX � начале XX века формируются � начале XX века формируютсяXX века формируются века формируютсяформируются 
представления о том, что «религия Солн-
ца-Ра» и «религия Осириса» были дву-
мя противоположными (если не сказать,(если не сказать,если не сказать, 
противостоящими2) течениями теологи- течениями теологи-
ческой мысли. Первое «учение» якобы. Первое «учение» якобы Первое «учение» якобыПервое «учение» якобыервое «учение» якобы 
предназначалось образованной элите, вто- образованной элите, вто-е, вто-, вто-
рое � широким слоям социума («народная(«народная«народнаяая 
религия») [Breasted 1959; Weill 19�6; Кееся») [Breasted 1959; Weill 19�6; Кеес») [Breasted 1959; Weill 19�6; Кеес) [Breasted 1959; Weill 19�6; Кеес [Breasted 1959; Weill 19�6; КеесBreasted 1959; Weill 19�6; Кеес 1959; Weill 19�6; КеесWeill 19�6; Кеес 19�6; Кеес; КеесКеес 
2005; Элиаде 1999,; Элиаде 1999, Элиаде 1999, 139–142]. Но к середи-
не ХХ столетия взгляды египтологов на-
чинают меняться [Derchain 1965: I,Derchain 1965: I, 1965: I,I,, 35–37; 
Spiegel 1975, 1975, 129–181; Darnell 2004; �uackDarnell 2004; �uack 
200�, 22–47; Onstine 1998,Onstine 1998, 1998, 66–77; Niwi�skiNiwi�ski�skiski 
1989b,b,, 89–106]. Г. Франкфорт, например, Франкфорт, например,Франкфорт, например, 
отмечает: «Антагонизм, который, как счи-Антагонизм, который, как счи-нтагонизм, который, как счи-
тается, существовал между так называе-
мой «религией Осириса» и «солнечной ре-
лигией», является современным построе-
нием без весомого обоснования в древних 
текстах» [Frankfort 1961,Frankfort 1961, 1961, 107]. В конечном 
итоге, сегодня преобладает мнение о не-
обычайно тесной связи между солярным 
и осирическим кругом представлений, об 
их глубоком «единстве» и «невозможно-
сти обойтись друг без друга», несмотря на 
разные сферы пространства и времени�, аа 
также атрибуты сакрального, которые эти атрибуты сакрального, которые эти 
боги воплощали. В 1989 г. А. Нивинский 
предложил использовать для определения 

теологических концепций, отображенных 
в фиванских тестах и религиозных изобра-
зительных сценах III Переходного перио-III Переходного перио- Переходного перио-
да, термин «Solar-Osirian Unity» [Niwi�skiSolar-Osirian Unity» [Niwi�ski-Osirian Unity» [Niwi�skiOsirian Unity» [Niwi�ski Unity» [Niwi�skiUnity» [Niwi�ski» [Niwi�skiNiwi�ski�skiski 
1989b], и это определение получает всеb], и это определение получает все], и это определение получает все 
большее признание в египтологии, а 
Дж. Дарнелл даже использует его для 
обозначения части царских гробничных 
книг Нового царства � «The Books of So-The Books of So- Books of So-Books of So- of So-of So- So-So-
lar-Osirian Unity» [Darnell 2004,-Osirian Unity» [Darnell 2004,Osirian Unity» [Darnell 2004, Unity» [Darnell 2004,Unity» [Darnell 2004,» [Darnell 2004, 6, fn. 22fn. 22. 22], 
вместо более привычного «Книги О-том-
что-в-Преисподней (/ Дуате)» («BooksBooks 
of the Netherworld», «Unterweltb the Netherworld», «Unterweltbthe Netherworld», «Unterweltb Netherworld», «UnterweltbNetherworld», «Unterweltb», «UnterweltbUnterweltbücher»).»). 
Очень показательно, что патриарх русской 
египтологии Б.А. Тураев еще в 1917 г. ука- Тураев еще в 1917 г. ука-Тураев еще в 1917 г. ука-
зал на тенденцию к слиянию образов Ра и 
Осириса [Тураев 1917, 3–7] как в эпигра-
фических памятниках (BD 180–182180–182), так 
и в иконографии, когда Ра на рисунках и 
в пластике приобретал «форму мумии», 
а Осирис � «голову кобчика» или «сол-
нечный диск, обвитый змеем, на голове» 
[Тураев 1917, 4] и т.п. Укажем хотя бы на 
изображение мумиеподобного существа с 
головой сокола в короне Осириса Atf, ок-
руженного змеем-уроборосом, на днище 
саркофага Эрмитаж № 775 (Санкт-Пе-
тербург) [Landa, Lapis 1974,Landa, Lapis 1974,, Lapis 1974,Lapis 1974, 1974, �l.103.103] или на 
солнечный диск над головой Осириса на 
саркофагах (напр.: (напр.:(напр.: Cairo �. 29718 �. 29718�. 29718. 29718 [Niwi�skiNiwi�ski�skiski 
1989b,b,, 97, �ig. 9�ig. 9. 9]) и папирусах [Niwi�skiNiwi�ski�skiski 
1989a,a,, �l.1b, 2a, 5a–b, 36b, 40a.1b, 2a, 5a–b, 36b, 40ab, 2a, 5a–b, 36b, 40a, 2a, 5a–b, 36b, 40aa, 5a–b, 36b, 40a, 5a–b, 36b, 40aa–b, 36b, 40a–b, 36b, 40ab, 36b, 40a, 36b, 40ab, 40a, 40aa]. 

В папирусе #������������������������� [Cairo 123 �� 123 �� 
S.�.VII.11501.�.VII.11501�.VII.11501.VII.11501VII.11501.11501] имеется любопытная сце-
на, изображающая в нижнем регистре 
солнце загробного мира, а в верхнем − 
богиню Исиду, поклоняющуюся Осири-
су, трон которого помещен на солнечной 
ладье (рис. 1) [Piankoff, Rambova 1957,Piankoff, Rambova 1957,, Rambova 1957,Rambova 1957, 1957, 
62, �ig.49�ig.49.49]. В папирусе &A����#���A����#�������#������#����#������ (Cairo 
77 �� S.�.VII.10240S.�.VII.10240.�.VII.10240�.VII.10240.VII.10240VII.10240.10240) показана сцена вос-
крешения Осириса, поднимающегося над 
погребальным ложем, причем голова его 
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 увенчана солнечным диском (рис. 2) [Pi-Pi-
ankoff, Rambova 1957,, Rambova 1957,Rambova 1957, 1957, 57, �ig. 42�ig. 42. 42; Niwi�skiNiwi�ski�skiski 
1989a,a,, 145, �ig. 37�ig. 37. 37].

К этому следует добавить, что, поми-
мо многочисленных письменных и изо-
бразительных источников, указывающих 
на «единение» Ра и Осириса, египтяне 
использовали и символическо-семанти-
ческие возможности своего иероглифи-
ческого письма [Ассман 2004, 286; Gold-Gold-
wasser 1995; Тарасенко 2005б, 1995; Тарасенко 2005б, 105]: так, 
с XXI династии4 в иератических копиях 
Книги Мертвых написание имени «Оси-
рис» в виде  изменяется на 

, где в имя бога включается знак 
«солнца»  [Shorter 19�4,Shorter 19�4, 19�4, 40]. К этому 
можно добавить и совмещение солярной 
и осирической линий в символьной про-
грамме архитектуры царских усыпальниц 

[�uirke 2001,�uirke 2001, 2001, 130–133] (в Новом царстве �  
т.н. «Осиреон» Сети I в Абидосе). I в Абидосе). в Абидосе)..

Оставив в стороне многообразие тео-
логических нитей, связывавших Ра и Оси-
риса (см. напр. [Hornung 1996,Hornung 1996, 1996, 93–96]), мы 
рассмотрим лишь один аспект их взаи-
мовлияния в египетской религии � иконо-
графический, а именно � синкретический 
изобразительный образ Ра-Осириса как 
единого божества, обращение к которому 
обусловлено также рядом неточностей, с 
ним связанных, допущенных в некоторых 
новых публикациях.

Стремление к сближению солярных и 
осирических атрибутов в изображениях � 
явление довольно распространенное. Так, 
в гробницах Рамсеса IV (KV 2 2) [WilkinsonWilkinson 
1994, 78, �ig. 52�ig. 52. 52], Сиптаха (KV 47 47) (рис. 3)5 
и Мернептаха (KV 8 8) (рис. 4)6 присутствует, 

Рис. 15а. Рис. 15б.

Рис. 16.
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на первый взгляд, обычная солярная ком-
позиция с тремя богами, воплощавшими 
дневной путь солнца � Ра (в виде диска), 
Хепри (в виде скарабея) и Атума (в виде 
фигуры с головой барана). Однако «оси-
рическое влияние» заметно сразу же � это 
изображение богинь Исиды и Нефтиды по 
бокам сцены. В той же гробнице Сиптаха 
(KV 47, коридор С 47, коридор С) в серии сцен, сопрово-
ждающих Литанию Ра, солнечный диск, 
внутри которого помещен сокол с головой 
барана, показан в окружении Исиды и Неф-
тиды в форме соколиц (рис. 5)7. Подобным 
же образом богини Востока и Запада по-
падают в окружении Осириса на росписи 
саркофага XXI династии Cairo �. 29706, 
где они поклоняются божеству в осири-
ческой форме столба D�, но с короной со-
лярного бога (рис. 6) [Niwi�skiNiwi�ski�skiski 1989b,b,, 97, 
�ig. 8. 8]. На другом саркофаге того же перио-
да, Cairo CG6106, в объятиях Исиды изоб-
ражены Осирис (справа) и Амон-Ра (сле-
ва), причем оба � в форме осирических 
мумий (рис. 7) [Niwi�skiNiwi�ski�skiski 1996, 59, �ig. 39�ig. 39. 39] 
и т.п. Иногда на единство солярных и оси-
рических линий достаточно было указать 
и в более символичной форме, изобразив 
столб D� держащим над собой солнечный 
диск. Существует и пластический образец 
такой композиции � зеркало из фиванской 
гробницы TT 213 XIX династии [WilkinsonWilkinson 
1994, 30, �ig. 9�ig. 9. 9].

Наконец, имеются изображения, где 
сливаются не просто атрибуты, но соз-
дается самостоятельное единое сущест-
во � Ра-Осирис. Иконографически это бог 
с мумиеподобным телом Осириса и голо-
вой барана, увенчанной солнечным дис-
ком (возле которого встречается приписка которого встречается припискакоторого встречается приписка 
«Ра»). В Новом царстве впервые этот об-
раз появляется при XIX династии. Наибо-
лее известное его изображение вырисова-
но в гробнице жены Рамсеса II Неферта-II Неферта- Неферта-
ри Меренмут в Долине цариц (QV 66, ок. 
1250 г. до н.э.) (рис. 8) [HornungHornung 1996, 94, 
�l.1.1; Hornung 1999, 1999, 142, �ig. 86�ig. 86. 86; Kampp-Kampp--
Seyfrid 1998, 247, Ill.191Ill.191.191; Wilkinson 1994,Wilkinson 1994, 1994, 
128, �ig. 84�ig. 84. 84; SpiegelSpiegel 1975, 170, Abb. 3Abb. 3. 3; TahaTaha 
2001, 88–89], где это существо показано 
в объятиях Исиды и Нефтиды. Сходная 

композиция имеется также в безымянной 
гробнице женщины царского дома QV 
40 той же династии [Hornung 1999,Hornung 1999, 1999, 140]. 
Текст поясняет значение сцены: 

 

 
Ra ��� Ht�� m W�i�8 / W�i� Ht�� m Ra � «Это 

Ра, умиротворенный в Осирисе, (и) Оси-
рис, умиротворенный в Ра». 

Данная фраза восходит к Литании Ра 
[Hornung 1996,Hornung 1996, 1996, 93, fn. 109fn. 109. 109; Hornung 1975:Hornung 1975: 1975: 
I,, 178; 1976: II,II,, 53–54, 60, 83; PiankoffPiankoff 
1964, 35]9 и известна также по 180-й гла-
ве Книги Мертвых [стк. 1]10 (папирусы 
Nf�������t������t�����t�tt (Brussels E5043 �� �hiladelphia Е E5043 �� �hiladelphia ЕE5043 �� �hiladelphia Е5043 �� �hiladelphia Е�hiladelphia Е Е 
2775, 16720-22 �� GaGa), Q�� (Leiden T2 �� La T2 �� LaT2 �� La2 �� LaLa) 
и Louvre 3073 3073 (= �a), гробница PA����������������� (ТТ 
3, XIX дин.), а также по надписям кенота-XIX дин.), а также по надписям кенота- дин.), а также по надписям кенота-
фа Сети I и (частично) «Осиреона» [Hor-I и (частично) «Осиреона» [Hor- и (частично) «Осиреона» [Hor-Hor-
nung 1999, 142; Milde 1991,Milde 1991, 1991, 66–67; SalehSaleh 
1984, 97]). Примерно в это же время очень 
близкие изображения появляются и в трех 
частных гробницах фиванского некрополя 
(все в Дейр эль-Медине): I�i��f���f��f� (TT 290 290), 
Nx�t��Im��t��Im�t��Im��Im�Im� (TT 335 335) и Nf�������t������t�����t�tt (TT 336 336) 
[Bruy�reBruy�re�rere 1926, 136–138; OnstineOnstine 1998, 68]. 
Первая датируется периодом правления 
Рамсеса II, две другие � более расплывча-II, две другие � более расплывча-, две другие � более расплывча-
то: XIX династией [Saleh 1984,XIX династией [Saleh 1984, династией [Saleh 1984,Saleh 1984, 1984, 100], хотя 
время жизни скульптора Nf�������t������t�����t�tt � вла-
дельца гробницы TT 336 336 и упомянутого па-
пируса [Milde 1991,Milde 1991, 1991, 10–12] � также можно 
уверенно отнести к правлению Рамсеса IIII 
[Milde 1991,Milde 1991, 1991, 13–14]. Надписи возле сцен 
везде идентичны с текстом у Нефертари,, 
только у I�i��f���f��f� (TT 290 290) в конце добавлено 
�a-�b � «каждодневно» [Bruy�reBruy�re�rere 1926, 99, 
�ig. 67; 136. 67; 136; Hornung 1996Hornung 1996 1996, 95, fn. 113fn. 113. 113; On-On-
stine11 1998, 68]. В гробницеВ гробницегробнице Nx�t��Im��t��Im�t��Im��Im�Im� (TT 
335) (рис. 9) [Bruy�reBruy�re�rere 1926, 136, �ig. 92�ig. 92. 92; 
Billing 200�, 378, �ig.C.32�ig.C.32.C.32C.32.32; ElSebaie 2000,ElSebaie 2000, 2000, 
68, �ig. 11�ig. 11. 11; Derchain 1965: I,Derchain 1965: I, 1965: I,I,, 157, �ig. ��ig. �. ��] 
над головой сокола нет диска, а позади 
Исиды и Нефтиды помещены более кон-
кретные солярно-осирические атрибуты � 
слева столб D� со стоящей на нем коброй 
в двойной короне, а справа � знак Запада 
с сидящим на нем соколом12, над головой 
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 которого помещен солнечный диск, опле-
тенный коброй (очевидно, это Ра-Хорах-
ти). Приписка за спиной сокола поясняет: 
Ra ��� im�� ��A�t ��� aA ��� im�� ��A�t ��� aA��� im�� ��A�t ��� aA im�� ��A�t ��� aAim�� ��A�t ��� aA ��A�t ��� aA�A�t ��� aA�t ��� aAt ��� aA ��� aA��� aA aAaA � «Это Ра, который в 
Дуате, бог большой» [Bruy�reBruy�re�rere 1926, 137]. 
Сходная по общей семантике композиция 
представлена в Книге врат (4-й час, сред-
ний регистр) в гробнице Рамсеса II (KV 
16), где бараноголовое солнечное божест-
во показано за спиной «мумии» Осириса 
(«Предстоящего Западу»), а кобра-��s��t�tt 
вырисована перед ним (рис. 10)1�. 

Весьма характерно, что композиция 
практически одновременно появляется как 
в гробницах царевых жен, так и в частных 
погребениях. С. Онстин в этой связи за-
ключает, что «фигура Ра-Осириса никогда 
не встречается в царских гробницах. Она 
существует только в контексте частном 
или царской семьи, где полного отображе-
ния погребальных книг, вроде Книги пе-
щер, не существовало» [OnstineOnstine 1998, 69]. 
Однако, авторитетный британский египто-
лог Р. Кларк в своей монографии приводит 
прорисовку, идентичную сцене, которую 
мы видим у Нефертари, но происходящую 
якобы из гробницы ее знаменитого су-
пруга � Рамсеса II (?) ( II (?) (II (?) ( (?) (KV 7 7) [Clark 1991,Clark 1991, 1991, 
159, �ig. 22�ig. 22. 22]. Если данные Р. Кларка дей-
ствительно верны (а мы, к сожалению, не 
располагаем публикацией этой гробницы, 
чтобы подтвердить или опровергнуть эту 
информацию), то вывод С. Онстин может 
быть пересмотрен.

Позднее, при XXI династии, образ Ра-XXI династии, образ Ра- династии, образ Ра-
Осириса вновь встречается на изобрази-
тельных памятниках. На виньетке мифо-
логического папируса *��t�Im���t�Im��t�Im�t�Im��Im�Im� [�aris 9 = 
Bibl. Nat. 170–173. Nat. 170–173Nat. 170–173. 170–173] он представлен в виде 
помещенной на солнечную ладью фигуры 
«мумии» Осириса с головой барана в обще-
стве Исиды и Нефтиды (рис. 11) [Niwi�skiNiwi�ski�skiski 
1989a,a,, 147, �ig. 41�ig. 41. 41]. Возле рисунка боже-
ства присутствуют подписи: ��� aA aAaA � «бог 
большой» и �b ���t ���t���t�tt � «владыка неба». Лю-
бопытно, что только в это время впервые 
появляется и письменное упоминание о 
божестве [HornungHornung 1996, 95, fn.112fn.112.112] (в то 
время как его иконографический образ 
уже успел сформироваться): в мифологи-

ческом папирусе *��t��i��m��t��t��i��m��t�t��i��m��tt��i��m��t��i��m��t�i��m��t�m��tm��t�tt [Cairo 71 �� 71 �� 
S.�.VII.10233 �� �.34049.�.VII.10233 �� �.34049�.VII.10233 �� �.34049.VII.10233 �� �.34049VII.10233 �� �.34049.10233 �� �.34049�.34049.34049] [Niwi�ski 1989a,Niwi�ski 1989a,�ski 1989a,ski 1989a, 1989a,a,, 
278] сообщается о желании покойной вой-
ти в Дуат, имея возможность принимать 
любую форму, подобно душе-bA «Ра-Оси-
риса, бога большого» [Piankoff, RambovaPiankoff, Rambova, RambovaRambova 
1957, 90; Onstine 1998, 1998, 68].

Все упомянутые примеры имеют близ-
кую иконографию, но Ш.М. Эль-Себаи об-
ращает внимание на еще один памятник, 
изображающий, на ее взгляд, Ра-Осириса. 
Это виньетка 17-й главы Книги Мертвых 
в папирусе !(�����f������f�����f����f���f��f�(��� [BM EA 9901 �� EA 9901 ��EA 9901 �� 9901 �� 
Ag] (рис. 12) [ElSebaie 2000,ElSebaie 2000, 2000, 66, �ig. 9�ig. 9. 9; 
Naville 1886а, 1886а, Taf.XXX (A.g.).XXX (A.g.)XXX (A.g.) (A.g.)A.g.).g.)g.).)]. По мнению 
канадской исследовательницы, первое из 
пяти божеств (с головой барана и солнеч-
ным диском между рогами) в ряду перед 
усопшим � Ра-Осирис, о чем якобы свиде-
тельствует приписка. Эта интерпретация 
вызывает серьезные сомнения. Несложно 
заметить, что написания «Ра» и «Осирис» 
имеют здесь разное направление письма: 
«Ра» � слева направо, «Осирис» � справа 
налево14. После W�i� следует имя владель-
ца папируса, т.е. наименование «Осирис» 
здесь является обычной характерной при-
ставкой к имени покойного � W�i� !(���� !(��������������
�f�(���, � и никак не может быть связано с 
«Ра». Й. Шпигель, на которого ссылается 
Ш.М. Эль-Себаи, также отнюдь не усмат-
ривает в этом рисунке Ра-Осириса. По его 
мнению, здесь представлен «Der WidderDer Widder WidderWidder 
von Memphis als “Vierseelenwesen”» � «Ба- Memphis als “Vierseelenwesen”» � «Ба-Memphis als “Vierseelenwesen”» � «Ба- als “Vierseelenwesen”» � «Ба-als “Vierseelenwesen”» � «Ба- “Vierseelenwesen”» � «Ба-Vierseelenwesen”» � «Ба-”» � «Ба-
ран Мемфиса как «существо с четырьмя 
душами» [Spiegel 1975,Spiegel 1975, 1975, 163, Abb.2Abb.2.2]. Таким 
образом, приведенный рисунок не вносит 
никаких корректив в иконографию образа 
Ра-Осириса.

Отдельного внимания заслуживает во-
прос хронологии. Создается впечатле-
ние, что визуальный образ Ра-Осириса 
появился только в Новом царстве. На это 
 безоговорочно указывает и С. Онстин: 
«Фигура Ра-Осириса � феномен исключи-
тельно Нового царства» [OnstineOnstine 1998, 68]. 
Вместе с тем есть основание предполо-
жить, что первое изображение Ра-Осириса 
появилось раньше � уже в Среднем цар-
стве. Это рисунок на саркофаге %������ III из  
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эль-Берше [СТ Sp.758–759, VI, 387–389 (= 
прообраз BD 131 131 (к сожалению, без винь-
етки) [HaеkalHaеkalеkalkal15 1979, 58–59, 65–66]); B1C �� 
Cairo CG28083 �� �E32969 CG28083 �� �E32969CG28083 �� �E3296928083 �� �E32969�E3296932969; XII дин.] ( дин.] (рис. 
13a-ba-b-bb) [СТ VI, 386VI, 386, 386; LuftLuft 1998, 422, Ill.10Ill.10.10; 
Чегодаев 2004, Илл. 2; Piccione 1990,Piccione 1990, 1990, 45, 
�ig. 1. 1], на котором мы видим изображенное 
анфас божество в короне Atf16, обрамлен-
ной бараньими рогами и змеями, сидящее 
на троне с подписью HH����� − «миллионы 
(лет?)», окруженное пятью черными и че-
тырьмя красными концентрическими ова-
лами, связанными с образом змея Мехена 
(напр.: CT VI, 387n) [BackesBackes 2005, 361]. В 
правой руке у божества � скипетр-�As, а 
в левой − знак жизни a�x. Существует не-
сколько гипотез относительно идентифи-
кации этого божества и окружающей его 
композиции. Уже первый издатель этого 
саркофага для «Catalogue G�n�ral G�n�ralG�n�ral�n�raln�ral�ralral» П. Ла-
ко, а позднее и У. Люфт усматривают в 
нем Осириса [Lacau 1904,Lacau 1904, 1904, 17517; Luft 1998, 1998, 
422, Ill.10Ill.10.10]. В окружающих божество ова-
лах красного цвета У. Люфт резонно видит 
«огненные каналы», которые в тексте обо-
значены как �A��t sDt�t sDtt sDt sDtsDt − «дороги пламени» 
[СТ Sp.758, VI, 387bSp.758, VI, 387b.758, VI, 387bVI, 387b, 387bb] (= рис. 13а: текст «В», 
окружающий композицию слева направо), 
омывающие якобы остров Осириса � «Ели-
сейские поля», т.е. Поля Иалу [Luft 1998,Luft 1998, 1998, 
422, Ill.10Ill.10.10]. Ниже они также обозначены как  
�A��t ��H���t ��H��t ��H�� ��H���H����� − «дороги [Мех]ена» [СТ 
Sp. 759, VI, 389d��fn. 1�. 759, VI, 389d��fn. 1�VI, 389d��fn. 1�, 389d��fn. 1�d��fn. 1���fn. 1�fn. 1�. 1�]. Но делать вывод о 
том, что здесь представлена «карта» имен-
но Полей Иалу, уверенно невозможно, по-
скольку они не упоминаются в связанных с 
рисунком изречениях 758�760 Текстов сар-
кофагов. Хотя в том, что «дороги пламени / 
Мехена» окружают некую область, сомне-
ваться не приходится, к чему мы вернем-
ся ниже. Я. Занди, П. Пиккионе, Б. Бейкс 
и А.О. Большаков персонифицируют бо-
жество рисунка как Ра [Zandee 1960,Zandee 1960, 1960, 164, 
fn. 10. 10; Piccione 1990,Piccione 1990, 1990, 44; BackesBackes 2005, 361; 
Большаков 200�, 14]. А.О. Большаков так-
же отмечает, что это единственный пример 
«изображения богов помимо карт» поту-
стороннего мира на саркофагах Среднего 
царства [Большаков 200�, 14]. Однако если 
согласиться с вполне правомерной трак-

товкой У. Люфта, то композиция как раз и 
представляет собой «карту» и, следователь-
но, отнюдь не выходит за рамки общей тен-
денции, характерной для оформления сар-
кофагов в Среднем царстве, � показывать 
божества только в картах-путеводителях 
по Инобытию. Черные овалы Я. Занди и 
А.О. Большаков схожим образом интерпре-
тируют как символическую передачу об-
раза Мехена [Zandee 1960,Zandee 1960, 1960, 164–165; Боль-
шаков 200�, 14], что очень правдоподобно 
в силу непосредственной привязки к тек-
сту соответствующих изречений. Близкое 
мнение высказывают также М.А. Чегодаев, 
П. Пиккионе и Б. Бейкс [Чегодаев 2006, Пиккионе и Б. Бейкс [Чегодаев 2006,Пиккионе и Б. Бейкс [Чегодаев 2006, 
195–198; Piccione 1990,Piccione 1990, 1990, 44–46; BackesBackes 2005, 
361–364 (cм. также: Тарасенко 2005а,cм. также: Тарасенко 2005а,м. также: Тарасенко 2005а,2005а,, 7–8)]. 
Несколько иную трактовку, не поддержан-
ную, кажется, никем из египтологов, пред-
ложил Х. Ранке: он усмотрел в божестве 
этого рисунка непосредственно антропо-
морфный образ змея Мехена [Ranke 1920,Ranke 1920, 1920, 
19]. Но все же наиболее правомерной нам 
представляется интерпретация М.А. Чего-
даева, который персонифицирует существо 
под именем Ра-Осирис [Чегодаев 2004,Чегодаев 2004,ев 2004,в 2004, 2004, 1717; 
Чегодаев 2006] и остроумно (но бездоказа-ев 2006] и остроумно (но бездоказа-в 2006] и остроумно (но бездоказа-] и остроумно (но бездоказа-
тельно18) предполагает, что овалы вокруг 
него � это «мандала» (своеобразный «тун-
нель, ведущий в иной мир, а окруженное 
ими божество видится как бы сквозь тун-
нель, находится на другом его конце») [Че-Че-
годаев 2004,ев 2004,в 2004, 2004, 18, прим. 3618, прим. 36; Чегодаев 2006, 
194, 201–202].

Хотя сами египтяне не оставили к ри-
сунку никакой конкретной приписки, кото-
рая позволила бы точно идентифицировать 
это существо (совокупность текстуального 
материала изречений, связанных с рисун-
ком, как отмечалось, указывает на сущ-
ность Ра)19, его солярно-осирические атри-
буты наводят на мысль, что это, возможно, 
самый ранний графический образ синкре-
тического божества Ра-Осириса. Совмеще-
ние в нем солярных и осирических элемен-
тов признают даже исследователи, более 
склонные видеть здесь Ра [BackesBackes 2005, 361; 
ср.: PiccionePiccione 1990, 44], и лишь М.А. Чегода-
ев, в противоположность общепринятому 
мнению, никаких визуальных признаков Ра 
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у этого существа не усматривает, полагая, 
что, судя по тексту, «это, безусловно, Ра» 
[Чегодаев 2006, 200], но по всем внешним 
признакам − это Осирис (т.е. «Ра в тексте − 
это Осирис на изображении» [Чегодаев 
2006, 202]). Главным аргументом здесь 
служит наличие короны Atf  [Чегодаев 2006, 
195, 200] (хотя, как справедливо отметил 
П. Пиккионе (см. прим. 16), корона боже-
ства здесь не обязательно Atf, но, возможно, 
стилизация под нее; во-вторых � в Среднем 
царстве корона Atf  была характерна также 
для Хора и Ра [Abubakr 19�7,Abubakr 19�7, 19�7, 20]; и в-треть-
их, как быть со скипетром-�As и a�x?). По 
мнению исследователя, поскольку Ра толь-
ко описывается в тексте, а Осирис только 
изображается, то формирование фигу-
ры Ра-Осириса происходит посредством 
«скрещивания» двух «языков египетской 
культуры» − текста и изображений [Чего-
даев 2006, 200, 202], а это, судя по совокуп-
ности имеющихся интерпретаций, весьма 
спорно. Но одна особенность иконографии 
божества на саркофаге В1С, подмеченная 
М.А. Чегодаевым, подсказывает, как нам 
представляется, путь к общему пониманию 
сущности этого персонажа � это его анфас-
ное изображение: подобным способом изо-
бражались только «обитатели иного мира, 
путь которым в наш мир закрыт. Они нахо- которым в наш мир закрыт. Они нахо-которым в наш мир закрыт. Они нахо-
дятся в ином мире... Осирис � царь иного 
мира и принадлежит целиком только ему...» 
[Чегодаев 2004,Чегодаев 2004,ев 2004,в 2004, 2004, 17–18, прим. 3517–18, прим. 35; Чегодаевевв 
2006, 195195]. Б. Бейкс, впрочем, придержи-
вается прямо противоположного мнения: 
на его взгляд, «фронтальное» положение 
лица � признак как раз солнечного боже-
ства (в то время как Atf − Осириса) («DasDas 
Gesicht ist frontal gezeigt, ein klares Zeichen ist frontal gezeigt, ein klares Zeichenist frontal gezeigt, ein klares Zeichen frontal gezeigt, ein klares Zeichenfrontal gezeigt, ein klares Zeichen gezeigt, ein klares Zeichengezeigt, ein klares Zeichen, ein klares Zeichenein klares Zeichen klares Zeichenklares Zeichen ZeichenZeichen 
Tür den Sonnengott, w�hrend die Krone derür den Sonnengott, w�hrend die Krone derr den Sonnengott, w�hrend die Krone der den Sonnengott, w�hrend die Krone derden Sonnengott, w�hrend die Krone der Sonnengott, w�hrend die Krone derSonnengott, w�hrend die Krone der, w�hrend die Krone derw�hrend die Krone der�hrend die Krone derhrend die Krone der die Krone derdie Krone der Krone derKrone der derder 
des Osiris �hnelt») [Backes 2005, Osiris �hnelt») [Backes 2005,Osiris �hnelt») [Backes 2005, �hnelt») [Backes 2005,hnelt») [Backes 2005,») [Backes 2005,Backes 2005,2005, 361]. Но в 
иконографии Ра мы не нашли этому како-
го-либо подтверждения, и, следовательно, 
мнение М.А. Чегодаева более справедли-
во. Так или иначе, присутствие в образе 
этого божества солярно-осирических ат-
рибутов, дающих основание предположить 
в нем впервые графически отображенную 
фигуру Ра-Осириса, нам представляется 
 несомненным. 

Таким образом, мы полностью солидар-
ны с М.А. Чегодаевым в идентификации 
существа на саркофаге В1С как Ра-Оси-
риса, но считаем, что формирование его 
образа происходит не только посредством 
тексто-изобразительного синтеза, но и пу-
тем прямого совмещения их иконографи-
ческих атрибутов на изображении.

Остановимся еще на нескольких наблю-
дениях относительно понимания этой сце-
ны. М.А. Чегодаев справедливо акцентирует 
внимание на необходимости комплексного 
подхода к изучению значения декоративной 
и текстуальной составляющих оформления 
саркофагов с учетом места расположения 
тех или иных изречений и изображений, их 
взаимосвязи между собой и с положени-
ем помещенной в саркофаг мумии20. Но в 
его статье, предлагающей такого рода ком-
плексное исследование, все же есть некото-
рые натяжки. М.А. Чегодаев подчеркивает, 
что рисунок божества на саркофаге распо-
ложен на головной торцовой внутренней 
стенке (северной), т.е. � у изголовья, и не-
сколько смещен вправо, находясь, таким 
образом, как бы перед глазами лежащего на 
левом боку головой на север %������ [Чегодаев 
2006, 194–195, 202]. Это, безусловно, очень 
значимо. При этом вполне справедливо и 
мнение о том, что объяснение причины изо-
бражения божества именно здесь необхо-
димо искать «на других досках саркофага, 
примыкающих к головной» [Чегодаев 2006, 
200], и в первую очередь � на днище, где 
помещена Книга двух путей − первый изо-
бразительный путеводитель по миру Ино-
бытия. Очень симптоматично, что в конце 
пути, «пройденного» покойным по карто-
графированному миру Книги двух путей (а 
движение это, что очень для нас важно, про-
исходит в направлении от головной торце-
вой стенки к задней21, а не наоборот, как ут-
верждает Чегодаев), происходит вхождение 
в Двери горизонта22, за которыми пребыва-
ет Владыка Вселенной (�b���D����D���D��D�D�) и помещен 
текст знаменитого 11�0-го изречения, «в 
котором Бог объясняет, как он творил мир 
и чем закончится жизнь мироздания» [Че-
годаев 2006, 200]. Но далее М.А. Чегодаев 
объясняет размещение рисунка престола 
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Ра-Осириса «перед глазами» усопшего тем, 
что он должен был видеть его «не с точки 
зрения стороннего наблюдателя, а именно 
так, как он, покойный Сепи, видел бы бо-
жий престол, к которому он направляется 
(курсив наш. − Н.Т.)» [Чегодаев 2006, 203]. 
Но отметим: для того, чтобы этот престол 
увидеть, воскресшему %������ все же следовало 
направить свой взгляд несколько выше, а 
вот непосредственно перед его глазами, об-
ращенными на восток, на правой боковой 
стенке саркофага2�, было помещено другое 
знаменитое изображение − карта Полей Хо-
теп (Ht��) 465/466 изречений Текстов сарко-
фагов24 (СТ V, 361V, 361, 361) (рис. 14) [Piankoff 1972,Piankoff 1972, 1972, 
�ig.1.1; Lacau 1904,Lacau 1904, 1904, �l. 28. 28], ставшая прооб-
разом 110-й главы Книги Мертвых [Gesel-Gesel-
lensetter 1997]. М.А. Чегодаев об этом по- 1997]. М.А. Чегодаев об этом по-
чему-то умалчивает (упоминая лишь факт 
наличия самих изречениях на этой стен-
ке [Чегодаев 2006, 204, прим. 14]). А ведь 
именно Поля Хотеп были тем местом, куда 
в конечном итоге попадал умерший, и по-
этому-то его взгляд и «упирался» в их изо-
бражение, как в желаемую финальную точ-
ку посмертного путешествия [Lesko 1972b,Lesko 1972b, 1972b,b,, 
89–101]. Следовательно, сцена с Ра-Оси-
рисом должна была иметь несколько иное 
значение. При этом, то, что покойный был 
включен в микрокосм декора саркофага как 
действующее лицо (и при том � главное), 
абсолютно верно, но сам рисунок, судя по 
направлению Книги двух путей, помещен в 
самом начале путешествия, а не в его кон-
це. Значит, с утверждением М.А. Чегодаева, 
что целью движения %������ был именно этот 
«божий престол» с фигурой Ра-Осириса на 
головной торцевой доске, нельзя согласить-
ся еще и по этой причине: движение усоп-
шего формально от него начиналось. 

Дилемма может быть разъяснена гипо-
тезой П. Пиккионе (видимо, неизвестной 
М.А. Чегодаеву). Американский исследо-
ватель, развивая мысль, высказанную еще 
в 1920 г. Х. Ранке [Ranke 1920], связываетRanke 1920], связывает 1920], связывает 
овальные «дороги» (�A��t �H��t �H�t �H� �H��H�) рисунка, 
окружающие божество на саркофаге %�������� 
с игрой mH�, известной с додинастики и 
вплоть до «времени болезни» I Переход-I Переход- Переход-
ного периода, когда ее правила (которые, 

как и в случае с s�t, сегодня достоверно 
не известны), видимо, были забыты [Pic-Pic-
cione 1990, 1990, 46–47; Kendall 1984,Kendall 1984, 1984, 653–654]25. 
От более позднего времени сохранились 
предметы из погребального инвентаря, 
имитировавшие игральную доску mH�. Пе-
риодом Нового царства датируется, в част-
ности, т.н. «votive object» из голубого фа-votive object» из голубого фа- object» из голубого фа-object» из голубого фа-» из голубого фа-
янса (Chicago, �ield Museum of Nat. History, �ield Museum of Nat. History�ield Museum of Nat. History Museum of Nat. HistoryMuseum of Nat. History of Nat. Historyof Nat. History Nat. HistoryNat. History. HistoryHistory 
№ 31009) диаметром 25 см и толщиной 1−2 
см [Piccione 1990,Piccione 1990, 1990, 51, �ig. 4�ig. 4. 4]. В Саисский 
период т.н. «неомемфисского ренессанса» 
архаизирующие изображения игры в mH�, 
подражающие староегипетской гробнич-
ной росписи, вновь появляются на стенах 
усыпальниц знати (известно, по меньшей 
мере, два случая) [PMPM I2, 1, 65; Piccione 
1990, 47; Kendall 1984,Kendall 1984, 1984, 654, 655, fn. 12fn. 12. 12], 
что, однако, не означает, что были восста-
новлены давно забытые правила этой игры. 
Любопытно отметить, что имитации «mH�-
table», похоже, существовали еще до пе-», похоже, существовали еще до пе-
риода Раннего царства: это, например, не-
большой «амулет» из ляпис-лазури из кол-
лекции Ф. Питри (рис. 15а) (London, �etrie, �etrie�etrie 
Mus. �C 38655. �C 38655�C 38655 3865526) − «додинастический», но, 
к сожалению, бесконтекстный27.

Игральная доска для игры в mH� («mH�-
table»)»)28 являла собой фигуру свернувше-
гося в спиральные кольца змея Мехена 
[Piccione 1990,Piccione 1990, 1990, 46–52; 46, �ig. 3�ig. 3. 3] (рис. 15б) 
(London, �etrie Mus. �C 20453, �etrie Mus. �C 20453�etrie Mus. �C 20453 Mus. �C 20453Mus. �C 20453. �C 20453�C 20453 2045329), что дей-
ствительно очень напоминает рисунок у 
%������. П. Пиккионе вполне аргументирован-
но доказывает, что игра в mH� (как и игра 
в s�t) отображала путешествие по загроб-
ному миру: во время игры происходило 
продвижение по тем же «дорогам Мехена» 
(�A��t �H��t �H�t �H� �H��H�), что и в случае с «каналами» 
на саркофаге В1С, чем и объясняется их 
взаимосвязь. Но здесь напрашивается еще 
одна параллель, подсказывающая причину 
изображения «дорог Мехена» на нашем 
саркофаге именно в «начале пути». Это 
другая египетская настольная игра − египетская настольная игра −египетская настольная игра − s�t, 
также известная с очень раннего времени 
(с I династии) и (как иI династии) и (как и династии) и (как и и (как ии (как и mH�) отображавшая 
путешествие умершего по путям потус-
тороннего мира (но достоверно � лишь с 
Нового царства) [Тарасенко 2005б, 124–
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125]�0. Симптоматично, что именно с изо-
бражения игры в s�t начинается иллюст-
ративный ряд виньеток 17-й главы Книги 
Мертвых (причем второго игрока напро-
тив усопшего на этих виньетках нет�1, что, 
видимо, указывает на его игру с невиди-
мыми силами Инобытия). Упоминание s�t 
вынесено также в заглавную рубрику 17-й 
главы (единственный подобный случай в 
Книге Мертвых), что можно считать свое-
образным маркером начала путешествия 
усопшего по загробному миру�2, которое 
поэтапно описывается в последующих ри-
сунках и тексте (ср. [Goedicke 1998,Goedicke 1998, 1998, 39]��). 
Видимо, этими же причинами объясня-
ется и помещение изображения «дорог 
Мехена» к Ра-Осирису, тождественных 
«дорогам Мехена» в соответствующей 
игре, к началу путешествия умершего на 
саркофаге %������. Крайне важно, что, судя по 
сохранившимся описаниям, в игре mH� иг-
ральные фишки продвигались от хвоста к 
голове змея, т.е. � от периферии к центру 
[Piccione 1990,Piccione 1990, 1990, 46]. В случае с каналами 
«дорог Мехена» на саркофаге %������ в их сере-
дине был помещен Ра-Осирис − т.е. имен-
но он и та местность, где он находился, и 
были конечной точкой путешествия усоп-
шего по «огненным каналам» / «дорогам 
Мехена». Это же путешествие в микрокос-
ме саркофага разворачивалось под ноги 
%������ и в Книге двух путей, т.е. значение и 
сцены с Ра-Осирисом на торцевой доске и 
Книги двух путей должны были быть то-
ждественны. И здесь для нас интересно, 
чем заканчивается Книга двух путей, − это 
11�0-е изречение Текстов саркофагов, ко-
торое начинается (как монолог демиурга) 
с упоминания Мехена в космогоническом 
контексте замысла четырех великих дея-
ний Творца (�Hm�i ���� s����i �f���i i���� ����i ���� s����i �f���i i���� ���i ���� s����i �f���i i���� ��� ���� s����i �f���i i���� ������� s����i �f���i i���� ������ s����i �f���i i���� ����� s����i �f���i i���� ��� s����i �f���i i���� ���s����i �f���i i���� �����i �f���i i���� ����i �f���i i���� ��� �f���i i���� ����f���i i���� �����i i���� ����i i���� ��� i���� ���i���� ����� ���� ��� ��������� 
ib�i Ds�i m���� �H� � m���t s���t isf�t�i Ds�i m���� �H� � m���t s���t isf�ti Ds�i m���� �H� � m���t s���t isf�t Ds�i m���� �H� � m���t s���t isf�tDs�i m���� �H� � m���t s���t isf�t�i m���� �H� � m���t s���t isf�ti m���� �H� � m���t s���t isf�t m���� �H� � m���t s���t isf�tm���� �H� � m���t s���t isf�t���� �H� � m���t s���t isf�t��� �H� � m���t s���t isf�t �H� � m���t s���t isf�t�H� � m���t s���t isf�t � m���t s���t isf�t� m���t s���t isf�t m���t s���t isf�tm���t s���t isf�t�t s���t isf�tt s���t isf�t s���t isf�ts���t isf�t�t isf�tt isf�t isf�tisf�t�tt: «По-
вторяю я вам второй раз: (О, как) прекрас-
но сотворенное для меня сердцем моим 
внутри Мехена, чтобы умолкло зло» [CT 
VII, 462b-с, 462b-сb-с-с])�4), а ниже описывает сюжет, 
ставший прообразом 175-й главы Книги 
Мертвых [Backes 2005,Backes 2005, 2005, 427; Hornung 1996,Hornung 1996, 1996, 
163–164; ElSebaie 2000,ElSebaie 2000, 2000, 41; Bickel 1998,Bickel 1998, 1998, 
53 Anm. 37Anm. 37. 37; Тарасенко 2005а, 14–15]. Со-

общается, что по прошествии «миллионов 
лет» (HH�� m ������t�� m ������t� m ������t m ������tm ������t ������t������t��t�t), отделяющих Ату-
ма(-Ра) от Осириса (букв.: «утомленно-
го сердцем, сына Геба» − ��D�ib�ibib sA �bb �bb�bb), 
произойдет их встреча, знаменующая ко-
нец мира, но загадочное место их встре-
чи прямо не названо, а обозначено как  
��t �a�t�t �a�tt �a�t �a�t�a�t�tt � «место одно»: 

I� ��i a�x i��� �b�f � �Hmm �As m D��t�i i� ��i a�x i��� �b�f � �Hmm �As m D��t�i i���i a�x i��� �b�f � �Hmm �As m D��t�i i��i a�x i��� �b�f � �Hmm �As m D��t�i i�i a�x i��� �b�f � �Hmm �As m D��t�i i� a�x i��� �b�f � �Hmm �As m D��t�i i�a�x i��� �b�f � �Hmm �As m D��t�i i� i��� �b�f � �Hmm �As m D��t�i i�i��� �b�f � �Hmm �As m D��t�i i� �b�f � �Hmm �As m D��t�i i��b�f � �Hmm �As m D��t�i i��f � �Hmm �As m D��t�i i�f � �Hmm �As m D��t�i i� � �Hmm �As m D��t�i i�� �Hmm �As m D��t�i i� �Hmm �As m D��t�i i��Hmm �As m D��t�i i� �As m D��t�i i��As m D��t�i i� m D��t�i i�m D��t�i i� D��t�i i�D��t�i i��t�i i�t�i i��i i�i i� i�i� 
i�����i HH�� m ������t m im�i��t��i � ��D�ib ��f���i HH�� m ������t m im�i��t��i � ��D�ib ��f��i HH�� m ������t m im�i��t��i � ��D�ib ��f�i HH�� m ������t m im�i��t��i � ��D�ib ��fi HH�� m ������t m im�i��t��i � ��D�ib ��f HH�� m ������t m im�i��t��i � ��D�ib ��fHH�� m ������t m im�i��t��i � ��D�ib ��f�� m ������t m im�i��t��i � ��D�ib ��f� m ������t m im�i��t��i � ��D�ib ��f m ������t m im�i��t��i � ��D�ib ��fm ������t m im�i��t��i � ��D�ib ��f ������t m im�i��t��i � ��D�ib ��f������t m im�i��t��i � ��D�ib ��f��t m im�i��t��i � ��D�ib ��f�t m im�i��t��i � ��D�ib ��f m im�i��t��i � ��D�ib ��fm im�i��t��i � ��D�ib ��f im�i��t��i � ��D�ib ��fim�i��t��i � ��D�ib ��f�i��t��i � ��D�ib ��fi��t��i � ��D�ib ��f��t��i � ��D�ib ��f�t��i � ��D�ib ��f�i � ��D�ib ��fi � ��D�ib ��f � ��D�ib ��f� ��D�ib ��f ��D�ib ��f��D�ib ��f�ib ��fib ��f ��f��f 
sA �bb Hms����A�� m ��t �a�t i� iA��t � �i���t ts� �bb Hms����A�� m ��t �a�t i� iA��t � �i���t ts��bb Hms����A�� m ��t �a�t i� iA��t � �i���t ts� Hms����A�� m ��t �a�t i� iA��t � �i���t ts�Hms����A�� m ��t �a�t i� iA��t � �i���t ts����A�� m ��t �a�t i� iA��t � �i���t ts���A�� m ��t �a�t i� iA��t � �i���t ts��� m ��t �a�t i� iA��t � �i���t ts�� m ��t �a�t i� iA��t � �i���t ts� m ��t �a�t i� iA��t � �i���t ts�m ��t �a�t i� iA��t � �i���t ts� ��t �a�t i� iA��t � �i���t ts���t �a�t i� iA��t � �i���t ts��t �a�t i� iA��t � �i���t ts�t �a�t i� iA��t � �i���t ts� �a�t i� iA��t � �i���t ts��a�t i� iA��t � �i���t ts��t i� iA��t � �i���t ts�t i� iA��t � �i���t ts� i� iA��t � �i���t ts�i� iA��t � �i���t ts� iA��t � �i���t ts�iA��t � �i���t ts���t � �i���t ts��t � �i���t ts� � �i���t ts�� �i���t ts� �i���t ts��i���t ts���t ts��t ts� ts�ts��
���� i� H��t ���s H��t i� H��t ���s H��ti� H��t ���s H��t H��t ���s H��tH��t ���s H��t�t ���s H��tt ���s H��t ���s H��t���s H��t�s H��ts H��t H��tH��t�tt [CT VII, 467b–468b VII, 467b–468bVII, 467b–468b, 467b–468bb–468b–468bb]:

«Я обладаю жизнью (a�x), я владыка 
ее, мой скипетр-�As не будет отнят. Я по-
местил (букв.: «сделал») миллионы лет 
между собой и этим утомленным сердцем, 
сыном Геба. (Затем) мы воссядем с ним в 
месте одном (и) холмы обратятся в города, 
а города в холмы (т.е. в руины. − (т.е. в руины. −(т.е. в руины. − в руины. − руины. − Н.Т.) и по-
селение будет разрушать поселение»�5.

Не является ли наш рисунок с престо-
лом Ра-Осириса, на котором, как отмеча-
лось, имеется единственная надпись HH����� 
(«миллионы (лет)»), визуальным отобра-
жением описанного в 11�0-м изречении 
эсхатологического события, финального 
для Книги двух путей у %������? А именно � 
тем самым ��t �a�t�t �a�tt �a�t �a�t�a�t�tt − «местом одним» (но 
не Полями Иалу, как полагает У. Люфт), 
где через миллионы лет произойдет встре-
ча Атума(-Ра) и Осириса в конце сущест-
вования мироздания? Обращает на себя 
внимание тот факт, что в приведенном 
фрагменте 11�0-го изречения упомина-
ются, по сути, все атрибуты, присутст-
вующие и в изображении божества на 
торцевой доске саркофага %������: жизнь-a�x, 
скипетр-�As, HH����� − «миллионы (лет)», 
корона-Atf − осирический атрибут «сына 
Геба». Любопытно также и само место 
встречи богов:  −− ��t �a�t�t �a�tt �a�t �a�t�a�t�tt � «место «место 
одно», как переводят c редким единоду-c редким единоду- редким единоду-
шием все исследователи, чего не скажешь, 
например, об iA��t��t�t или H��t�tt в последнем 
 предложении, где встречаются серьезные 
 разногласия в понимании смысла слов (см. 
прим. �5). Можно предположить, что дать 
конкретное наименование некой местно-
сти, где после конца существования мира 
(т.е. в безграничных водах океана Нуна) 
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 произойдет встреча Атума(-Ра) и Осириса, 
видимо, было непростой задачей даже для 
египетских теологов, поэтому и возникло 
абстрактное «место одно». М.А. Чегодаев 
предлагает иное прочтение для m ��t �a�t ��t �a�t��t �a�t�t �a�tt �a�t �a�t�a�t�tt − 
«на одном престоле» [Чегодаев 2006, 201], 
видимо, исходя из идеографического зна-
чения  (= ��

1
) � «seat» [Gardiner 1958,seat» [Gardiner 1958,» [Gardiner 1958,Gardiner 1958, 1958, 500], 

«Sitz» [Sitz» [» [Wb.,., IV,, 1–2 (I)I))]. Но и в этом случае 
«престол» (/ «трон») двоичного божества, (/ «трон») двоичного божества, двоичного божества, 
как видим, непосредственно присутству-
ет на изображении (к тому же с подписью 
«миллионы (лет)»), только доказывая бли-
зость письменного и графического описа-
ний сюжета. Подчеркнем, что встреча с 
объединенным образом (Атума-)Ра и Оси-
риса завершает как странствия %������ по «до-
рогам Мехена» на рисунке головной тор-
цевой стенки, так и путешествие «двумя 
путями» по днищу саркофага у ног мумии. 
Очевидно, вступительное изображение 
Ра-Осириса внутри «дорог Мехена», зада-
ча добраться к которому ставится тексто-
изобразительной программой саркофага в 
начале посмертного путешествия, завер-
шается описанием сущности этого образа 
в конце пути � в 11�0-м изречении Текстов 
саркофагов. Но в этом случае изображение 
Ра-Осириса здесь имеет эсхатологический 
характер (ср.: [Bickel 1998, 53]), опреде-
ленно не связанный с циклическим, по 
сути, образом Ра-Осириса периода Нового 
царства − III Переходного периода, к кото-III Переходного периода, к кото- Переходного периода, к кото-
рому мы возвращаемся. 

Выше уже отмечалось, что первое пись-
менное упоминание о Ра-Осирисе восходит 
только к XXI династииXXI династии династии�6 � времени стре-
мительного развития фиванской теологии, 
особенно в сфере религиозного искусства, 
одним из основных достижений которого 
был его глубокий солярно-осирический 
синкретизм («The Solar-Osirian Unity»)The Solar-Osirian Unity») Solar-Osirian Unity»)Solar-Osirian Unity»)-Osirian Unity»)Osirian Unity») Unity»)Unity»)») 
[Niwi�ski 1989b]. Очевидно, основнымNiwi�ski 1989b]. Очевидно, основным�ski 1989b]. Очевидно, основнымski 1989b]. Очевидно, основным 1989b]. Очевидно, основнымb]. Очевидно, основным]. Очевидно, основным 
препятствием для формирования образа 
единосущностного божества Ра-Осириса 
в период Нового царства (как, видимо, и 
Среднего) было то, что египтяне вклады-
вали в него содержание, целиком вытека-
ющее из тех ролей, которые боги играли 
в картине мироздания. Солнце-Ра вопло-

щало верхний, небесный мир, в то время 
как Осирис − нижний, загробный. Но если 
Солнце каждый вечер спускалось в Преис-
поднюю, принося дневной свет ее обитате-
лям, и встречалось там с повелителем Дуа-
та, то Осирис был полностью лишен воз-
можности покинуть пределы Инобытия. 
Показательны в этом отношении данные 
«Судилища Хора и Сета» (p.p.. Chester Beaty BeatyBeaty 
IV), согласно которым Осирис вынужден 
был вести переписку с Ра-Хорахти в таком 
важном вопросе, как судьба его наследника 
и царства. В своем втором письме к Влады-
ке всего сущего (Nb���D�) Осирис спраши-
вает: «Кто из них (богов) сильнее меня?» 
и напоминает, что у него все же есть спо-
соб добраться до обитателей горнего мира, 
хоть и «не лично», а с помощью неких 
«свиреполиких посланников», которые «не 
боятся богов и богинь никаких» и способ-
ны доставить Осирису сердце любого, «со-
вершающего несправедливость» [GardinerGardiner 
19�2, 57–58]. Судя по данным 175-й главы 
Книги Мертвых [6.9−7.10] и корреспон-
дирующимся источникам (того же 11�0-го 
изречения Текстов саркофагов), воссоеди-
нение Творца Атума(-Ра) и Осириса станет 
возможным только по истечении «милли-
она миллионов лет» � после гибели суще-
ствующего мира, когда все вернется к тому 
состоянию, «как было вначале» [Тарасенко 
2005а, 15]. До этого момента, по египет-
ским источникам, Ра и Осирис взаимодейст-
вуют между собой на уровне душ-bA. При 
их встрече в загробном мире�7 происходит 
слияние их сущностей в некую bA�����f�������f������f���f��f�� − 
«двойную душу-bA» (bA������� − двойственное 
число от bA), о которой сообщают многие 
новоегипетские документы, в частности � 
17-я глава Книги Мертвых (восходящая к 
среднеегипетскому оригиналу − ��5-му 
изречению Текстов саркофагов) [�rk. V,. V,V,, 
51–54 �� СТ Sp.335, IV, 276–281Sp.335, IV, 276–281.335, IV, 276–281IV, 276–281, 276–281]: 

I��� bA�����f�� H����ib �A�����f�� ��t� �f �� W�i� bA�����f�� H����ib �A�����f�� ��t� �f �� W�i�bA�����f�� H����ib �A�����f�� ��t� �f �� W�i������f�� H����ib �A�����f�� ��t� �f �� W�i�����f�� H����ib �A�����f�� ��t� �f �� W�i��f�� H����ib �A�����f�� ��t� �f �� W�i�f�� H����ib �A�����f�� ��t� �f �� W�i� H����ib �A�����f�� ��t� �f �� W�i�H����ib �A�����f�� ��t� �f �� W�i��ib �A�����f�� ��t� �f �� W�i�ib �A�����f�� ��t� �f �� W�i� �A�����f�� ��t� �f �� W�i��A�����f�� ��t� �f �� W�i������f�� ��t� �f �� W�i�����f�� ��t� �f �� W�i��f�� ��t� �f �� W�i�f�� ��t� �f �� W�i� ��t� �f �� W�i���t� �f �� W�i� �f �� W�i��f �� W�i� �� W�i��� W�i� W�i�W�i� 
��� m a��f � ����( m a��f � ����(m a��f � ����( a��f � ����(a��f � ����(�f � ����(f � ����( � ����(� ����( ����(���(��(�((/�t� �m���f bA im � Ra aHa��t� �m���f bA im � Ra aHa��� �m���f bA im � Ra aHa���m���f bA im � Ra aHa�����f bA im � Ra aHa����f bA im � Ra aHa���f bA im � Ra aHa��f bA im � Ra aHa�� bA im � Ra aHa��bA im � Ra aHa�� im � Ra aHa��im � Ra aHa�� � Ra aHa��� Ra aHa�� Ra aHa��Ra aHa�� aHa��aHa����� 
H��t�� ���� ���� aHa�� x��� m bA�����f���� ���� ���� aHa�� x��� m bA�����f��� ���� ���� aHa�� x��� m bA�����f�� ���� ���� aHa�� x��� m bA�����f������ ���� aHa�� x��� m bA�����f�� ���� aHa�� x��� m bA�����f������ aHa�� x��� m bA�����f�� aHa�� x��� m bA�����f��aHa�� x��� m bA�����f���� x��� m bA�����f��� x��� m bA�����f�� x��� m bA�����f��x��� m bA�����f�� m bA�����f��m bA�����f�� bA�����f��bA�����f�������f������f���f��f�� [...] i� bA����� bA�����bA���������������
f�� H����ib �A����f�� bA ��� � Ra bA ��� � W�i� H����ib �A����f�� bA ��� � Ra bA ��� � W�i�H����ib �A����f�� bA ��� � Ra bA ��� � W�i��ib �A����f�� bA ��� � Ra bA ��� � W�i�ib �A����f�� bA ��� � Ra bA ��� � W�i� �A����f�� bA ��� � Ra bA ��� � W�i��A����f�� bA ��� � Ra bA ��� � W�i��f�� bA ��� � Ra bA ��� � W�i�f�� bA ��� � Ra bA ��� � W�i� bA ��� � Ra bA ��� � W�i�bA ��� � Ra bA ��� � W�i� ��� � Ra bA ��� � W�i���� � Ra bA ��� � W�i� � Ra bA ��� � W�i�� Ra bA ��� � W�i� Ra bA ��� � W�i�Ra bA ��� � W�i� bA ��� � W�i�bA ��� � W�i� ��� � W�i���� � W�i� � W�i�� W�i� W�i�W�i�...

«Я � двойная душа-bA, которая в двух 
юношах. Кто же это? Это Осирис, когда он 
входит в ����(���(��(�((/�t�t�� (Бусирис / Мендес). Он 
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находит там душу-bA Ра. Тогда (они) об-
нимают друг друга (и) возникает двойная 
душа-bA, которая в двух юношах [...] Что 
касается «двойной души-bA, которая в двух 
юношах», (то) это душа-bA Ра (и) это душа-
bA Осириса...»

Данный пассаж в папирусе A�� [BM EA EAEA 
10470] сопровождается виньеткой, изобра-
жающей птицеподобные души-bA богов, 
сидящие между столбами D� на крыше 
гробницы (рис. 16) [Faulkner, Goelet, An-Faulkner, Goelet, An-, Goelet, An-Goelet, An-, An-An-
drews 1998, 1998, �l. 10. 10]. 

Упоминания о «двойной душе-bA» Ра-
Осириса встречаются также в 64-й и 74-й 
главах Книги Мертвых, а в абидосской 
стеле Рамсеса IV [Cairo 757], оставленной 
царем на четвертом году правления в храме 
города (после посещения, что важно, мест-
ного Дома жизни), сообщается [9–10]:

HAi Ra �a��b �����f � �(��A�t � i�i sx� � tA ��� 
tA�� m ��a i���� ��Dm�t� m ��a mi ����f D��t� bA 
(�����?� �m�m � t� � ��� i� Hm � �H�t�� aHa ���m�m � t� � ��� i� Hm � �H�t�� aHa ��m�m � t� � ��� i� Hm � �H�t�� aHa ��
�� t� � s� m �D ���i m ��� t�:

«Заходит Ра каждодневно, достигает 
он Дуат, (где) создает судьбу (sx�) зем-
ли этой (и) земель сторон (света) всех. 
Ты (Осирис. � Н.Т.) садишься (рядом), со 
всех сторон подобный ему. Именуешься 
ты душа-bA дем-дем (?), (которая) в них 
целая. Величество Тот становится рядом, 
чтобы записывать повеления (�D), (ко-
торые) исходят из уст их» [KorostovtsevKorostovtsev 
1947, 157–158]. 

Наконец, в Поздний период Ра-Осирис 
приобретает собственный культ [HornungHornung 
1996, 93; Derchain 1965: I,Derchain 1965: I, 1965: I,I,, 35–37, 153–156] 
и особый ритуал, пространно описанный 
в папирусе Salt 825 825 [BM EA 10051 EA 10051EA 10051 10051], обес-
печивавший «слияние» и жизнедеятель-
ность божества и происходивший в том же 
абидосском Доме жизни�8. Таинство этого 
священнодействия было явно закрытым от 
широкой публики, как и большинство хра-
мовых ритуалов и праздников (даже, каза-
лось бы, таких значительных и многолюд-
ных, как «шествия» богов [SpalingerSpalinger 1998, 
241–260]), а разглашение содержания ри-
туала не приветствовалось: 

I� ���� ���f m(��t�f � �a� m D���tt s�tA ��� �� 
Ra ��� ��A W�i� ���

«Тот, кто откроет это, тот умрет (от 
ножа), потому что это великая тайна�9. Это 
Ра (и) это Осирис» [XVIII. 1–2. 1–2] [DerchainDerchain 
1965: I,, 144; II,II,, 19. Cp.: Ассман 1999,Cp.: Ассман 1999,.: Ассман 1999, 127].

 Симптоматично, что уже начиная с Тек-
стов пирамид и до позднейшего времени 
источники многократно подчеркивают то, 
что душа-bA людей принадлежит небу и Ра, 
а тело − земле и Осирису. Очень красноре-
чиво на это указывает, например, фрагмент 
текста, вложенный в уста Нефтиды на чет-
вертой раке Тутанхамона [Cairo 1319]: 
«Встань! Ты жив, ты не разрушишься, 
твоя плоть не погибнет, твое bA (принадле-
жит) небу пред Ра, твоя плоть (принадле-
жит) земле пред Осирисом, и (будет) твое 
bA отдыхать на твоей плоти каждодневно» 
[Piankoff 1962,Piankoff 1962, 1962, 65, �l.21�l.21.21; Žabkar 1985,abkar 1985, 1985, 378]. 
Данная формула не случайна. Достаточ-
но вспомнить, что, согласно египетским 
представлениям, изначально мир не был 
разделен и боги жили вместе с людьми 
(Книга коровы). Смерть, таким образом, 
«возвращала» человека к первоначаль-
ному единству с божественным миром, 
стирая грани прижизненной реальности, 
делая доступными для людей небо и пре-
исподнюю [HornungHornung 1982, 76–78]. Это по-
разительно похоже на то, что происходит 
с Ра-Осирисом. Очень верное наблюдение 
в этой связи сделал Р. Вилкинсон, указав- Вилкинсон, указав-Вилкинсон, указав-
ший, что если рассматривать Ра и Осири-
са как единое божество, то первый будет 
воплощать его душу (bA), а второй − тело 
(«Osiris and Re come to be considered as rep-Osiris and Re come to be considered as rep- and Re come to be considered as rep-and Re come to be considered as rep- Re come to be considered as rep-Re come to be considered as rep- come to be considered as rep-come to be considered as rep- to be considered as rep-to be considered as rep- be considered as rep-be considered as rep- considered as rep-considered as rep- as rep-as rep- rep-rep-
resenting the body and soul, respectively, of a the body and soul, respectively, of athe body and soul, respectively, of a body and soul, respectively, of abody and soul, respectively, of a and soul, respectively, of aand soul, respectively, of a soul, respectively, of asoul, respectively, of a, respectively, of arespectively, of a, of aof a aa 
single great god» [Wilkinson great god» [Wilkinsongreat god» [Wilkinson god» [Wilkinsongod» [Wilkinson» [WilkinsonWilkinson 1994, 25. Ср.: 
Clark 1991, 158]). По мнению Г. Гёдике 
[Goedicke 1998,Goedicke 1998, 1998, 43], композиция, изобра-
жающая Ра-Осириса, вообще является изо-
бразительным «написанием» термина ��m 

 � «объединять», «соединять» («toto 
unify») [») [Wb.., III,III,, 377–378; Faulkner 1999,Faulkner 1999, 1999, 
202]. Такое «прочтение» хоть и выглядит 
довольно убедительно, но все же может 
быть принято только гипотетически.

Можно прийти к следующим заключе-
ниям. Судя по всему, Ра-Осирис, в отличие 
от других синкретических божеств, 
был существом имманентной природы, 
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 возникающим лишь в момент встречи Ра 
и Осириса − т.е. только ночью и только в 
Преисподней40 (строго говоря, в категори-
ях объективной реальности земного бытия 
разумеется: всякий попадающий в загроб-
ный мир � мертв, он � «Осирис»). С пер-
выми утренними лучами, как справедливо 
замечает Э. Хорнунг, «Ра более не Осирис 
и свободен от всех пут смерти» [HornungHornung 
1996, 96]. Ра-Осирис � создание, принадле-
жащее исключительно загробному миру − 
Дуату, что прекрасно иллюстрируется 
уже самым ранним его «инобытийным» 
анфасным изображением на саркофаге %������ 
(В1С) Среднего царства (рис. 13a-ba-b-bb). Это, 
в свою очередь, дает серьезные основания 
датировать время появления визуального 
образа Ра-Осириса периодом, предшест-
вующим Новому царству (в противопо-
ложность мнению С. Онстин), при том что 
сама тенденция к сближению богов имеет 
глубокие исторические корни, восходя-
щие, возможно, к Текстам пирамид (см. 
подобнее: [Кеес 2005]). По крайней мере, 
«двойная душа-bA» Ра-Осириса, как мы ви-
дим по ��5-му изречению Текстов сарко-
фагов (СТ IV, 276–281IV, 276–281, 276–281), была известна уже 
Среднему царству (см. также: [Bickel 1998, 
48–53]). Иными словами, Ра-Осирис � это 
специфическое божество, чье существова-
ние ограничено как в пространственном, 
так и во временном аспектах: т.е. грани-
цами Преисподней и ночи. Полное же их 
слияние ознаменовало бы конец мирозда-
ния (CT Sp.1130, BD 175 Sp.1130, BD 175Sp.1130, BD 175.1130, BD 175BD 175 175), не воспринимав-
шийся, впрочем, в негативном свете [ElSe-ElSe-
baie 2000, 2000, 46].

Новоегипетская иконографическая фор-
ма Ра-Осириса с головой барана (рис. 8, 
9, 11), по всей вероятности, указывает на 
сущность bA(�������) − «двойной души», хоро-
шо засвидетельствованной в письменных 
источниках. Эти две души-bA изображены 
на виньетке 17-й главы Книги Мертвых 
в папирусе A�� (рис. 16). Напомним, что в 
египетском языке слово «душа» (bA) и «ба-
ран», «овен» (bA), видимо, были созвучны и 
поэтому в религиозных текстах при напи-
сании слова «душа-bA» вместо иероглифов 

 (G29) /  (GG5�) мог выписываться знак 

«барана»  (E
10

)41. Не случайно также 
и то, что местом встречи и образования 
«двойной души-bA» Ра-Осириса в 17-й гла-
ве назван Мендес, городским богом которо-
го был Хнум, почитавшийся в облике бара-
на. На виньетке этой же главы в папирусе 
!(�����f�(�������f�(������f�(�����f�(����f�(���f�(��(����� (рис. 12) за спиной Ра (но не 
Ра-Осириса, как утверждает Ш.М. Эль-Се-
баи) вырисованы Шу, Тефнут, Геб и BA����t����t��t�tt 
(«Баран Мендеса»), причем все божества 
изображены с бараньими головами42, что 
свидетельствует о широте спектра теологи-
ческих спекуляций вокруг этой идеи [Spie-Spie-
gel 1975, 1975, 162ff.ff.. Bickel 1998, 49]4�. 

Возможно, мы имеем здесь дело и с дру-
гой, параллельной, семантикой, связанной 
с образом Амона, священным животным 
которого также был баран44. Фиванские 
жрецы приложили все усилия для превра-
щения Амона в государственного, «все-
ленского» бога, полностью слившегося с 
Ра (Амон-Ра) и приобретшего статус Твор-
ца мира и царя богов [Франк-Каменецкий 
1928, 1–62]. Амон-Ра уже во второй по-
ловине Нового царства начинает претен-
довать на роль универсального существа, 
охватывающего и небо, и Преисподнюю. В 
знаменитом сборнике гимнов Амону Лей-
денского папируса имеется любопытное 
описание: 

Nb���D� �Aa ����t bA�f ��� x��t�� ��A �t� m H� 
���t �t�f ��A �t� m �(��A�t mH��t�� AbD� bA�f m ���t 
D�t�f m Im��t:

«Владыка всего сущего (Амон-Ра. � 
Н.Т.), давший (начало) бытию, это bA его, 
как говорят, на небе, а сам он в Дуате 
предводительствует Востоком. Его bA на 
небе, его плоть (D�t) на Западе45 [Leiden I.I.. 
359. IV,15–16IV,15–16,15–16] [Gardiner 1905,Gardiner 1905, 1905, 33–34. Ср.: 
Ассман 1999, 350]. 

Здесь в Амоне(-Ра) без труда угадыва-
ются все те основные качества Ра-Осири-
са, о которых мы сказали выше. В конеч-
ном итоге, следует подчеркнуть, что, раз-
вивая древнее стремление к отождествле-
нию богов, именно фиванское богословие 
в Новом царстве � начале Позднего пери-
ода (2-й половине II тыс. до н.э.) сыгралоII тыс. до н.э.) сыграло тыс. до н.э.) сыграло 
решающую роль в формировании иконо-
графии и теологии Ра-Осириса.
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1 Настоящая статья написана по материалам доклада «Ра-Осирис: древнеегипетский синкре-
тический образ − иконографический аспект», подготовленного для XI молодежной конференцииXI молодежной конференции молодежной конференции 
«Путь Востока. Культура, религия, политика» (Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, 27−29 апреля 2006 г.).

2 Предпосылкой к такому мнению стали некоторые изречения Текстов пирамид [Weill 1947,Weill 1947, 1947, 
159–197], прежде всего 215-е [�yr.145b–146b]: 

«Не выдаст тебя (Унаса. � Н.Т.) Ра � Атум Осирису!
Не овладеет он (т.е. Осирис. � Н.Т.) сердцем-ib твоим, 
Не (будет) властен он над сердцем-HAt�� твоим!
О Осирис, не властен ты над ним! Не властен над ним и сын твой!
О Хор, не властен ты над ним! Не властен над ним и отец твой!»
Такое «противопоставление» обычно понимается как провозглашение «независимости умер-

шего царя от загробных судей» [Тексты пирамид 2000, 147, прим.355], т.е. в данном случае Оси-
риса и Хора, которые «явно рассматриваются как начала, враждебные к умершему, а Ра-Атум � 
как защитник умершего» [Коростовцев 1976, 63]. На наш взгляд, царь эпохи Старого царства, 
считавшийся богом (точнее, земным воплощением или образом Хора и Ра), вряд ли мог испыты-
вать серьезный страх перед загробным судом Осириса, свойственный более позднему времени. 
Впервые, насколько известно, идея «посмертного воздаяния» по отношению к фараону выраже-
на в Поучении Мерикаре [Merikare 119–125, 127–130, 139–141], т.е. в I Переходный период.I Переходный период. Переходный период.

� Мы имеем в виду связь богов с египетскими категориями вечности �HH и Dt (см. подробнее 
[Assmann 1975; Тарасенко 2002,Assmann 1975; Тарасенко 2002, 1975; Тарасенко 2002, 227–280 с историографией вопроса до 2001 г.]).

4 Хотя первые случаи известны и ранее, в частности � в папирусее A�� [BM ЕА 10470 ЕА 10470] XIX ди-XIX ди- ди-
настии..

5 Фото Фр. Дзиковски (Fr. Dzikowski, Theban Mapping Project −Fr. Dzikowski, Theban Mapping Project −. Dzikowski, Theban Mapping Project −Dzikowski, Theban Mapping Project −, Theban Mapping Project −Theban Mapping Project − Mapping Project −Mapping Project − Project −Project − http://www.thebanmappingpro-
ject.com)..

6 http://www.thebanmappingproject.com.
7 http://www.thebanmappingproject.com.
8 Необходимо отметить, что более правильной транслитерацией имени божества, видимо, 

следует признать основанное на идеографическом понимании сочетания знаков  +  =  / 
J��t����t�t����tt����t����t���t�tt − т.е. «Место глаза» (см. подробнее: [Большаков 2001, 103–108]). Однако для удобства 

здесь и далее мы будем придерживаться «традиционной» транслитерации, принятой в запад-
ной египтологии как W�i�. К сожалению, роль идеографии в прочтении/понимании египетской 
иероглифики продолжает недооцениваться, учитывая крайнюю сложность проблемы и, неред-
ко, сомнительность результатов. Но есть и позитивные открытия. Достаточно указать на новое 
прочтение и интерпретацию О.Д. Берлевым термина «вечность»  − Dt (ср. копт.: tmst) с 
пониманием знака  / «кобра» в нем не как односогласного (т.н. «алфавитного») D, но как идео-
граммы, символа «надземной вечности» (см. место идеограммы «земля»  (tA) в написании). 
Кроме того,  − t здесь не является окончанием женского рода и «в силу того, что слово это 
мужского рода (что явствует из тех конструкций, в которых ясен его грамматический род), его 
конечное t − корневое» [Берлев, Ходжаш 2004, 397].

9 Первая версия Литании Ра (т.н. «Большая Литания») засвидетельствована в гробницах Тут-
моса III [Большаков 200�,III [Большаков 200�, [Большаков 200�, 17] и его визиря W�i��Im��Im�Im� (ТТ 61, Шейх абд эль-Курна) [Hornung 1999,Hornung 1999, 1999, 
136] � редкий пример одновременного появления заупокойного текста в царской и частной гроб-
ницах (заметим, что Тутмосу III принадлежал и экземпляр Книги Мертвых на пеленах мумии)III принадлежал и экземпляр Книги Мертвых на пеленах мумии) принадлежал и экземпляр Книги Мертвых на пеленах мумии) 
[Cairo CG40001; �.E.262034; S.�.2323 CG40001; �.E.262034; S.�.2323CG40001; �.E.262034; S.�.232340001; �.E.262034; S.�.2323�.E.262034; S.�.2323.E.262034; S.�.2323E.262034; S.�.2323.262034; S.�.2323S.�.2323.�.2323�.2323.2323] [Naville 1886b,Naville 1886b, 1886b,b,, 76–78; Munro 1994: I,Munro 1994: I, 1994: I,I,, 41; Публикация: 
Munro 1994: II]. 1994: II].II].].

10 Только первая часть пассажа: Ra ��� Ht�� m W�i� � «Это Ра, умиротворенный в Осирисе».
11 С. Онстин, однако, ошибочно приводит другой номер гробницы с формулой �a-�b − ТТ 336 

(Nf�������t������t�����t�tt) (?) [OnstineOnstine 1998, 76, fn.7fn.7.7; ср.: Bruy�reBruy�re�rere 1926, 136].
12 Данная иконография характерна для виньеток 16-й (= 15) главы Книги Мертвых [Budek 2005].Budek 2005]. 2005].
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1� http://www.thebanmappingproject.com.
14 При этом направление письма консонируется с расположением фигур богов на рисунке � это 

лишний раз демонстрирует то, что «чтение» подобных изображений происходило в том же направле-
нии, что и письма (или, наоборот, направление письма приписок коррелировалось с рисунками). 

15 В издании ошибочно указана фамилия автора как «HaHaekal» [Haеkal 1979,» [Haеkal 1979,Haеkal 1979,еkal 1979,kal 1979, 1979, 51] − правильно 
«HaHaikal».».

16 По мнению П. Пиккионе, это, строго говоря, не Atf, но «a crown reminiscent of ana crown reminiscent of an crown reminiscent of ancrown reminiscent of an reminiscent of anreminiscent of an of anof an anan Atf» [Pic-Pic-
cione 1990, 1990, 44; подробнее об иконографии Atf см.: Abubakr 19�7,Abubakr 19�7, 19�7, 7–24].

17 Буквально «un osiris» − видимо, по случайности со строчной буквы?un osiris» − видимо, по случайности со строчной буквы? osiris» − видимо, по случайности со строчной буквы?osiris» − видимо, по случайности со строчной буквы?» − видимо, по случайности со строчной буквы?
18 Ссылка на психоаналитические исследования К.-Г. Юнга, как нам представляется, здесь не 

может быть решающим аргументом. 
19 Например, СТ VI, 387nVI, 387n, 387nn: i� ����t �H� ����� ��� �(�i� Ra ����t �H� ����� ��� �(�i� Ra����t �H� ����� ��� �(�i� Ra�t �H� ����� ��� �(�i� Rat �H� ����� ��� �(�i� Ra �H� ����� ��� �(�i� Ra�H� ����� ��� �(�i� Ra ����� ��� �(�i� Ra����� ��� �(�i� Ra ��� �(�i� Ra��� �(�i� Ra �(�i� Ra�(�i� Ra(�i� Rai� Ra� RaRa − «Что до Мехена этого � он принад-

лежит Ра (досл: «он тот, что (к) Ра»)». М.А. Чегодаев допускает перевод последней фразы как 
«окружает он Ра» (?) [Чегодаев 2006, 204, прим.12].

20 Сама по себе эта мысль не нова, и на связь внутреннего декора саркофага с телом поме-
щенного в него человека (мумии) на уровне создания индивидуального трехмерного микрокос-
ма, моделирующего фантастический мир Инобытия, неоднократно указывали в своих работах 
Я. Ассман и Х. Виллемс; очень хорошо эта связь была раскрыта А. Нивинским (правда, на при-
мере оформления саркофагов XXI династии [Niwi�ski 1989с]).XXI династии [Niwi�ski 1989с]). династии [Niwi�ski 1989с]).Niwi�ski 1989с]).�ski 1989с]).ski 1989с]). 1989с]).

21 Текст Книги двух путей, размещенный в двух регистрах, описывающих движение человека 
в загробном мире по суше и по воде (что и дало соответствующее название этой Книге [Тарасен-
ко 2005б, 107]), читается справа налево, т.е. начальные изречения обеих регистров расположены 
у изголовья, а конечные − у ног. Исключением является саркофаг В12С, где первый регистр чита-
ется справа налево и начинается у изголовья, а второй − «возвращается» в противоположном на-
правлении − от ног к голове, слева направо � т.н. «обратным» направлением письма («retrograderetrograde 
writing»), получившим в дальнейшем развитие в Книге Мертвых [Чегодаев 2004,»), получившим в дальнейшем развитие в Книге Мертвых [Чегодаев 2004, 91–95].

22 «Двери / врата горизонта» (sbx�t Ax�t) − объект сакральной («фантастической») топонимики 
из области солярных представлений − место утреннего выхода Солнца из Преисподней на вос-
точном горизонте (т.е. восхода в земном мире). В Поздний период известно и реальное «священ-
ное место» с таким названием, локализуемое в Гелиополе, и связанное с погребением («моги-
лой») Осириса (!) [Bickel 1998, 51].

2� Т.е. восточной стенке, на которой на среднеегипетских саркофагах помещалось изображе-
ние двух глаз или, как в случае с нашим %������ (В1С), − ложной двери.

24 Автор благодарен Ю.В. Хазовой (Санкт-Петербург), любезно напомнившей ему о располо-
жении этой сцены, и Б. Бейксу (Бонн) за ряд ценных консультаций относительно структуры и 
ориентировки текстов Книги двух путей.

25 Первое письменное упоминание об этой игре содержится в списке жертвоприношений в 
мастабе Рахотепа в Мейдуме [Kendall 1984,Kendall 1984, 1984, 653]. Перечень староегипетских гробниц V−VI дина-V−VI дина-−VI дина-VI дина- дина-
стий в Гизе и Саккара, где имеются изображения игры в mH�� см.: [Kendall 1984,Kendall 1984, 1984, 655, fn.8fn.8.8]. �H� и 
s�t были известны и популярны также за пределами Египта, в частности � на Кипре (со времени 
египетского Старого царства), причем, в отличие от долины Нила, � и на протяжении II тыс. доII тыс. до тыс. до 
н.э. [Kendall 1984,Kendall 1984, 1984, 654].

26 Воспроизведено по электронному каталогу http://www.petrie.ucl.ac.uk =http://www.petrie.ucl.ac.uk =://www.petrie.ucl.ac.uk =www.petrie.ucl.ac.uk =.petrie.ucl.ac.uk =petrie.ucl.ac.uk =.ucl.ac.uk =ucl.ac.uk =.ac.uk =ac.uk =.uk =uk = = �etrie, Amulets: Ser-Amulets: Ser-: Ser-Ser-
pent section, 25, �96e (Нагада, додинастический период). section, 25, �96e (Нагада, додинастический период).section, 25, �96e (Нагада, додинастический период)., 25, �96e (Нагада, додинастический период).e (Нагада, додинастический период). (Нагада, додинастический период).

27 Пользуясь случаем, хочу поблагодарить д-ра Стивена Квирке, хранителя Музея египетской 
археологии Ф. Питри (Лондон), за консультацию. 

28 На сегодняшний день в различных музейных собраниях хранится тринадцать или немно-
гим более экземпляров игральных досок mH� [Piccione 1990,Piccione 1990, 1990, 46].

29 http://www.petrie.ucl.ac.uk = �etrie, Amulets: Serpent section, 25, �96f (pl.47): «limestone, pre-
historic, large amulet to hang in house».
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�0 Библиографию вопроса см.: [Тарасенко 2005б, 125, прим.125].
�1 Единственными двумя известными нам исключениями являются рисунки в гробницах Nb��

��mAa�t�mAa�tmAa�t�tt (ТТ 219 219219, Дейр эль-Медина, время Рамсеса II) [Saleh 1984,II) [Saleh 1984,) [Saleh 1984,Saleh 1984, 1984, 16, Abb.15Abb.15.15] и #����m������m���m��m�� (TT 3030, 
Шейх абд эль-Курна, ХХ дин.) [Saleh 1984,Saleh 1984, 1984, 17, Abb.19Abb.19.19], на которых изображена сцена игры между 
супругами [Тарасенко 2005б, 125, прим.126].

�2 При этом очень любопытно и то, что с XIX династии именно змей Мехен становится боже-XIX династии именно змей Мехен становится боже- династии именно змей Мехен становится боже-
ством-покровителем игры s�t [Kendall 1984,Kendall 1984, 1984, 654].

�� Исследователь полагает, чтоИсследователь полагает, что полагает, чтополагает, что, чточто s�t здесь не только игра, но также и некий «каламбур» / «ребус»здесь не только игра, но также и некий «каламбур» / «ребус» не только игра, но также и некий «каламбур» / «ребус»не только игра, но также и некий «каламбур» / «ребус» только игра, но также и некий «каламбур» / «ребус»только игра, но также и некий «каламбур» / «ребус» игра, но также и некий «каламбур» / «ребус»игра, но также и некий «каламбур» / «ребус», но также и некий «каламбур» / «ребус»но также и некий «каламбур» / «ребус» также и некий «каламбур» / «ребус»также и некий «каламбур» / «ребус» и некий «каламбур» / «ребус»и некий «каламбур» / «ребус» некий «каламбур» / «ребус»некий «каламбур» / «ребус» «каламбур» / «ребус»каламбур» / «ребус»» / «ребус»ребус»» 
(«pun»), т.е.: «As a hieroglyph it has the phonetic valueт.е.: «As a hieroglyph it has the phonetic value.е.: «As a hieroglyph it has the phonetic valueе.: «As a hieroglyph it has the phonetic value.: «As a hieroglyph it has the phonetic value m� with the common meaning “to remain”, the 
sole player sitting at the game-board can thus be rendered, “may N remain”» [Goedicke 1998, 39].

�4 Здесь в переводе мы следуем А.Е. Демидчику [Демидчик 1994, 61], который, что важно, 
первым справедливо указал на отображение в структуре изречения «временного ряда» космого-
нической мифологемы [Демидчик 1994, 67–69], дав объяснение «кажущемуся противоречию» 
«между первым предложением, где творцом является «сердце», а местом действия � кольца �H�� 
и вторым, где в роли создателя выступает демиург, находящийся «во вратах горизонта» [Демид-
чик 1994, 68]. По мнению исследователя, с которым мы полностью солидарны, «в первом пред-
ложении речь идет о возникновении замысла внутри демиурга, а во втором − о его осуществле-
нии... носителем действа выступает уже сам Владыка всего»... который... «пребывает «во вратах 
горизонта», т.е. готов принести дневной свет. С этого момента «объективизация» замысла вне 
тела бога-творца оказывается возможной» [Демидчик 1994, 68]. Автор выражает свою искрен-
нюю признательность А.Е. Демидчику (Новосибирск) за возможность ознакомиться с рукопи-
сью его диссертационного исследования.

�5 Варианты переводов этого фрагмента очень разнятся. Приведем основные: 
− А. Пьянков: «I possess life, I am its lord. The scepter will not be taken from my hand. I haveА. Пьянков: «I possess life, I am its lord. The scepter will not be taken from my hand. I have. Пьянков: «I possess life, I am its lord. The scepter will not be taken from my hand. I haveПьянков: «I possess life, I am its lord. The scepter will not be taken from my hand. I have: «I possess life, I am its lord. The scepter will not be taken from my hand. I have 

passed millions of years which are in me for this Tired-Heart, the son of Geb and I will sit with him in 
some place. I have transformed mounds into towns and towns into mounds; indeed, a Castle destroys 
another Castle» [Piankoff 1972, 35]; 

− Л. Лешко: «Life belongs to him. He is its possessor. The scepter was not taken from my hand. ThisЛ. Лешко: «Life belongs to him. He is its possessor. The scepter was not taken from my hand. This. Лешко: «Life belongs to him. He is its possessor. The scepter was not taken from my hand. ThisЛешко: «Life belongs to him. He is its possessor. The scepter was not taken from my hand. This: «Life belongs to him. He is its possessor. The scepter was not taken from my hand. This 
N. has spent millions of years between me and that One-who-is-weary-of-heart, the son of Geb. We shall 
sit in one place. Ruins will be cities and vice versa; house will desolate house» [Lesko 1972a, 130]; 

− Р. Фолкнер: «I posses life, because I am its Lord, and my staff will not be taken away (var. «theР. Фолкнер: «I posses life, because I am its Lord, and my staff will not be taken away (var. «the. Фолкнер: «I posses life, because I am its Lord, and my staff will not be taken away (var. «theФолкнер: «I posses life, because I am its Lord, and my staff will not be taken away (var. «the: «I posses life, because I am its Lord, and my staff will not be taken away (var. «the 
staff will not been taken from my hand» − fn.12). I have passed Myriads of years between myself and 
yonder Inert One, the Son of Geb; I will sit with him in the one place, and mounds will be towns and 
towns will be mounds: mansion will desolate mansion» [Faulkner 1994: III, 167]; 

− П. Барге: «Cette N. (que je suis), la vie lui appartient, car elle est son ma�tre; le sceptre-П. Барге: «Cette N. (que je suis), la vie lui appartient, car elle est son ma�tre; le sceptre-. Барге: «Cette N. (que je suis), la vie lui appartient, car elle est son ma�tre; le sceptre-Барге: «Cette N. (que je suis), la vie lui appartient, car elle est son ma�tre; le sceptre-: «Cette N. (que je suis), la vie lui appartient, car elle est son ma�tre; le sceptre-ouas ne 
peut pas être enlevé de ma main. Cette N. (que je suis) a instauré des millions d’années entre moi et cet 
Immobile-du-cæur, fils de Geb; (puis) je siégerai (avec lui) dans une seule (et même) place; les buttes 
deviendront des villes − et vice versa, un château ruinera un château» [Barguet 1986, 663];

− Б. Бейкс: «Mir gehört des Leben. Ich bin sein Herr. Das Uas-Szepter kann nicht aus meiner HandБ. Бейкс: «Mir gehört des Leben. Ich bin sein Herr. Das Uas-Szepter kann nicht aus meiner Hand. Бейкс: «Mir gehört des Leben. Ich bin sein Herr. Das Uas-Szepter kann nicht aus meiner HandБейкс: «Mir gehört des Leben. Ich bin sein Herr. Das Uas-Szepter kann nicht aus meiner Hand: «Mir gehört des Leben. Ich bin sein Herr. Das Uas-Szepter kann nicht aus meiner Hand 
entwendet werden. Millionen von Jahren schuf ich als das, was zwischen mir und jenem Müdherzigen 
ist, Gebs Sohn. Also werden wir uns nun an den einen Platz setzen. (Debai) werden Hügel (= Tells) zu 
Orten, und Orte werden zu Hügeln («und umgekehert»); ein (weiteres) Haus ist es, das ein Haus erset-
zen wird» [Backes 2005, 121];

− М.А. Чегодаев: «Этому Сепи (которым я являюсь) принадлежит жизнь, так как он ее хозяин; 
скипетр-уас не будет поднят моей рукой (именно так! − Н.Т.). Этот Сепи (которым я являюсь) 
проведет миллионы лет между мной и этим Утомленным-сердцем, сыном Геба. (А затем) я вос-
сяду с ним вместе на одном престоле и города станут иатами, а иат � городами и храмом будет 
повергнут храм» [Чегодаев 2006, 201] (ср. также: [Hornung 1996,Hornung 1996, 1996, 163]).

�6 Написание «Ра-Осирис» в CT Sp.1046, VII, 298a [Backes 2005, 68] на B4L является очевидной 
ошибкой писца [Bickel 1998, 49, Anm. 30] − на всех других саркофагах (9 экз.) в этом месте: «Осирис».
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�7 На то, что встреча Ра и Осириса происходит именно в Дуате, могут указывать следующие 
строки 17-й глава Книги Мертвых [�rk. V, 50–51. V, 50–51V, 50–51, 50–51]: i� ��t ��� ��f � m��i�����im D� W�i� ��� � Ra� m� i���� ��t ��� ��f � m��i�����im D� W�i� ��� � Ra� m� i������t ��� ��f � m��i�����im D� W�i� ��� � Ra� m� i���� ��� ��f � m��i�����im D� W�i� ��� � Ra� m� i������� ��f � m��i�����im D� W�i� ��� � Ra� m� i���� ��f � m��i�����im D� W�i� ��� � Ra� m� i������f � m��i�����im D� W�i� ��� � Ra� m� i���� � m��i�����im D� W�i� ��� � Ra� m� i����� m��i�����im D� W�i� ��� � Ra� m� i���� m��i�����im D� W�i� ��� � Ra� m� i����m��i�����im D� W�i� ��� � Ra� m� i�����i�����im D� W�i� ��� � Ra� m� i����i�����im D� W�i� ��� � Ra� m� i��������im D� W�i� ��� � Ra� m� i�������im D� W�i� ��� � Ra� m� i�����im D� W�i� ��� � Ra� m� i����im D� W�i� ��� � Ra� m� i���� D� W�i� ��� � Ra� m� i����D� W�i� ��� � Ra� m� i���� W�i� ��� � Ra� m� i����W�i� ��� � Ra� m� i���� ��� � Ra� m� i������� � Ra� m� i���� � Ra� m� i����� Ra� m� i���� Ra� m� i����Ra� m� i���� m� i����m� i���� i����i��������� 
mAA���i t� x���f� s� � Im��t���i t� x���f� s� � Im��t��i t� x���f� s� � Im��t�i t� x���f� s� � Im��ti t� x���f� s� � Im��t t� x���f� s� � Im��tt� x���f� s� � Im��t x���f� s� � Im��tx���f� s� � Im��t�f� s� � Im��tf� s� � Im��t s� � Im��ts� � Im��t � Im��t� Im��t Im��tIm��t�tt � «Что касается дня этого «Иди (ты) ко мне», это Осирис сказал Ра: «Иди 
(ты) ко мне, чтобы я мог увидеть тебя». Это сказал он про Запад (т.е. загробный мир. � Н.Т.)».

�8 Судя по упомянутой стеле Рамсеса IV, он существовал уже в Рамессидское время.
�9 Интересно, что слово s�tA − «тайна» выписано здесь с детерминативом «бог».
40 На превращение Осириса и Ра в существо с одним телом указывает уже Книга Амдуат. Про-

исходит это в середине ночного путешествия Солнца, в 6-м часу (сред. регистр) [Hornung 196�:Hornung 196�: 196�: 
I,, Abb. 6. 6; II:II:: 124; III,III,, 64; Hornung 1996, 1996, 95, fn. 111fn. 111. 111; Hornung 1999,Hornung 1999, 1999, 37], когда Ра и его свита опуска-
ются в самую глубокую и темную часть Преисподней, место, где в водах первобытного Океана 
Нуна обитает Апоп. Существо, появившееся в результате слияния Ра и Осириса, обозначено 
как I�f [Hornung 196�: I,Hornung 196�: I, 196�: I,I,, 107 (№ 434), сp.:.: 111, (№ 459)] и изображено в виде фигуры божества 
с головой барана (что, как мы видели, характерно для иконографии Ра-Осириса), восседающего 
на троне в солнечной ладье и окруженного защитным кольцом змея Мехена (ср. также [Чегодаев 
2006, 202]).

41 Ср.:  (GG5� +  RR7) /  (GG29 + RR7) bA − «душа» и  (E10 + RR7) bA − «баран» / «душа» 
[Gardiner 1958,Gardiner 1958, 1958, 470, 473, 459, 501].

42 Очень схожий рисунок имеется также в анонимном папирусе Trinity College, Dublin IV College, Dublin IVCollege, Dublin IV, Dublin IVDublin IV IVIV, где 
вырисованы те же пять бараноголовых божеств, но без подписей к ним [Naville 1886,Naville 1886, 1886, Taf. XXX,. XXX,XXX,, 
D.a..a.a..].

4� Обращает на себя внимание и то, что написания обоих топонимов, варьирующихся в этом 
месте 17-й главы Книги Мертвых [�rk. V, 51]: Мендес (©��t) и Бусирис (©���), построены на 
корневой основе D� − «прочность», понятия, непосредственно связанного с сущностью Осириса. 
Более того, и Мендес, и Бусирис известны как важные культовые центры этого бога [Bickel 1998, 
49].

44 Баран выступает как животное Хнума, Хершефа, Атума, Осириса, Запада и западного ветра, 
а с бараньими рогами могли выступать также Шу и Маат-Тефнут и т.д. [Kemboly 2005,Kemboly 2005, 2005, 100].

45 Т.е.  − bA�f m ���t D�t�f m Im��t�f m ���t D�t�f m Im��tf m ���t D�t�f m Im��t m ���t D�t�f m Im��tm ���t D�t�f m Im��t ���t D�t�f m Im��t���t D�t�f m Im��t�t D�t�f m Im��tt D�t�f m Im��t D�t�f m Im��tD�t�f m Im��t�t�f m Im��tt�f m Im��t�f m Im��tf m Im��t m Im��tm Im��t Im��tIm��t�tt.
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Увазі читача запропоновано два та-
ємних документи, цікавих для нас 

тим, що хоча вони обидва відносяться до 
часу, коли ВУНАС вже не існувала, однак 
висвітлюють подальшу долю української 
орієнталістики, атмосферу, що склалася 
або цілеспрямовано складалася навколо 
неї у партійних правлячих колах. Вони 
дають також певні відповіді на питання, 
чому цілу наукову галузь було знищено на 
початку �0-х рр. і чому знадобилося більш 
півстоліття наполегливої роботи ентузіас-
тів, нарешті, великі зміни на державному 
рівні для її відродження.

Звертає на себе увагу той факт, що се-
ред осіб, які відігравали впливову роль 
у роботі ВУНАС та інших сходознавчих 
установ, було багато таких, що не мали ні-
якого відношення до орієнтальних студій, 
і це вказує на надмірний рівень політиза-
ції цілої наукової галузі, яка, призвела до 
її загибелі.

Перший документ без назви і підпису 
належить до підготовчих і має відношення 
до подій, що відбувалися у червні 19�� р. 
у ВУАМЛІН. Науково-дослідний інсти-
тут Близького Сходу, підпорядкований 
їй, підлягав суворій критиці з боку комі-
сії КП(б)У за низький рівень ідеологічної 
роботи, зокрема за недостатній контроль 
за роботою Близькосхідної комісії ВУАН, 
головою якої був А.Ю. Кримський, а фак-
тичним керівником � К.Ф. Штепа. Отже, 
було прийнято рішення надіслати спеці-
альну бригаду для перевірки академічної 
комісії. Відповідних документів не зна-
йдено, але відомо, що комісія перестала 
функціонувати у червні 19�� р., а в серпні 
того ж року НДІ Близького Сходу припи-
нив існування, оскільки був перетворений 
на сектор сходознавства у складі Аграрно-
економічного інституту ВУАМЛІН.

Другий документ з’явився, коли долю 
сходознавчих установ в Україні було давно 
вирішено й затавровано їхню діяльність як 
ворожу, шпіонську, шкідливу. Він виник у 
процесі розбору архіву ВУАМЛІН, яка і 
сама на той час була розгромлена. Читач 
сам може оцінити, який політичний клімат 

панував у країні і яку роль відігравало пар-
тійне керівництво у розвитку науки.

I.
Інститут рукописів Національної бібліо-

теки України ім. В.І. Вернадського, ф. X, 
спр. 27902, арк. 1–5.

Всеукраїнська наукова асоціація Схо-
дознавства, що її було засновано 1925 року 
під головуванням тов. Шліхтера1, вперше 
на Україні почала роботу по вивченню Схо-
ду в певній організованій формі. За період 
з 1926 по 1929 рік, коли головою асоціації 
був тов. Ряппо2, його заступником по ор-
ганізаційно-адміністративним справам про-
фесор Гладстерн�, в питаннях наукової робо-
ти тов. Величко4, асоціація стала “центром 
притяжения” різних буржуазних контррево-
люційних елементів поруч з пройдисвітами, 
що нічого спільного з науковою роботою не 
мали, але скористувалися з можливості дуже 
легко дістати марку “вченого-сходознавця”. 
Організатором і керівником цього процесу 
збирання “живих сил” (за його висловом) 
для утворення “сходознавчої” роботи на 
Україні був буржуазний професор Глад-
стерн, що, прикриваючись марксистською 
фразеологією, поширював через свої твори 
різні контрреволюційні погляди (розгляд 
нашої політики на Далекому Сході як про-
довження імперіялістичної політики царату, 
теорія деколонізації, відверте кавтоскіянст-
во тощо). Фактично Гладстерн керував під 
прикриттям спочатку Ряппо, потім Полоць-
кого українським “сходознавством”. Бур-
жуазні вчені, що сконцентрувалися навколо 
асоціації, розвинули шалену діяльність, 
випускаючи велику антимарксистську 
шкідницьку літературу. Треба відмітити, що 
сама Україна стала тоді фортецею буржуаз-
ного сходознавства і ІІ Всеукраїнський з’їзд 
сходознавства5 в 1929 р., як це відмічалося в 
Москві, фактично був з’їздом всесоюзним � 
тут були і з Москви, і з Ленінграду, і з низ-
ки інших місць СРСР. Цей з’їзд, як цілком 
вірно зазначив тов. Марр6 в своєму виступі 
на XVI з’їзді ВКП(б), продемонстрував 
деяке пожвавлення, навіть деякий розквіт 
 буржуазної сходознавчої науки. Треба 
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 зазначити, що на з’їзді з вітальною промо-
вою виступив т. Скрипник7 і що т. Полоць-
кий8 називав цей з’їзд марксистським.

Висновок за цей період. В Асоціації, що 
була фактично організацією, яка провадила 
боротьбу проти політики партії і Комінтер-
ну в національно-колоніяльному питанні, 
невеличка частина комуністів перетвори-
лися на придаток буржуазної професури, 
на поводі якої вона весь час пленталась. 
1929 р. фракція правління Асоціації по-
ставила питання про утворення науково-
дослідчого Інституту Сходознавства на 
Україні. Так, поруч з Асоціацією 19�0 р. 
виник Н.Д. Ін-т9, який було комплектова-
но шляхом отбору серед членів асоціяції. 
До аспірантури велася група партійців і 
комсомольців, що закінчили Харківський 
Інгосп10, а також інші інститути. З влиттям 
аспірантури до Інституту тут починається 
боротьба з ворожим ідеологічним і органі-
заційним керівництвом, а саме з Дирекці-
єю, на чолі якої за спиною Полоцького фа-
ктично стояв Гладстерн і до якої входили 
члени партії Величко, Даниленко11 (секре-
тар партосередку), Бреденко12 (вчений сек-
ретар). Ця боротьба набувала надзвичайно 
гострих форм, прорвалася на шпальти га-
зети “Комуніст” (стаття бригади аспірантів 
“Проти опортуністичної халтури в питанні 
китайської революції” � відносно книжки 
плагіятора і халтурника “професора” Цу-
кермана1�, який писав статті до журналу 
“Східний світ”, орган Асоціяції, і дру-
кувався навіть в “Більшовику України”). 
Аспірантура розгортала боротьбу проти 
псевдо марксистських “сходознавців” � 
Гладстерна, Цукермана, Василевського14, 
якогось Брона15, який випадково попав до 
наукових співробітників, проти Дубров-
ського16 й т.інш., а також проти наукових 
 співробітників-комуністів, що опинилися 
в полоні буржуазних поглядів, � Величко, 
Ландо17, Полоцький. З аспірантури зрос-
лися з Гладстерном Даниленко і Бреденко. 
Прикладом того, наскільки загострилася 
ця боротьба на сходознавчому фронті, є 
виключення Гладстерном низки аспіран-
тів партійців і комсомольців з Інституту 
під предлогом ліквідації далекосхіднього 
сектору, де саме скупчилися “опозиційні 
елементи”. Треба відмітити, що аспіранту-
ра поставила питання про Інститут в ЦК 
ЛКСМУ, в Москві (Н.Д. Інститут по Ки-

таю при Комакадемії) в газеті “Комуніст” 
(декілька статтів), “Комсомолець Украї-
ни”. Лист тов. Сталіна18 призвів до пере-
ламу в роботі сходознавчого фронту і не 
допустив розгрому аспірантури і перемоги 
 “глядстернознавства”, цей лист призвів до 
зняття Полоцького з доганою, зняття сек-
ретаря партосередку Даниленко з доганою, 
вченого секретаря Бреденко (з доганою). 
Гладстерна та Цукермана з Інституту було 
 виключено.

З 19�2 року Інститут складається з не-
величкої групи наукових співробітників, 
з яких більшість закінчила аспірантуру, 
а деяка частина � Дубровський, Ковалев-
ський19, Грушевський20 уявляють уламки 
розбитої асоціації. Вони, правда, викорис-
товуються в Інституті як фахівці � Кова-
левський єдина людина в Харкові, що знає 
арабську мову, Дубровський працює над 
турецькою літературою, Грушевський над 
економікою Туреччини. Але й тепер робо-
та Інституту хибує на великі недоліки. Н.Д. 
Ін-т Близького Сходу хоча і випускає до-
сить велику для такого невеличкого складу 
робітників продукцію, але більшість цієї 
продукції не відповідає профілю Інсти-
туту. Наукові співробітники ще не досить 
опанували техніку (мови, джерела) науко-
во-дослідчої роботи. Темпи роботи ще до-
сить кволі, трудова дисципліна занепала. 
Інститут недостатньо контролює продук-
цію наукових співробітників, Близькосхід-
ної комісії ВУАН21, де розквітають погля-
ди махрово-національного порядку (акад. 
Кримський)22. Інститут витратив частину 
кадрів з аспірантури і наукових співробіт-
ників. Тепер, коли аспірантуру ліквідовано 
(майже вся вона пішла на практичну ро-
боту, п’ять товаришів передано до ІЧП)2�, 
в Інституті не існує парторганізації. Се-
ред членів партії наукових співробітників 
(Величко, Козельський24, Новицький25, 
Пархоменко26, Даніленко, Екельчик27 (кан-
дидат) � т.т. Козельський, Новицький фак-
тично від Інституту відірвались і належать 
до партосередку тих установ, де вони пра-
цюють як основні робітники. Комсомольці, 
неоформлені кандидати КП(б)У належать 
до осередків на підприємствах (т.т. Чоп28, 
Кравчик29, Красильщиков�0). Відсутність 
партпроводу, певна річ, надзвичайно болю-
че відбивається на якості ідейної боротьби, 
на темпах роботи, на дисципліні. Інститут 
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 повинен в тому, що він послабив пильність 
до Дубровського, Ковалівського, які хоча і 
не є основні працівники і майже не дають 
продукції в Інституті (в чому він знов таки 
винен), але поза Інститутом в інших інсти-
тутах випускають літературу, що потребує 
найпильнішого контролю. Інститут мало 
вивчив обличчя цих наукових співробіт-
ників, що знов таки є його величезна про-
вина. Нарешті величезною хибою є відрив 
від практики, від живого знання об’єктів 
вивчення (країн Близького Сходу). Тут по-
стає питання про доцільність сходознавчої 
роботи на Україні. Ми вважаємо, що така 
робота потрібна і має важливе політичне 
значення. Інститут робив інформацію на 
нараді при близькосхідньому секретаріа-
ті ВККІ�1, де теж було відзначено потребу 
сходознавчої роботи на Україні і зроблені 
кроки до розподілу н.д. праці з Близько-
східним сектором ІМХ Комакадемії�2.

На Х з’їзді КП(б)У тов. Каганович�� ка-
зав: “Чим же особливо вабить Україна між-
народній імперіалізм? По-перше, тим, що 
вона лежить на кордоні. Небезпечне існу-
вання червоної радянської України поруч з 
буржуазними країнами. По-друге, виходом 
до Чорного моря, зв’язком через Україну 

з Закавказзям, Персією і середньо-азіят-
ськими ринками і нарешті економічними 
багатствами самої України”. Соціалістична 
Україна, що являє найяскравіший приклад 
здійснення Леніним нової національної 
політики партії, без сумніву, має величез-
ний революціонізующий вплив на пригні-
чені імперіалістами країни Близького Схо-
ду, з якими вона зв’язана територіальною 
близькістю і торговими стосунками. Через 
це вивчення країн Близького Сходу має для 
України виключне значення. Наш Інститут 
вже зв’язан з міністерством Освіти Ту-
реччини (Комісія вивчення українсько-ту-
рецьких взаємин), про існування асоціації 
і Інституту відомо за кордоном. Але, коли 
вважати за потрібне розгорнути роботу по 
сходознавству на Україні, треба руба по-
ставити питання про Інститут в відповід-
них партійних інстанціях. Для цієї роботи 
потрібні кадри (ми пропонуємо притягти 
до Інституту партійців-сходознавців, що 
залишили цю роботу, � Ландо, Содіна�4, 
Невельського�5, Білякевича�6, Владимир-
ського�7), відповідна координація роботи 
з Москвою, матеріальна база, щільний 
зв’язок з об’єктами вивчення (джерела, 
 література, відрядження).

1 Шліхтер Олександр Григорович (1868�1940) � економіст, державний і партійний діяч, акаде-Шліхтер Олександр Григорович (1868�1940) � економіст, державний і партійний діяч, акаде-
мік ВУАН (1929), академік АН БРСР (19�4), освіту отримав у Харківському і Бернському (Швей-
царія) ун-тах, у 1919�1920 � нарком продовольчих справ УРСР, в 1924�1927 � ректор Комуністи-
чного університету ім. Артема, в 1927�1929 � нарком земельних справ УРСР, у 19�0�19�� � ди-
ректор Українського ін-ту марксизму-ленінізму, в 19�4�19�8 � віце-президент АН УРСР, з 19�4 
очолював Раду з вивчення продуктивних сил АН УРСР. Очолював ВУНАС з моменту її засну-
вання у 1926 р.

2 Ряппо Ян Петрович (1880�1958) � радянський державний діяч, педагог. Закінчив Петербур-Ряппо Ян Петрович (1880�1958) � радянський державний діяч, педагог. Закінчив Петербур-
зький університет (1909), у 1921�1928 � заступник наркома освіти України. Автор праць з історії 
педагогіки, організації народної освіти, відповідальний редактор ж. «Східний світ».

� Гладстерн Олександр Миколайович (1887�19�7) � фахівець з міжнародного права, організа-Гладстерн Олександр Миколайович (1887�19�7) � фахівець з міжнародного права, організа-
тор ВУНАС і УНДІС. Навчався у політехнічній школі у Фрібурзі, Лілльському та Харківському 
університетах, працював на кафедрі міжнародного права Іркутського університету, з 1924 � про-
фесор. У 1925 переїхав в Україну і зайняв кафедру у Харківському інституті народного госпо-
дарства. З 1925 займався організацією ВУНАС і був її фактичним керівником, а з 1927 очолював 
організаційні роботи зі створення Всеукраїнського науково-дослідного інституту сходознавства, 
у 19�0�19�1 займав посаду заступника директора і керівника правничої секції того ж інституту. 
У 19�1 внутрішні чвари в колективі змусили його покинути Україну та переїхати до Москви, де 
він працював у Всесоюзній академії зовнішньої торгівлі. У 19�7 р. був заарештований, звинува-
чений у приналежності до троцькістської контрреволюційної організації і страчений. Реабіліто-
ваний посмертно у 1956. Мав низку праць з проблем права країн Далекого Сходу та Туреччини. 
Публікувався, головним чином, у ж. «Східний світ».

4 Величко (Гельберштат) Лев Євсейович (Ісайович) (1879�19�7) � журналіст. Вищої освіти неВеличко (Гельберштат) Лев Євсейович (Ісайович) (1879�19�7) � журналіст. Вищої освіти не 
мав, перебував на дипломатичній роботі у Берліні, у Туреччині, працював у РАТАУ (Харків). З мо-
менту заснування ВУНАС � її провідний співробітник (1926�1929), з 19�0 � заступник директора 
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УНДІС, з 19�1 � директор інституту Близького Сходу, член редколегії ж. “Східний світ”. Після“Східний світ”. ПісляСхідний світ”. Після”. Після. Після 
перетворення у 19�� інституту на сектор сходознавства у складі Аграрно-економічного інституту 
ВУАМЛІН очолив його. З 19�4 � голова Українського товариства культурних зв’язків із зарубіж-
жям. У 19�7 оголошений агентом іноземної розвідки і страчений, реабілітований посмертно.

5 ІІ Всеукраїнський з’їзд сходознавства відбувався 1�5 листопада 1929 і був визначною подією 
в культурному житті не лише України, а й СРСР; у своєму складі мав широке представництво з 
Російської федерації і республік і засвідчив високий рівень сходознавчої науки в Україні. Під час 
з’їзду було ухвалене рішення про розпуск ВУНАС під гаслами ідеологічної боротьби з буржу-
азною наукою за створення пролетарської марксистської “войовничої” Асоціації сходознавців-
марксистів, як це було зроблено у Всесоюзній науковій асоціації сходознавців.

6 Марр Микола Якович (1864�19�4) � радянський філолог і археолог, академік СПб. АНМарр Микола Якович (1864�19�4) � радянський філолог і археолог, академік СПб. АН 
(1912). Закінчив Петербурзький університет (1890), з 1900 � професор цього ж університету. До-
сліджував іберійсько-кавказькі мови, автор своєрідної лінгвістичної теорії (т.зв. яфетичної). На 
ХVI з’їзді ВКП(б) (19�0) проголосив привітання від Всесоюзної асоціації працівників науки іVI з’їзді ВКП(б) (19�0) проголосив привітання від Всесоюзної асоціації працівників науки і з’їзді ВКП(б) (19�0) проголосив привітання від Всесоюзної асоціації працівників науки і 
техніки для сприяння соціалістичному будівництву (ВАРНІТСО), в якому закликав до боротьби 
з аполітичністю у науці, відстоювати державу від зовнішніх і внутрішніх ворогів, ставив питання 
роботи інтелігенції під гаслом світової революції.

7 Скрипник Микола ОлексійовичСкрипник Микола Олексійович (1872�19��) � державний і партійний діяч, академік ВУАН 
(1929), академік АН БРСР (1928), народний секретар і голова першого радянського уряду Укра-
їни � Народного секретаріату (1918), нарком держконтролю України (1919), у 1922�1927 � нар-
ком юстиції і Генеральний прокурор, 1927�19�2 � нарком освіти УРСР. У 19�� � заступник голо-
ви Раднаркому УРСР і голова Держплану УРСР, з грудня 1918 � член ЦК КП(б)У, з 1925 � член 
Політбюро ЦК КП(б)У, з 1927 � член ЦК ВКП(б), з 1928 � член виконкому Комінтерну. У 19�� 
покінчив життя самогубством.

8 Полоцький Олександр Аркадійович (1886�19�8) � державний діяч. Закінчив ХарківськийПолоцький Олександр Аркадійович (1886�19�8) � державний діяч. Закінчив Харківський 
комерційний інститут (1912), у 1917�1921 працював у Києві в Держбанку, в Харкові у Зовніштор-
гу, з 1922 � голова правління Українбанку, в 1928�19�2 � заступник наркома освіти, з 19�0 � ди-
ректор УНДІС, у 19�� працював у Москві в Наркоматі іноземних справ, де й був заарештований; 
у 19�8 страчений.

9 Український науково-дослідний інститут сходознавства (УНДІС) заснований 1 січня 19�0. Очо-Український науково-дослідний інститут сходознавства (УНДІС) заснований 1 січня 19�0. Очо-
лив його заступник наркома освіти О.А. Полоцький, але організатором і фактичним керівником був 
О.М. Гладстерн. Завданням інституту була підготовка кадрів для науково-дослідної і педагогічної 
роботи, обслуговування політичних органів, участь у розробці завдань зовнішньоторговельної па-
лати. В інституті встановлювалися сектори Близького, Середнього, Далекого та радянського Сходу, 
а також відділи: 1. Соціально-економічний із секціями економіки та політики і секцією права; 2. 
Відділ історичний із секціями тюркською, арабською, Ірану та Індії, далекосхідною; �. Лінгвістич-
но-літературний відділ із секціями тюркською, іранською, семітичною, хіно-японською, монголо-
маньчжурською; 4. Відділ матеріальної культури мав аналогічні секції.

Колектив УНДІС частково складався з колишніх провідних співробітників ВУНАС; на істо-
ричному відділі запрацювала створена у ВУНАС Комісія з вивчення історії українсько-турецьких 
зносин у складі В.В. Дубровського, А.П. Ковалівського, В.М. Зуммера, М.В. Горбаня, В.І. Моргі-
левського та ін. Велике значення надавалося мовній комісії, яка розгорнула активну діяльність за-
вдяки енергії її голови А.П. Ковалівського, який був водночас і секретарем історичного відділу. 
Праця почалася з організації семінарів перської (Ребрик), арабської (А.П. Ковалівський), японської 
(Кремена), турецької (О. Сафаров) мов; завданням комісії було також розроблення правопису схід-
них мов, назв, імен в українській мові; разом з УРЕ було започатковано складання грузинсько-ві-
рменсько-азербайджансько-українських словників. Здійснити більшість тих задумів не вдалося.

З вересня 19�1 інститут змінив назву � став називатися Український науково-дослідний інсти-
тут Близького Сходу (УНДІБС), основними секторами стали турецький та перський. Деякий час 
інститут очолював М.П. Любченко. Незабаром старі наукові кадри поступово стали витіснятися 
аспірантами-партійцями (до праці допускалися лише особи, що мали партійний стаж не менш як 
2�� рр.). Арешти і репресії початку �0-х рр. повністю змінили персональний склад.

Влітку 19�2 УНДІБС, очолений Л.Є. Величком, був підпорядкований Всеукраїнській асоціації 
марксо-ленінських інституцій (ВУАМЛІН). У наступному 19�� були заарештовані О.А. Полоцький, 
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В.В. Дубровський, М.В. Горбань, В.М. Зуммер, Д.П. Гордєєв та ін., залишили Україну О.М. Глад-
стерн, А.П. Ковалівський та ін. У серпні наказом по ВУАМЛІН були злиті інститути аграрний, 
економічний, Близького Сходу в один Аграрно-економічний інститут, у якому колишній інститут 
Близького Сходу в ранзі сектору деякий час існував під головуванням Л.Є. Величка, а в середині 
19�4 був зовсім розформований. Відтоді неіснуючі вже сходознавчі установи в офіційній пресі і 
в таємних документах фігурували як осередки шпигунської і контрреволюційної діяльності, що 
більш як на півстоліття припинило розвиток сходознавства в Україні.

10 Інгосп � Інститут народного господарства.
11 Даниленко Олександр Іванович (1899 р.н.) � аспірант турецького сектору, згодом науковийДаниленко Олександр Іванович (1899 р.н.) � аспірант турецького сектору, згодом науковий 

співробітник УНДІБС. Організатор і директор Вечірнього технікуму сходознавства і східних мов 
(19�0�19�4), у 19�� репресований.

12 Бреденко Роман Маркович (1900�19�7) � партійний робітник. У 1919�1927 � політрук уБреденко Роман Маркович (1900�19�7) � партійний робітник. У 1919�1927 � політрук у 
Червоній Армії, з 1920 � секретар уповноваженого НКІС при Уряді УРСР. Закінчив Київський 
інститут народного господарства, з 19�1 � аспірант на турецькому відділі УНДІБС. Працював у 
Анкарі у радянському представництві (19�2�19��), в Наркоматі іноземних справ (19�4�19�5), з(19�2�19��), в Наркоматі іноземних справ (19�4�19�5), з19�2�19��), в Наркоматі іноземних справ (19�4�19�5), з), в Наркоматі іноземних справ (19�4�19�5), з, в Наркоматі іноземних справ (19�4�19�5), з(19�4�19�5), з19�4�19�5), з), з, з 
19�6 � голова протокольного сектору Київського облвиконкому. У 19�7 заарештований, звинува- � голова протокольного сектору Київського облвиконкому. У 19�7 заарештований, звинува-� голова протокольного сектору Київського облвиконкому. У 19�7 заарештований, звинува- голова протокольного сектору Київського облвиконкому. У 19�7 заарештований, звинува-
чений у шпіонажі, страчений того ж року. ж року.ж року.

1� Цукерман Лазар Ілліч (1901 р.н.). Закінчив економічний та юридичний факультети Одесь-Цукерман Лазар Ілліч (1901 р.н.). Закінчив економічний та юридичний факультети Одесь-
кого інституту народного господарства (192�), в 192��1924 викладав там само, в 1925�1927 � у 
Комуністичному університеті ім. Артема, з 1925 � керівник справами та вчений секретар Україн-
сько-східної торговельної палати, у 19�1 � науковий співробітник УНДІС. На початку �0-х рр. 
репресований. Праці з питань радянської економіки.

14 Василевський Леонід Ісаакович (1904 р.н.) � науковий співробітник УНДІС.
15 Брон Борис Ісаакович (1887 р.н.) � науковий співробітник УНДІС з 19�0.
16 Дубровський Василь Васильович (1897�1966) � історик, тюрколог, громадський діяч. По 

закінченні Історико-філологічного інституту кн. Безбородька у Ніжині (1919) навчався в аспіран-
турі, а після захисту дисертації працював на Науково-дослідній кафедрі української культури, 
якою керував Д.І. Багалій. Перші праці з історії України з’являються у середині 20-х рр. Піс-’являються у середині 20-х рр. Піс-являються у середині 20-х рр. Піс-
ля заснування ВУНАС, активним членом якої він був, у його творчості починають переважати 
тюркологічні студії. Брав участь в організації сходознавчих з’їздів, у роботі Комісії з вивчення 
історичних взаємин України й Туреччини, опрацьовував документи Архіву Коша Запорозької 
Січі для їхньої наступної публікації. З 19�1 � науковий співробітник УНДІС. Публікувався у 
ж. “Східний світ”, однак головні його праці залишилися у рукописах і були конфісковані КДБ під 
час арешту у 19��. Після відбуття покарання, не маючи дозволу повернутися до Харкова, пра-
цював учителем у середніх школах Харківської області, під час окупації емігрував і за кордоном 
продовжував діяльність, головним чином, як публіцист.

17 Ландо Ісаак Ілліч (1904 р.н.) � аспірант Науково-дослідної кафедри світового господарства 
при Одеському інституті народного господарства, з 19�0 � науковий співробітник УНДІС. До-
сліджував питання сільського господарства і транспорту Туреччини.

18 Лист Й.В. Сталіна “О некоторых вопросах истории большевизма” надруковано у ж. “Про-“О некоторых вопросах истории большевизма” надруковано у ж. “Про-О некоторых вопросах истории большевизма” надруковано у ж. “Про-” надруковано у ж. “Про-надруковано у ж. “Про- “Про-“Про-Про-
летарская революция”, 19�1, № 6. Він містить нищівну критику статті Слуцького про еволю-”, 19�1, № 6. Він містить нищівну критику статті Слуцького про еволю-, 19�1, № 6. Він містить нищівну критику статті Слуцького про еволю-
цію політичних поглядів В.І. Леніна, побудовану на матеріалі його листів різних часів. Сталін 
стверджував, що документи в історичному дослідженні повинні використовуватися лише тією 
мірою, якою вони відповідають офіційним партійним настановам. Листа піднесено до рівня ме-
тодологічного документа, надіслано до партосередків усіх установ для обов’язкового вивчення і’язкового вивчення іязкового вивчення і 
виконання. Наслідком були масові репресії серед наукової інтелігенцiї, у вузах, наркоматах тощо,iї, у вузах, наркоматах тощо,ї, у вузах, наркоматах тощо, 
що викликало хвилю “викривань”, наклепів, т.зв. “чисток”. Будь-які наукові дослідження були“викривань”, наклепів, т.зв. “чисток”. Будь-які наукові дослідження буливикривань”, наклепів, т.зв. “чисток”. Будь-які наукові дослідження були”, наклепів, т.зв. “чисток”. Будь-які наукові дослідження були, наклепів, т.зв. “чисток”. Будь-які наукові дослідження були“чисток”. Будь-які наукові дослідження буличисток”. Будь-які наукові дослідження були”. Будь-які наукові дослідження були. Будь-які наукові дослідження були 
поставлені під контроль партійних органів, особливо в галузі гуманітарній.

19 Ковалівський Андрій Петрович (1895�1969) � видатний український арабіст та історик. У 
1916�1918 вчився у Лазаревському інституті східних мов, у 1922 р. закінчив Харківський універ-
ситет, працював на кафедрі історії української культури Д.І. Багалія. Перші публікації � з історії 
української культури, зокрема вивчав творчість Г. Сковороди. Був одним із засновників секції 
сходознавства при Харківському науковому товаристві і курсів східних мов у складі ВУНАС. 
Вчений секретар історико-етнологічного відділу, співробітник УНДІС. У 19�4 змушений був 
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 покинути Україну і переїхав до Ленінграда, де опрацьовував арабські рукописи під керівництвом 
Г.Ю. Крачковського в Арабському кабінеті інституту сходознавства АН СРСР, готував до видан-
ня текст і коментарі до арабського пам’ятника X ст. “Подорож Ібн Фадлана на Волгу”. У 19�8”. У 19�8. У 19�8 
заарештований та засуджений на 5 років таборів та заслання. У 1946 повернувся до Харкова, 
працював у Харківському університеті, у 1951 захистив докторську дисертацію і після того був 
професором Харківського університету (з 1951 очолював кафедру історії нового часу, з 1964 � ка-
федру історії середніх віків). Реабілітований у 1956.

20 Грушевський Олександр Володимирович � економіст, член ВУНАС, науковий співробітник 
УНДІС, автор статей з економіки Туреччини, публікувався у ж. «Східний світ».

21 Близькосхідня комісія ВУАН (повна назва «Комісія для дослідів з історії Близького Сходу») 
почала діяти з лютого 19�0 замість Комісії з вивчення візантійського письменства та його впливу 
на Україні (Візантологічна комісія). Очолював комісію А.Ю. Кримський, але тактичним керів-
ником був К.Ф. Штепа. Завданням комісії було дослідження історії, економічних, політичних та 
культурних зв’язків України з народами Близького Сходу, історії революційно-визвольних рухів, 
підготовка та видання корпусу східних джерел до історії України. Комісією було підготовлено до 
видання збірник праць, який так і не був виданий. Деякі статті збірника не втратили наукового 
значення до наших часів.

22 Кримський Агатангел Юхимович (1871�1972) � славетний український орієнталіст, акаде-
мік-фундатор Української академії наук, її незмінний секретар у 1918�1928, на початку �0-х рр. 
перебував у жорстокій опалі, звинувачений у буржуазному націоналізмі і водночас � великодер-
жавному шовінізмі.

2� ІЧП � Інститут червоної професури. Вищий навчальний заклад, який готував викладачів суспіль-
них наук для вузів, науково-дослідних установ, партійних та державних органів. Створений за поста-
новою РНК Російської федерації у 1921. У 19�0 розділений на галузеві ІЧП. У 19�2 в Україні створено 
6 галузевих ІЧП, які в 19�4 були реорганізовані в єдиний ІЧП при ВУЦВК. Існував до 19�7.

24 Козельський Борис Володимирович (Полованівський Бернард Вольфович) (1902�19�6) � з 
1921 � співробітник ГПУ, з 19�1 науковий співробітник УНДІС і водночас співробітник НКВС 
УРСР. Покінчив життя самогубством.

25 Новицький Микола � директор і головний редактор Держлітвидаву, розстріляний у 19�9.
26 Пархоменко Даниїл Максимович (1902 р.н.) � аспірант турецького факультету УНДІС, піз-

ніше працював у Наркоматі закордонних справ у Москві.
27 Єкельчик Яків Ізраїльович (1905 р.н.) � вчився у Дніпропетровському ІНО, у 1925�19�0 � на 

педагогічній роботі, в 19�0�19�2 � аспірант УНДІС. Працював у ВУАМЛІН, Київському універ-
ситеті, в 19���19�5 � у видавництві «Украинский рабочий». Заарештований у 19�5 за видання 
книжки Зінов’єва «Гражданская война в Австрии».

28 Чопп Климент Семенович � аспірант китайського факультету УНДІС, пізніше мол. наук. 
співробітник Ін-ту філософії ВУАМЛІН. Репресований і страчений у 19�5.

29 Кравчик Григорій Борисович (1907 р.н.) � аспірант китайського факультету УНДІС у 19�1,Кравчик Григорій Борисович (1907 р.н.) � аспірант китайського факультету УНДІС у 19�1, 
після 19�4 працював у Комісії світового господарства ВУАМЛІН. У 1941 репресований, до 195� 
перебував на засланні, у 1957 реабілітований.

�0 Красильщиков Олександр Маркович (1906 р.н.) � аспірант іранського факультету, після того 
науковий співробітник УНДІС, пізніше � лектор-міжнародник Київськ. обл. відділення Наросвіти.

�1 ВККІ � Виконавчий комітет Комуністичного Інтернаціоналу.
�2 ІМХ КОМАКАДЕМІЇ � Інститут світового господарства Комуністичної академії.ІМХ КОМАКАДЕМІЇ � Інститут світового господарства Комуністичної академії.
�� Каганович Лазар Мойсейович (189��199�) � радянський державний і партійний діяч з най-

ближчого оточення Й.В. Сталіна, у 1925�1928 і в 1947 � перший секретар ЦК КП(б)У, один з 
найбільш активних організаторів масових репресій 19�0 � початку 50-х рр.

�4 Содін Григорій Володимирович (190� р.н.) � науковий співробітник УНДІС, читав лекції зСодін Григорій Володимирович (190� р.н.) � науковий співробітник УНДІС, читав лекції з 
політичної економії, згодом � редактор газети «Пролетарская правда».

�5 Невельський � член Харківської партійної організації, колишній секретар КременчуцькогоНевельський � член Харківської партійної організації, колишній секретар Кременчуцького 
міськкому, репресований як ворог народу і партії у 19�4.

�6 Білякевич Іван Іванович � аспірант секції сходознавства при науково-дослідній кафедрі сві-Білякевич Іван Іванович � аспірант секції сходознавства при науково-дослідній кафедрі сві-
тового господарства, вивчав проблеми сільського господарства Китаю.

�7 Володимирський Іван Михайлович (1905 р.н.) � у 19�1 аспірант УНДІС.Володимирський Іван Михайлович (1905 р.н.) � у 19�1 аспірант УНДІС.
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Л. 114–120. Сов. секретно Секретарям 

ЦК КП(б)У от бригады по рассмотрению 
архивных материалов УАМЛИН’а

Докладная записка
Считаем необходимым сообщить Вам 

о следующем. Из предварительного озна-
комления с архивными материалами Все-
украинской научной ассоциаций сходо-
знавства, или сокращенно «ВУНАС», у, у у 
нас создалось твердое убеждение, что эта 
псевдонаучная организация преследова-
ла далеко не научные цели. Из всей на-
учной продукции, выпущенной за время 
существования «ВУНАС», вряд-ли можно 
найти представляющий действительно на-
учный интерес материал.

Деятельность этой «научной» ассоци-
ации была также далека от мирной, ка-
бинетной деятельности ученых. Размах 
и характер связей «ВУНАС», как внутри 
СССР, так и заграницей, наводит на пред-
положение, что к осуществлению своих 
целей, � явно националистических, сепа-
ратистских, контрреволюционных, как это 
видно из всей литературной продукции, 
докладов и переписки «ВУНАС», � руко-ВУНАС», � руко-УНАС», � руко-», � руко- руко-
водители последней прибегали к помощи 
иностранцев. Последнее обстоятельство 
не может не навести на мысль, что ино-
странные разведки не преминули исполь-
зовать этих контрреволюционных деяте-
лей из «ВУНАС» в своих уже целях.НАС» в своих уже целях.» в своих уже целях.

Первое, что привлекает внимание, � это 
то обстоятельство, что расцвет работы ас-
социации относится к 1926�1929 гг., т.е.1926�1929 гг., т.е.т.е. 
к периоду, когда в крупных научных цен-
трах, в первую очередь в Москве, Ленин-
граде и других, производилось очищение 
высших учебных и научно-исследователь-
ских учреждений от пробравшейся туда, 
чуждой советской власти, буржуазной 
профессуры.

Этот период характеризуется также 
острой борьбой партии против скатывав-рьбой партии против скатывав-ьбой партии против скатывав-
шихся и впоследствии уже целиком став-
ших на контрреволюционную платформутрреволюционную платформурреволюционную платформулюционную платформуионную платформу 
троцкистов. В этот период ассоциация 
привлекает из Москвы, Ленинграда, За-
кавказья и других районов советской стра-
ны весьма широкий круг буржуазных про-
фессоров, устанавливает связь с людьми, 

впоследствии разоблаченными как троц-
кисты. Ассоциация набирает весьма боль-. Ассоциация набирает весьма боль- Ассоциация набирает весьма боль-Ассоциация набирает весьма боль-ссоциация набирает весьма боль-
шое количество якобы научных работ-
ников, включая людей, ничего общего не ничего общего неничего общего не 
имеющих с наукой или, в лучшем случае, 
не имеющих ничего общего с востокове-
дением, из которых впоследствии многие 
были разоблачены как контрреволюционе-и разоблачены как контрреволюционе- разоблачены как контрреволюционе-
ры. Так, например, «ВУНАС» насчитывалаВУНАС» насчитывалаУНАС» насчитывала 
в своем составе научных сотрудников не-
сколько десятков профессоров, находив-
шихся в разных концах Советского Союза. 
В Одесском филиале «ВУНАС» по их ма-ВУНАС» по их ма-УНАС» по их ма-НАС» по их ма-АС» по их ма-
териалам отчета за время по 15 мая 1927 
года насчитывается следующий состав 
сотрудников: действительные члены ассо-
циации в количестве 42 ученых, из кото-2 ученых, из кото- ученых, из кото-
рых профессоров �1. В числе профессоров. В числе профессоров В числе профессоров  
1 член Академии наук СССР, причем из 
профессуры Одесского Института народ-
ного хозяйства 10 чел., из профессуры Ин-
ститута Народного образования 16 чел. и 
из других институтов 10 чел.; так называе-
мых членов соревнователей � �� чел.; чле-
нов соревнователей студентов из местных 
ВУЗ’ов � 24 чел. Таким образом, в одном 
только Одесском филиале «ВУНАС» на-
считывалось всех сотрудников 99 человек.

По отчету Киевского филиала «ВУНАС» 
на 1 ноября 1927 года числилось одних 
только действительных членов ассоциа-
ции 45 ученых.

Председателем ревкомиссии и актив-
ным членом «ВУНАС» был некий Цукер-
ман, в то же время один из руководителей 
восточной торговой палаты, впоследствии 
разоблаченный в Коммунистическом Уни-
верситете им. Артема, где он преподавал, 
как троцкист.

В 1926 году ассоциация избирает Ра-
ковского Х.Г.1 почетным председателем 
«ВУНАС», и в своем сообщении об этом 
Раковскому правление пишет: «С радостью 
извещая Вас об этом, правление ассоциации 
выражает надежду, что Вы примете это из-
брание как доказательство глубокого уваже-
ния к Вам, стойкому борцу за освобождение 
трудящихся Ближнего Востока, связанному 
вместе с тем годами работы и руководства с 
рабоче-крестьянской Украиной. В лице Ва-
шем символизируется связь между Совет-
ской Украиной и Ближним Востоком».

Далее правление ассоциации востор-
женно просит Раковского приехать в 
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 Харьков и прочитать на публичном засе-
дании доклад о положении на Ближнем 
 Востоке.

Мы расцениваем этот шаг правления 
«ВУНАС» как поиски для своей ассоциа-
ции идейного патрона.

Ассоциация развертывает сеть своих 
филиалов в Харькове, Киеве, Одессе, пы-
тается организовать подобные филиалы в 
ряде других городов Украины: Днепропе-
тровск, Чернигов, Артемовск, несмотря 
на то, что в этих пунктах либо никаких, 
либо почти никаких кадров востоковедов 
не имелось. Кроме того, ассоциация имела 
сеть представителей во всех крупных го-
родах Союза: в Ленинграде, Москве, Баку 
и других.

Само развертывание сети филиалов при 
выявленном факте широких контрреволю-
ционных связей через ассоциацию застав-
ляет сомневаться в том, что это разверты-
вание сети филиалов имело своей целью 
организацию научной работы.

Наряду с организацией сети филиалов 
ассоциация развертывает большую про-
пагандистскую работу в рабочих клубах, в 
высших учебных заведениях, на предпри-
ятиях, организовывая доклады своих ра-
ботников, создавая постоянные кружки по 
изучению восточных стран и восточных 
языков. Эта пропагандистская работа на 
предприятиях могла несомненно служить 
прикрытием для контрреволюционной ор-
ганизационной работы на этих предпри-
ятиях, установления связи с отдельными 
людьми на самих предприятиях и расста-
новки своих людей там. Кроме того, прав-
ление «ВУНАС» издает журнал “Східний“СхіднийСхіднийіднийдний 
світ”іт”2, который служит убежищем буржу- который служит убежищем буржу-
азной профессуре и всяким псевдонауч-
ным проходимцам.

Разверывание ассоциацией широкой 
сети своих филиалов, привлечение огром-
ного количества людей, включение их в 
состав членов и научных работников со-
вершенно не соответствует интересам се-
рьезного изучения проблем Востока и не 
соответствовало наличным кадрам дей-
ствительных востоковедов, находящихся на 
Украине. Это заставляет предполагать, что 
широкий размах в организации филиалов, в 
привлечении людей и в организации пропа-
гандистской работы являлся лишь ширмой 
для контрреволюционной работы.

Второе, что привлекает особое вни-
мание при изучении материалов ассо-
циации, � это интенсивная работа ас-
социации по организации заграничных 
 командировок�, переписка с большим кру-
гом лиц, проживающих заграницей, и не-
посредственная связь с представителями 
иностранных государств (консулами), на-
ходящимися на территории СССР, помимо 
органов Наркоминдела.

В рассматриваемый период ассоциация 
организовала большое количество коман-
дировок различных лиц заграницей (в Гер-
манию, Францию, Турцию, Грецию). Ас-
социация пыталась организовать команди-
ровки также и в Японию, но, повидимому, 
эта попытка ее кончилась неудачно.

Широкая, бесконтрольная переписка 
руководящих работников ассоциации с 
лицами, живущими заграницей, дает осно-
вание предполагать о наличии далеко не 
научных интересов у ряда участвовавших 
в этой переписке лиц. Отдельные сохра-
нившиеся письма содержат в себе намеки 
на нераскрытые перепиской разговоры и 
взаимоотношения.

По линии связи ассоциации с предста-
вителями иностранных государств, нахо-
дящихся на территории СССР, особое вни-
мание привлекает переписка ассоциации 
с японским консулом в Одессе4, в которой 
представитель ассоциации и консул выяс-
няют условия поездки в Японию и органи-
зацию взаимной помощи при этом.

В ряде документов раскрывается осо-
бый интерес работников ассоциации к во-
просу о непосредственной связи с Япони-
ей помимо научных учреждений СССР.

Точно так же заслуживают внимания 
рекомендации правления «ВУНАС» своих 
сотрудников и аспирантуры на работу в 
Наркоматы и учреждения, которые связа-
ны с другими странами по линии внешних 
отношений, очевидно с целью встретить 
там своих людей.

Наконец, об участниках и деятелях ор-
ганизации «ВУНАС». Фактическим руко-
водителем и организатором «ВУНАС» был 
профессор ГЛАДСТЕРН, хотя он считал-
ся заместителем председателя правления. 
Председателем правления в 1926�27 гг. 
был товарищ ШЛИХТЕР, а с 1927 г. тов. 
РЯППО Я.П. По материалам архива видно, 
что заседание правления большей частью 
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проводил ГЛАДСТЕРН и вся переписка, 
а также и организационная работа велась 
ГЛАДСТЕРНОМ (подч. карандашом).

Ближайшими его сотрудниками надо 
считать следующих лиц: ВЕЛИЧКО, был 
редактором журнала “Східний Світ», ныне“Східний Світ», нынеСхідний Світ», нынеідний Світ», нынедний Світ», нынеіт», нынет», ныне 
работает в ВОКС Украины; ПОЛОЦКИЙ, 
в свое время осужденный; некий ЦУКЕР-
МАН, о котором выше говорилось; про-
фессор СИНЯВСКИЙ5 � бывший предсе-
датель Киевского филиала «ВУНАС», ПЕ-
ТРЕНКО6 � председатель Одесского фили-
ала; профессор КАГАРОВ Е.Г.7 � предста-
витель «ВУНАС» в Ленинграде; профес-
сор ОВОДОВ В.Н. � Москва, профессор 
РИТТЕР8 и другие. Повторяем, душей всей 
ассоциации, ее организатором и руководи-
телем был профессор ГЛАДСТЕРН.

Кроме указанных лиц, обращают на себя 
внимание такие сотрудники «ВУНАС»: 
ПОГРЕБЕЦКИЙ � руководитель экспеди-
ций в центральной части Тянь-Шань (Кир-
гизия), о которой (экспедиции) Краеведче-
ский Институт Киргизии отзывается как 
об авантюре; ЛОГИНОВ9 � ведавший Вос-
токоведческим музеем «ВУНАС» в 1929 
году; НОВИЦКИЙ � бывший одно время 
редактором газеты «Шанхайская жизнь» в 
Китае, а впоследствии перебравшийся на 
работу в «ВУНАС»; КАЛЮЖНЫЙ10 � со-
ветский представитель в Праге, рекомендо-
вавший Гладстерну связаться с пражским 
профессором РЫБКОЙ и которого он ре-
комендовал на съезд «ВУНАС»; ЩУПАК, 
рекомендовавший в действительные чле-
ны ЛИМ’а упомянутого НОВИЦКОГО; 

ИВАНУШКИН11 � активный работник 
Киевской филии «ВУНАС» и редактор ка-
кого-то журнала (в материалах не указано, 
какого именно), ныне арестованный; ак-
тивное содействие правлению «ВУНАС» 
в разрешении заграничных поездок оказы-
вали в разное время бывшие руководители 
Управления науки Наркомпроса и в свое 
время уже осужденные ЯВОРСКИЙ12, 
ОЗЕРСКИЙ1�, ПОЛОЦКИЙ.

По архивным материалам проходит еще 
ряд активных членов партии и комсомоль-
цев. Например, ДУБИНСКИЙ14 и БАР, в 
разное время возглавлявшие военную ко-
миссию института Востоковедения в 19�1 
году; ЕКЕЛЬЧИК, ЧОП и КРАВЧИК � быв-
шие комсомольцы, активные работники 
института Востоковедения. Первый из них 
осужденный как троцкист, а последние по 
имеющимся сведениям осели в Алма-Ате, 
где работают; НЕВЕЛЬСКИЙ � заведывал 
персидским отделом института Востоко-
ведения в 1931 г., ныне осужденный.

Мы считаем, что эти архивные матери-
алы заслуживают тщательного изучения и 
проверки, так как в настоящей докладной 
записке мы в силу предварительной рабо-
ты над этими материалами не охватили 
всей деятельности «ВУНАС» и всех при-
частных к этой деятельности лиц.

Члены бригады: ЛИТВАК, КУДЛАЕ-
ВА, КОНОНЕНКО, ЮРЧЕНКО

14/Х 19�6 года15.
(На копии зап. надпись карандашом 

«Разослана Секретарем ЦК КП(б)У �  
10/ХІІ �6 г.).ХІІ �6 г.)..

1 Раковський Християн Георгійович (187��1941) � радянський політичний діяч, дипломат. У 
1918 � голова Тимчасового революційного уряду України, у 1919�192� � голова РНК УРСР, зголова Тимчасового революційного уряду України, у 1919�192� � голова РНК УРСР, золова Тимчасового революційного уряду України, у 1919�192� � голова РНК УРСР, зголова РНК УРСР, золова РНК УРСР, з 
192� на дипломатичній роботі, член Виконавчого комітету Комуністичного Інтернаціоналу, голо-конавчого комітету Комуністичного Інтернаціоналу, голо-навчого комітету Комуністичного Інтернаціоналу, голо-комітету Комуністичного Інтернаціоналу, голо-омітету Комуністичного Інтернаціоналу, голо-ітету Комуністичного Інтернаціоналу, голо-тету Комуністичного Інтернаціоналу, голо-Комуністичного Інтернаціоналу, голо-омуністичного Інтернаціоналу, голо-істичного Інтернаціоналу, голо-стичного Інтернаціоналу, голо-Інтернаціоналу, голо-нтернаціоналу, голо-іоналу, голо-оналу, голо- голо-
ва Південно-Східного бюро Комінтерну. Мав друковані праці з питань політики на Близькому 
Сході. В момент створення ВУНАС передбачалося підпорядкувати її РНК УРСР за прикладом 
Російської асоціації сходознавства; цим і пояснюється обрання його на почесного голову. Вре-
шті-решт ВУНАС було підпорядковано Наркомосу. Раковського було репресовано у 1927, у 19�4пресовано у 1927, у 19�4, у 19�4 
виправдано. У 19�7 заарештований вдруге. Страчений у 1941, реабілітований посмертно.реабілітований посмертно.й посмертно. посмертно.

2 Журнал «Східний світ», головний друкований орган ВУНАС, виходив у 1927�19�1. ВсьогоЖурнал «Східний світ», головний друкований орган ВУНАС, виходив у 1927�19�1. Всьогоурнал «Східний світ», головний друкований орган ВУНАС, виходив у 1927�19�1. Всього, головний друкований орган ВУНАС, виходив у 1927�19�1. Всього головний друкований орган ВУНАС, виходив у 1927�19�1. ВсьогоУНАС, виходив у 1927�19�1. ВсьогоАС, виходив у 1927�19�1. Всього, виходив у 1927�19�1. Всього виходив у 1927�19�1. Всього 
вийшло 17 №№, два останні числа мали назву «Червоний Схід». Журнал мав рубрики “політико-№№, два останні числа мали назву «Червоний Схід». Журнал мав рубрики “політико-, два останні числа мали назву «Червоний Схід». Журнал мав рубрики “політико-Журнал мав рубрики “політико-урнал мав рубрики “політико-
економічну” та “історико-етнологічну”, а також містив хроніку і бібліографію. Деякі із вміщенихта “історико-етнологічну”, а також містив хроніку і бібліографію. Деякі із вміщених “історико-етнологічну”, а також містив хроніку і бібліографію. Деякі із вміщених“історико-етнологічну”, а також містив хроніку і бібліографію. Деякі із вміщенихсторико-етнологічну”, а також містив хроніку і бібліографію. Деякі із вміщених”, а також містив хроніку і бібліографію. Деякі із вміщених а також містив хроніку і бібліографію. Деякі із вміщенихж містив хроніку і бібліографію. Деякі із вміщенихроніку і бібліографію. Деякі із вміщенихщенихених 
у ньому матеріалів не втратили наукового значення і в наш час. час.час.

� В радянські часи до особи, яка мала будь-які контакти із зарубіжжям, влада ставилася з осо-В радянські часи до особи, яка мала будь-які контакти із зарубіжжям, влада ставилася з осо-
бливою недовірою та підозрою. З метою контролю у головному наглядацькому документі � осо-
бистому листку з обліку кадрів � кожний громадянин зобов’язаний був надавати відповідні відо-
мості, так само як і про соціальне походження; ці позиції збереглися аж до 90-х рр. XX ст.
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4 1927 в Одесі запроваджувалися вечори зближення співробітників іноземних консульств з 
представниками радянської людності, зокрема в них брали участь працівники японського консу-
лату Шимада й Ногурі, які запропонували організувати обмін літературою. Цей факт став потім 
одним з головних пунктів звинувачення одного з провідних керівників Одеської філії О.А. Сухо-
ва у контрреволюційній діяльності та у зв’язку з японською розвідкою.

5 Синявський Антін Степанович (1866�1951) � відомий український учений широкого про-й Антін Степанович (1866�1951) � відомий український учений широкого про- Антін Степанович (1866�1951) � відомий український учений широкого про-(1866�1951) � відомий український учений широкого про-1866�1951) � відомий український учений широкого про-) � відомий український учений широкого про- � відомий український учений широкого про- учений широкого про-учений широкого про-
філю, економіст, природознавець, краєзнавець. Освіту отримав у Київському, Московському, 
Новоросійському університетах, працював у Варшавському і Томському університетах, у Кате-
ринославі � один із засновників краєзнавчого гуртка, наукового товариства. З 1918 працював уіз засновників краєзнавчого гуртка, наукового товариства. З 1918 працював уз засновників краєзнавчого гуртка, наукового товариства. З 1918 працював у З 1918 працював у 
Києві, брав активну участь у роботі ВУНАС � очолював правління її Київської філії і соціально-
економічний відділ (1926�1928). Автор багатьох праць з проблем тоговельної політики в країнахАвтор багатьох праць з проблем тоговельної політики в країнах країнахкраїнах 
Сходу.

6 Петренко Олександр Іванович � агент Наркомату закордонних справ, заступник голови справ, заступник головисправ, заступник голови 
комітету Одеської філії Української зовнішньоторговельної палати. Очолював Одеську філіюфілії Української зовнішньоторговельної палати. Очолював Одеську філіюілії Української зовнішньоторговельної палати. Очолював Одеську філію 
 ВУНАС.ВУНАС.НАС.

7 Кагаров Євген Георгійович (1882�1942) � дослідник античної культури і релігії. Після за-Кагаров Євген Георгійович (1882�1942) � дослідник античної культури і релігії. Після за-
кінчення Новоросійського ун-ту та стажування за кордоном у 1910�1912 приват-доцент Новоро-
сійського, з 1912 � Харківського ун-тів, з 1914 � професор. З 1925 працював у Ленінградському 
університеті і в Інституті антропології та етнографії АН СРСР. Праці з єгиптології, культури та 
релігії Стародавньої Греції, історії єврейської мови.

8 Ріттер Павло Григорович (1872�19�9) � видатний український сходознавець-індолог. У 1894Ріттер Павло Григорович (1872�19�9) � видатний український сходознавець-індолог. У 1894 
закінчив Харківський ун-т (учень Д.М. Овсянико-Куликовського), вдосконалював освіту у Ні-кий ун-т (учень Д.М. Овсянико-Куликовського), вдосконалював освіту у Ні-(учень Д.М. Овсянико-Куликовського), вдосконалював освіту у Ні-учень Д.М. Овсянико-Куликовського), вдосконалював освіту у Ні- Д.М. Овсянико-Куликовського), вдосконалював освіту у Ні-Д.М. Овсянико-Куликовського), вдосконалював освіту у Ні- Овсянико-Куликовського), вдосконалював освіту у Ні-Овсянико-Куликовського), вдосконалював освіту у Ні-иковського), вдосконалював освіту у Ні-ковського), вдосконалював освіту у Ні-вського), вдосконалював освіту у Ні-ського), вдосконалював освіту у Ні-), вдосконалював освіту у Ні-, вдосконалював освіту у Ні-
меччині. З 1897 працював у Харківському ун-ті, з 1899 магістрант, згодом професор кафедри 1897 працював у Харківському ун-ті, з 1899 магістрант, згодом професор кафедри1897 працював у Харківському ун-ті, з 1899 магістрант, згодом професор кафедрин-ті, з 1899 магістрант, згодом професор кафедри-ті, з 1899 магістрант, згодом професор кафедрифесор кафедриесор кафедри 
санскриту і порівняльного мовознавства, автор підручників і російських та українських перекла- підручників і російських та українських перекла-підручників і російських та українських перекла- українських перекла-українських перекла-
дів пам’яток стародавньої індійської літератури. Один з організаторів і перший директор курсів’яток стародавньої індійської літератури. Один з організаторів і перший директор курсівяток стародавньої індійської літератури. Один з організаторів і перший директор курсів організаторів і перший директор курсіворганізаторів і перший директор курсівиректор курсівректор курсів 
східних мов у Харкові, у 1926�19�0 � голова історично-етнологічного відділу ВУНАС. У 19�8 � голова історично-етнологічного відділу ВУНАС. У 19�8 голова історично-етнологічного відділу ВУНАС. У 19�8ВУНАС. У 19�8УНАС. У 19�8 
репресований, помер у в’язниці.ний, помер у в’язниці., помер у в’язниці.помер у в’язниці.ер у в’язниці.’язниці.язниці.иці.

9 Логинов Володимир Федорович (1897 р.н.), у 192��1926 � голова Укрполітпросвіти, член(1897 р.н.), у 192��1926 � голова Укрполітпросвіти, член1897 р.н.), у 192��1926 � голова Укрполітпросвіти, член), у 192��1926 � голова Укрполітпросвіти, член, у 192��1926 � голова Укрполітпросвіти, члену 192��1926 � голова Укрполітпросвіти, член 192��1926 � голова Укрполітпросвіти, член192��1926 � голова Укрполітпросвіти, член92��1926 � голова Укрполітпросвіти, член�1926 � голова Укрполітпросвіти, членголова Укрполітпросвіти, член Укрполітпросвіти, членполітпросвіти, член 
Колегії Наркомосу УРСР.

10 Калюжний Н.М. � відповідальний співробітник НКО.й Н.М. � відповідальний співробітник НКО. Н.М. � відповідальний співробітник НКО..
11 Іванушкін Василь Михайлович (190��19�7) � економіст за фахом. Закінчив Київський ін-т(190��19�7) � економіст за фахом. Закінчив Київський ін-т190��19�7) � економіст за фахом. Закінчив Київський ін-т) � економіст за фахом. Закінчив Київський ін-т � економіст за фахом. Закінчив Київський ін-т економіст за фахом. Закінчив Київський ін-текономіст за фахом. Закінчив Київський ін-т 

народного господарства, декан рабфаку там само, гол. редактор Київської філії «Книгоспілки», 
в 19���19�6 � директор ВБУ, голова літ. комісії при Наркомосі. Репресований і розстріляний у � директор ВБУ, голова літ. комісії при Наркомосі. Репресований і розстріляний у директор ВБУ, голова літ. комісії при Наркомосі. Репресований і розстріляний укомісії при Наркомосі. Репресований і розстріляний уомісії при Наркомосі. Репресований і розстріляний у 
19�7, реабілітований у 1956. Праці в галузі бібліографії і бібліотечної справи.

12 Яворський Матвій Іванович (1885�19�7) � історик, політолог, академік ВУАН (1929), заступ-
ник голови Укрнауки (1924�1929), секретар І (історично-філологічного) відділу ВУАН (1929�
19�0). У 19�0 репресований, засланий на Соловки і там страчений. Праці з історії України.У 19�0 репресований, засланий на Соловки і там страчений. Праці з історії України..

1� Озерський (Зебницький) Юрій Іванович (1896�19�7) � партробітник, відповідальний поса-Озерський (Зебницький) Юрій Іванович (1896�19�7) � партробітник, відповідальний поса-
довець Наркомосу. Після закінчення Ніжинського історично-філологічного ін-ту з 1919 працю-
вав у Наросвіті заввідділом політосвіти (1926), у 1927�19�0 � голова Упрнауки Наркомосу УРСР. 
У 19�2 репресований.

14 Дубинський Ілля Володимирович (1898 р.н.) � співробітник УНДІС.
15 Кудлаєва � наук. референт, відповідальний працівник парт. комітету; Кононенко Галина 

Кирилівна � ст.н. працівник ін-ту історії, проф. � курсу Ін-ту черв. проф., ч.п. з 1919; Литвак �  
вч. секретар Ін-ту рад. будівництва та права, проф.; Юрченко Н.Вас. � ст.н. працівник літкомісії 
Н.-д. ін-ту ім. Шевченка.
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У наУковій літературі досі немає 
спеціальних праць з історії розвитку 

сходознавства впродовж 18�4�1918 рр. в впродовж 18�4�1918 рр. ввпродовж 18�4�1918 рр. в 
Університеті Св. Володимира в Києві. На 
початку �0-х років ХХ ст. професор Бо-
рис Григорович Курц уперше узявся за 
підготовку ґрунтовного дослідження з іс-
торіографії українського сходознавства, 
але його “Огляд літератури про Схід, що 
вийшла на Україні” стосувався періоду 
1924�19�2 рр. Розвідка вченого залишила-
ся незавершеною і знаходиться в Інституті 
рукописів Національної бібліотеки Украї-
ни ім. В.І. Вернадського.

Професор Андрій Петрович Ковалів-
ський в “Антології літератур Сходу” (1961) 
не лише перевидав кращі переклади тво-
рів з адигейської, азербайджанської, араб-
ської, вірменської та інших мов, зроблені 
у Харкові, а й написав до цього видання 
великий вступний нарис “Вивчення Сходу 
в Харківському університеті та Харкові у 
XVIII�XX віках”, опублікував низку зміс-�XX віках”, опублікував низку зміс-XX віках”, опублікував низку зміс- віках”, опублікував низку зміс-
товних статей, присвячених харківським 
вченим-сходознавцям. А.П. Ковалівський 
збирався підготувати наукову працю щодо 
зв’язків Києва з країнами Сходу від най-
давніших до новітніх часів та розвитку 
сходознавства на усій Наддніпрянщині, в 
якій мав на меті простежити поступ орієн-
талістики і в Київському університеті, але 
завершити дослідження не встиг. Розвідка 
вченого “Зв’язки зі Сходом та сходознав-
ство у Києві й Наддніпрянщині в середні 
віки” побачила світ лише у 1996 р. Чернет-
ки іншої статті � “Сходознавство у Києві � “Сходознавство у Києві� “Сходознавство у Києві 
у ХІХ � початку ХХ в.” � зберігаються в � початку ХХ в.” � зберігаються в� початку ХХ в.” � зберігаються в в.” � зберігаються вв.” � зберігаються в � зберігаються в� зберігаються в 
Центральному державному архіві-музеї 
літератури і мистецтва України і містять 
фактично лише загальну схему викладен-
ня проблеми. В цьому рукописі автор на-
звав деяких київських вчених-сходознав-
ців та окремі їхні праці.

У найзмістовнішій серед подібних ви-
дань “Історії Київського університету: 
18�4�1859” (1959) сходознавчий напрям 
діяльності професорів (за винятком візан-(за винятком візан-за винятком візан-
тинознавства) не розглядається.) не розглядається. не розглядається.

У ґрунтовній узагальнюючій “Исто-
рии отечественного востоковедения с 
середины ХІХ века до 1917 года” (1997)ы ХІХ века до 1917 года” (1997)ХІХ века до 1917 года” (1997) 
у розділі “Востоковедение на Украине” 
 Київському університету відведено лише 
два невеликих абзаци, в котрих йдеться 
про читання курсу історії Стародавнього 
Сходу М.П. Драгомановим та про відомо-
го російського арабіста В.Ф. Гіргаса, який 
ніколи не працював у Київському універ-
ситеті, разом з тим видатного санскрито-
лога і спеціаліста в галузі староіндійської 
філології Ф.І. Кнауера, що присвятив бли- присвятив бли-присвятив бли-
зько �0 років життя викладацькій і нау-
ковій роботі в Київському університеті, 
представлено у розділі “Востоковедение в 
Дерптском/Юрьевском университете”.

У монографіях з певних галузей орієн-
талістики київські сходознавці згадуються 
лише побіжно, зокрема у книзі Е. Акопяна 
“Армяноведение в России” (1988) доцен-
та Київського університету, професійного 
вірменознавця О.М. Грена названо разом з 
іншими фахівцями у загальному списку.

У великих колективних історіографіч-
них виданнях, як-от “Очерки истории ис-
торической науки в СССР” (1960), внесок 
київських учених у вивчення історії Схо-
ду не визначається, Ю.А. Кулаковського 
характеризовано тільки як історика Ста-
родавнього Риму, Т.Д. Флоринського � як 
славіста.

Серед публікацій у галузі наукової біо-
графістики, що стосуються вчених-схо-
дознавців з Київського університету, не-
абияку цінність становлять монографії 
Ю. Жлуктенка “Михайло Якович Калино-
вич” (1991), П. Федченка “Михайло Драго-
манов” (1991) та Л. Матвєєвої “Юлиан Ку-
лаковский” (2002). Серед мемуарної літе-
ратури викликає інтерес “Автобіографія” 
(1917) М. Драгоманова. Матеріал з біогра-
фічних словників професорів і викладачів 
Київського, Харківського та Юр’євського 
університетів дозволяє відтворити жит-
тєвий шлях деяких вчених-сходознавців, 
переглянути списки їхніх наукових праць. 
Стислі відомості про вчених істориків, які 

Т.О. Щербань

схОдОзНАвствО у київсЬкОму 
уНІверситетІ св. вОЛОдимирА: 18�4�1918 св. вОЛОдимирА: 18�4�1918св. вОЛОдимирА: 18�4�1918
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опрацьовували сходознавчу проблематику, 
можна також почерпнути з колективної 
монографії “Історичний факультет Київ-
ського національного університету імені 
Тараса Шевченка: минуле й сьогодення” 
(2004).

Отже, через недостатнє висвітлення 
спеціалістами наукової спадщини київсь-
ких вчених може скластися хибне уявлен-
ня щодо відсутності в Університеті Св. Во-
лодимира сходознавчих студій як таких. 
Тим часом у ньому працювали Ф.І. Кна-
уер, О.М. Новицький, М.Я. Калинович, 
Ю.А. Кулаковський та інші професори, які 
зробили вагомий внесок в орієнталістику. 
Вони сприяли збільшенню наукового знан-
ня про країни Сходу, відходу від зневажли-
вого до них ставлення як до екзотичних і 
слаборозвинутих цивілізацій, створенню 
нових методів дослідження в орієнталіс-
тиці, введенню до наукового обігу вели-
кої кількості унікальних першоджерел.першоджерел.. 
Впродовж 18�4�1918 років Університет 
Св. Володимира був лідером на теренах 
сходознавства на Київщині. Із заснуван-
ням Української академії наук у 1918 році 
сходознавчі дослідження зосередилися пе-
реважно в її установах, очолюваних акаде-
міком Агатангелом Юхимовичем Кримсь-
ким. Співробітники академії наук широко 
використовували у своїй роботі наукове 
надбання Київського університету в га-
лузі орієнталістики, зміцнювали зв’язки 
 Києва з країнами Сходу, які сягають у сиву 
 давнину.

Наші пращури діставали перші відо-
мості про східні народи завдяки прочанам, 
котрі відвідували “святі місця”, а потім за-
лишали докладні описи своїх подорожей; з 
перекладної літератури, наприклад “Іудей-
ських війн” Йосипа Флавія, “Християнської 
топографії” Козьми Індикоплова, “Сказан-
ня про індійське царство” та інших.

Сприяли розширенню взаємовідносин 
між Києвом та народами Сходу торговель-
ні зв’язки, хоча шлях “з варягів у греки” 
річищем Дніпра пов’язував Київ з Візанті-
єю і дещо обмежував приїзд до нього куп-
ців з далеких східних країн. Безпосередній 
зв’язок України з арабським світом від-
бувався через сирійських арабів-христи-
ян. Сирійський митрополит Іса, зокрема, 
у 1584 році відвідав Київ, потім Львів та 
інші українські міста, побував і у Москві. 

Опис цієї мандрівки він зробив у віршах. 
Антіохійський патріарх Макарій із сином 
Павлом Халебським двічі гостювали в Киє-
ві в середині XVII ст. Павло ХалебськийXVII ст. Павло Халебський ст. Павло Халебський 
докладно описав цю подорож, виправив 
у своєму творі деякі неточності, зроблені 
Ісою, розповів, зокрема, про портрети схі-
дних патріархів, що прикрашали стіни ре-
зиденції Київського патріарха.

Українські діячі також відвідували схід-
ні краї. Киянин Василь Григорович-Бар-
ський (1701�1747), зокрема, після закін-
чення Києво-Могилянської академії про-
тягом 172��1747 років мандрував спочатку 
по країнах Заходу, а потім довгі роки жив у 
Греції, відвідував Сирію, Палестину, Єги-
пет. В. Григорович-Барський прославився 
своєю вченістю. Йому було запропоновано 
викладати у Києво-Могилянській академії. 
У вересні 1747 р. В. Григорович-Барський 
повернувся до рідного міста, але напри-
кінці того ж року помер. Записки В. Григо-
ровича-Барського з цікавими розповідями 
про дивовижні краї, в яких він перебував, 
написані надзвичайно старанно, добре 
ілюстровані, перевидавалися, починаючи 
з 1778 року, сім разів і мали неабияке на-
укове значення.

Дружнім взаєминам українців з мусуль-
манськими народами протистояли поле-
мічні твори проти ісламу, котрі надходили 
в Україну переважно з візантійських дже-
рел. Найдавніші літописи не завжди були 
достовірними, іноді вони містили багато 
безглуздих вигадок та перекручень. Зго-
дом українські полемісти почали викорис-
товувати більш ґрунтовні твори візантій-
ської протимусульманської літератури, а 
також оригінали та переклади із західних 
мов праць, присвячених цим питанням. 
У 1564 році був зроблений український 
переклад “Всесвітньої хроніки” Мартіна 
Бєльського (1495�1575), що містила роз-
повідь про Мухаммеда. Колишній ректор 
Києво-Могилянської академії Іоаникій Га-
лятовський (рік нар. нев. � 1688) у 1679-му 
та 1687 роках видав українською книжною 
мовою кілька полемічних трактатів проти 
мусульман. В одному з них � “Алкора-
не Магомета, изничтоженном Кохелетом 
Христом” � Іоаникій Галятовський за-
надто упереджено змалював Мухаммеда 
якимось біснуватим, а його прихильників 
назвав жертвами диявола. Проте у своєму 
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узагальнюючому творі проти єретиків 
“Алфавіті” він набагато докладніше й ви-
важеніше охарактеризував основополож-
ника ісламу.

Доки православні церковні пастирі зма-
галися з представниками ісламу в учених 
трактатах, український народ завзято вою-
вав з турками і татарами як на суходолі, так 
і на Чорному морі. Згадки про цю криваву 
боротьбу відбилися в українській усній на-
родній творчості XVI � першої половиниXVI � першої половини � першої половини 
XVII ст. Східні впливи позначилися і на ст. Східні впливи позначилися і на 
українській мові, в якій з’явилося чимало 
слів зі східних мов, запозичених через по-
середництво татар та турків.

Певний вплив на населення Києва 
справляла єврейська громада. Проте в 
XVI ст. це були переважно не вихідці зі ст. це були переважно не вихідці зі 
Сходу, а переселенці із Західної Європи. 
Стародавня єврейська мова викладалася в 
Києво-Могилянській академії, її першим 
викладачем був Симон Тодорський [Ко-[Ко-Ко-
валівський 1995�1996, 148�167]. З кінця]. З кінця. З кінця 
XVIII ст. Києво-Могилянська академія з ст. Києво-Могилянська академія з 
визначного вогнища культури, освіти і на-
уки почала все більше перетворюватися на 
звичайний духовний заклад, а у 1817 році 
була закрита.

Після закриття Києво-Могилянської 
академії розвиток науки у Києві почав по-
ступово занепадати. Головним науково-
культурним центром України на початку 
ХІХ ст. став Харків завдяки заснуванню 
в цьому місті в 1805 році університету. У 
перші тридцять років діяльності цього на-
вчального закладу російський уряд і уні-
верситетські викладачі розглядали його як 
потенційний центр офіційної сходознавчої 
науки й освіти. Такий підхід передбачав 
організацію в Харкові викладання сходо-
знавчих дисциплін на спеціальній кафедрі 
східних мов за загальноросійським зраз-
ком. Проте Харківський університет не 
мав можливостей забезпечити належний 
розвиток орієнталістики через брак науко-
во-методологічної бази та відсутність пе-
дагогічних кадрів. Класичне сходознавство 
у Харківському університеті проіснувало 
недовго: у 1805 році, коли кафедру східних 
мов очолював Іоган Готфрид Барендт, та 
впродовж 1829�18�5 років під час роботи 
Бернгарда Альбрехта Дорна, який забезпе-
чив короткочасний розвиток орієнталісти-
ки. По залишенні Б.А. Дорном навчального 

закладу поступ класичного напряму сходо-
знавства у Харкові припинився. Сходознав-
ча проблематика у Харківському універси-
теті з 18�5 року зосередилася, головним 
чином, на кафедрі всесвітньої історії, сто-
сувалася переважно історії Стародавнього 
Сходу і переслідувала насамперед освітню 
мету [Чувпило 2002].

Тим часом з відкриттям 18�4 року Уні-
верситету Св. Володимира пожвавилося 
наукове життя в Києві. Перший ректор 
навчального закладу Михайло Олексан-
дрович Максимович (1804�187�) став од-
ним із фундаторів багатьох суспільних 
наук в Україні: археології, етнографії, 
фольклористики, історії, філології. Про-
фесійним сходознавцем він не був, але де-
які його праці містили матеріал з окремих 
питань у цій галузі. Серед різноманітних 
джерел, котрі стосувалися минувшини 
України, Михайло Олександрович осо-
бливо цінував народну пісенну творчість, 
оскільки був переконаний, що “камень 
с красноречивым рельефом, с историче-вым рельефом, с историче-
ской надписью � ничто против этой жи-
вой, говорящей, звучащей о прошедшем 
летописи. В этом отношении песни для 
Малороссии � все: поэзия, и история, и 
отцовская могила” [Сборник Украинских” [Сборник Украинских[Сборник УкраинскихСборник Украинских 
песен... 1849, ІІ]. Вчений мав рацію: його. Вчений мав рацію: його 
збірники “Украинских народных песен” 
(кн. 1��, 1827�1849) з кращими зразками 
українського фольклору, в яких оспівано, 
зокрема, взаємини українців з татарами та 
турками (“Невільники”, “Двобій козака з 
татарином”, “Втеча трьох братів з Азова”, 
“Про чорноморський похід гетьмана Сер-
пяги” та ін.), містили фактологічний мате-
ріал, котрий використовувався не лише в 
українознавчих дослідженнях, а й у сходо-
знавчих студіях.

Під час вивчення минулого України 
М.О. Максимович велику увагу приділяв 
історії монголо-татарської навали, намагав-
ся визначити її вплив на східних слов’ян, 
а надто український народ. У працях ба-
гатьох тогочасних істориків монголо-та-
тарська навала характеризувалася як ви-
падкове й другорядне явище. Відомий ро-
сійський історик академік С.М. Соловйов 
вважав цю подію незначною, такою, що 
не справила істотного впливу на поступ 
слов’янських народів. З цим твердженням 
не погоджувався Михайло Олександрович 
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і підкреслював її важкі наслідки для всієї 
Русі. Разом з тим М.О. Максимович спро-
стував гіпотезу академіка М.П. Погодіна, 
що нібито російське населення Київщи-
ни під тиском татаро-монгольської нава-
ли залишило землі, які тривалий час були 
пустельними і лише наприкінці XIV � наXIV � на � на 
початку XV ст. почали колонізуватисяXV ст. почали колонізуватися ст. почали колонізуватися 
 українцями, та аргументовано довів ко-
рінний статус українців на усій Наддніп-
рянщині: “...города и села были разоряемыгорода и села были разоряемы 
татарами, и вновь строились; люди разбе-
гались, и вновь сходились в свои города и 
села... Народ украинский... убывал сотня-
ми и тысячами от схваток с татарами, от 
хищного полонения ими; однако народо-
население Украины, также как Волыни иаселение Украины, также как Волыни иселение Украины, также как Волыни иеление Украины, также как Волыни иление Украины, также как Волыни и 
Галича, все продолжалось по-прежнему, 
как продолжается доныне...” [Максимо-” [Максимо-[Максимо-Максимо-
вич 1876а, 136]. У відповідь російським. У відповідь російським 
історикам М.О. Максимович зазначав: 
“Было мнение, что с нашествием БатыеваБыло мнение, что с нашествием Батыева 
на Киев, Переяславль и другие города Ук-
раины � она оставалась долго безлюдною 
степью и населялась уже другим, ново-
пришлым народом. Но это долгое запусте-
ние Украины и замена ее прежнего наро-
да другим � сущая небылица, за которую 
теперь хвататься может одна историческая 
немочь, не умея изъяснить некоторые яв-
ления Южно-Русской жизни прямо из нее 
самой. ...Украинцы всегда знали и говори-
ли, что они коренной народ в своей земле, 
которая в древнее время звалась Русскою 
землею, или Русью” [Максимович 1876б,” [Максимович 1876б, 
654–655]. Михайло Максимович яскрави-
ми фарбами змальовував у своїх працях 
боротьбу українських козаків із загарбни-
ками, підкреслював заслуги Б. Хмельниць-
кого та П. Сагайдачного у справі зміцнен-
ня козацького руху та у захисті Вітчизни 
від ворогів, вважав, що “...если победоно-
сная сила Богдана была мечом, освободи-
вшим Украину от Польского ига; то могу-
чее, непобедимое мужество Сагайдачного 
служило хранительным щитом православ-
ной Киевской Руси... Он был неизбежною, 
неотразимою грозою для татар и турков, 
которых громил непрестанно на море и на 
суше” [Максимович 1876в, 347]. Багато 
які сторінки історії, достовірно відтворені 
М.О. Максимовичем, стали у пригоді фа-
хівцям під час вивчення певних наукових 
проблем із царини сходознавства.

У щойно заснованому Київському уні-
верситеті Св. Володимира була створена 
лише одна кафедра історичних наук � ка-
федра всесвітньої історії. Її перший заві-
дувач В.Ф. Цих виявляв інтерес до історії 
Сходу.

Володимир Францович Цих (1805�18�7) 
за походженням серб, після закінчення 
Харківського університету працював учи-
телем історії в Інституті шляхетних дівчат. 
У 18�1 році на запрошення Харківського 
університету він почав викладати в ньому 
всесвітню історію. Обдарований неабия-
кими педагогічними здібностями, феноме-
нальною пам’яттю та широкою ерудицією, 
В.Ф. Цих швидко зацікавив студентів 
своїм предметом і став їхнім улюбленим 
професором [Бузескул 191�, 188–194]. 
Володимир Францович будував лекційні 
курси на основі праць Геєрена, але завжди 
суттєво доповнював їх новим матеріалом з 
публікацій Гізо, Гердера, Нібура, Галлама, 
Тьєррі. Він приділяв належну увагу Ста-
родавньому Сходу і докладно висвітлював 
історію Єгипту, Ассирії, Вавилонії, Пале-
стини, Персії. Строго фактологічний вик-
лад перебігу історичних подій професор 
майстерно поєднував з красномовством 
під час відтворення найважливіших істо-
ричних епізодів і завжди закінчував лекції 
підсумковими висновками, що дуже подо-
балося студентам.

Свій педагогічний досвід у 18�� році 
Володимир Францович використав у магі-
стерській дисертації, в якій запропонував 
новий спосіб викладання історії. Він під-
дав критиці традиційний поділ історії на 
Стародавній Світ, Середньовіччя та Нову 
історію й обґрунтував доцільність вивчен-
ня історії за окремими регіонами світової 
цивілізації: азіатські й африканські наро-
ди, елліни, італійці, народи Північної та 
Середньої Європи. В.Ф. Цих фактично 
пропонував відмовитися від європоцент-
ристського погляду на історичний процес 
і виділити історію країн Азії та Африки 
в самостійну галузь всесвітньої історії. 
Крім того, він розрізняв історію зовніш-
ню і внутрішню. Під зовнішньою історією 
В.Ф. Цих розумів перебіг подій на міждер-
жавному рівні, внутрішня, на його думку, 
мала стосуватися організації суспільно-
го ладу країн, їхньої економіки, освіти, 
 культури.
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Сходознавство у Київському університеті Св. Володимира: 1834–1918

Попри заслужену повагу серед товари-
шів по службі та студентів, якою користу-
вався В.Ф. Цих у Харківському універси-
теті, умови життя у Харкові не задоволь-
няли Володимира Францовича, тому він за 
власним бажанням у 18�4 році був переве-
дений до Київського університету, а в 18�6 
році обійняв посаду ректора. У новому 
навчальному закладі В.Ф. Циха “считали 
«украшением университета», «мужем разу-
ма и совета»” [Бузескул 2004,” [Бузескул 2004, 117].

Від народження Володимир Францо-
вич був дуже хворобливим “...по наружно-
сти был полон, но бледен, как бы налит ибыл полон, но бледен, как бы налит и 
рыхл, и страдал одышкою... Несмотря на 
свою болезненность, лицо его выражалоболезненность, лицо его выражало 
какую-то душевную мягкость и сердеч-
ность и вообще было в высшей степе-
ни симпатичным; самая улыбка его была 
благодушная. Даровитый от природы, он 
возвышал свою даровитость неусыпным 
трудом и как профессор, и как ректор”” 
[Биографический словарь профессоров... 
1884, 499]. Шляхетний і доброзичливий, 
Володимир Францович привертав до себе 
колег, а колишні його студенти з Київсько-
го університету стверджували, що лише 
завдяки професору В.Ф. Циху вони нареш-
ті усвідомили усе важливе значення історії 
як науки. На превеликий жаль, Володимир 
Францович не встиг реалізувати в Києві 
свій педагогічний хист і науковий потенці-
ал. Він прочитав за офіційною схемою кур-
си стародавньої історії та історії середніх 
віків, опублікував кілька статей, зокрема 
розвідку “Взгляд на историческую жизнь 
народа эллино-македонского” (18�5) і наг-
ло помер навесні 18�7 року у �2-річному 
віці. Передчасна смерть стала на перешко-
ді здійснення його планів щодо включення 
історії Сходу в загальну схему викладання 
всесвітньої історії.

Пропозиції В.Ф. Циха щодо вдоскона-
лення навчальних програм не були реалі-
зовані його наступниками. Професор все-
світньої історії Віталій Якович Шульгін 
(1822�1878), зокрема, читав у Київському 
університеті Св. Володимира всесвітню 
історію протягом 1� років (1849�1862) за 
традиційною схемою. Він опублікував три 
підручники: з давньої (1856), середньої 
(1858) та нової (1862) всесвітньої історії, 
котрі витримали, відповідно, 6, 8, 7 видань 
і довго використовувалися в середній і 

 вищій школах Росії та України [Любченко 
1999, 156].

Виходячи у відставку, В.Я. Шульгін 
надіслав у раду історико-філологічного 
факультету Київського університету до-
повідну записку, в якій порадив колегам 
звернути особливу увагу на талановитого 
студента Михайла Драгоманова, котрий  
“...крім обов’язкового вивчення повно-
го курсу загальної історії, спеціально 
 займався історією Стародавнього Сходу” 
[Михайло Драгоманов... 2001, 39]. На під-
твердження своєї думки щодо схильності 
Михайла Драгоманова до орієнталістики 
професор додав до клопотання його розві-
дку “Про вчення Зороастра і вплив його на 
громадянство зендів”.

Колеги В.Я. Шульгіна прислухалися до 
його поради і запросили в 186� році Михай-
ла Петровича Драгоманова (1841�1895), 
який щойно закінчив університет, на по-
саду приват-доцента кафедри всесвітньої 
історії. В 1865 році Михайло Петрович 
був переведений на посаду доцента. Піз-
ніше в “Автобіографії” (1917) він згадував 
свої перші кроки на освітянській ниві: “В 
університеті я викладав курс старої історії, 
який й почав оглядом історіографії, тоді 
перейшов до первісної культури і далі до 
Стародавнього Сходу” [Драгоманов 1917, 
30]. Курс Стародавнього Сходу Михайло 
Петрович читав відповідно до власноруч-
но складеної “Програми”: 1. Вступна лек-
ція із загальною характеристикою старо-
давніх східних цивілізацій; 2. Монгольські 
народи; �. Арійські народи; 4. Семітські 
народи; 5. Єгиптяни; 6. Підсумкові виснов-
ки [Драгоманов 1865, 1–6].

Після захисту дисертації “Вопрос об 
историческом значении Римской империи 
и Тацит” у 1870 році М.П. Драгоманов 
був затверджений у ступені магістра все-
світньої історії і відряджений за кордон 
для подальшого удосконалення профе-
сійних знань. Повернувшись до Києва в 
187� році, Михайло Петрович одразу ак-
тивно включився в національно-культур-
ний рух українців, став одним із членів 
Південно-Західного відділу Російського 
географічного товариства і Старої Грома-
ди, продовжив роботу у Київському уні-
верситеті, переймався, зокрема, пробле-
мою забезпечення студентів навчальною 
 літературою.
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Тодішні підручники для середніх шкіл 
мали великі прогалини щодо висвітлення 
історії Стародавнього Сходу, яка наводи-
лася за давно вже застарілими джерелами. 
Студенти історико-філологічних факульте-
тів університетів також стикалися з вели-
чезними труднощами при вивченні історії 
Стародавнього Сходу через брак якісних 
російськомовних навчальних посібників. 
Ці обставини спонукали М.П. Драгомано-
ва ініціювати публікацію російського пере-
кладу однієї з найкращих серед подібних 
видань у Західній Європі � праці Франсуа 
Ленормана, присвяченої цим питанням і 
побудованої на новітніх відкриттях в галу-
зях єгиптології, ассирології і т.ін.

“Руководство к древней истории Вос-Руководство к древней истории Вос-
тока до персидских войн” у перекладі” у перекладі 
І.М. Каманіна за редакцією М. Драгома-
нова вийшло з друку в 1875 році. Перша 
книга Ф. Ленормана містила докладну бі-
блійну розповідь про створення Всесвіту, 
гріхопадіння Адама і Єви, Великий потоп, 
огляд свідчень щодо первісних людей за 
даними Біблії та археологічних розкопок, 
класифікацію племен і мов за Книгою 
Буття та висновками лінгвістів і т.ін. На 
думку Михайла Петровича Драгоманова, 
авторові не пощастило логічно поєднати й 
узгодити між собою богословські сюжети 
та наукові теорії і відкриття, що спричи-
нило непослідовність викладення матеріа-
лу у першій книзі, численні суперечності 
між даними різних джерел. У другій книзі 
“Руководства” Ф. Ленормана йшлося пе-
реважно про історію євреїв, добре відому 
зі Святого Письма. Тому видавці почали 
публікацію російського перекладу праці 
Ф. Ленормана одразу з третьої книги, в 
якій наведено історію єгиптян, але дещо 
змінили послідовність книг. Вони зазначи-
ли: “...мы позволили себе несколько пере-...мы позволили себе несколько пере-
ставить распределение книг французского 
подлинника так, чтобы не отделять один 
от другого народы близкие по племени и 
географическому положению, и ставим 
эти народы в таком порядке: Египтяне, 
Вавилоно-Ассирияне, Финикияне, Арави-ияне, Финикияне, Арави-яне, Финикияне, Арави-
тяне, Зендские племена, Индийцы” [Руко-” [Руко-Руко-
водство к древней истории... 1875,... 1875, 2]. “Ру-
ководство” Ф. Ленормана у російському 
перекладі стало одним з основних універ-
ситетських посібників з історії Стародав-
нього Сходу.

М.П. Драгоманов опублікував багато 
праць з історії України, в яких йшлося і 
про стосунки українців з іншими народа-
ми, зокрема східними. У брошурі “Про 
українських козаків, татар та турків” (1876) 
він зазначив, що відносини між українця-
ми і кримськими татарами погіршилися 
після того, як турки підкорили Візантію, 
утвердилися на Балканському півострові 
і поставили в залежність від себе Крим. 
Вчений розповів про грабіжницькі напади 
турків і татар на українські землі та про 
скрутну долю українців у турецькому по-
лоні, охарактеризував магометанство, ви-
значив основні його відмінності від хрис-
тиянства, висвітлив боротьбу українського 
козацтва проти поневолювачів і закінчив 
працю 178� роком, коли Кримське ханство 
було приєднано до Росії і таким чином по-
кладено край татарсько-турецькій агресії.

У 1876 році вийшов указ, підписаний 
Олександром ІІ, про заборону українсько-
го письменства. Були закриті Південно-За-
хідний відділ Російського географічного 
товариства, газета “Киевский телеграф”, 
заарештовані деякі українські діячі, поси-
лився наступ царської реакції на українську 
культуру. Михайло Петрович випадково ді-
знався, що через звинувачення в україно-
фільстві вже санкціоновано його звільнен-
ня з університету з подальшим засланням 
в одну з віддалених російських губерній. 
Він негайно порушив питання щодо свого 
від’їзду за кордон у наукових справах і не-
забаром назавжди залишив Батьківщину. 
М.П. Драгоманов жив і працював у Відні та 
Софії, досліджував різні проблеми в галузі 
українознавства, вивчав староіндійську іс-
торію і літературу, займався публіцистикою, 
викладав у Софійському вищому училищі 
(пізніше університеті), очолював у цьому 
навчальному закладі кафедру всесвітньої 
історії. Туга за Батьківщиною та виснаж-
лива праця підточували сили Михайла Пе-
тровича. М.П. Драгоманов помер у Софії в 
1895 році [Федченко 1991].

Якщо М.П. Драгоманов при підго-
товці до друку перекладу праці Франсуа 
Ленормана, а також на лекціях зосере-
джував увагу на наукових досягненнях, 
то інший викладач історії Стародавнього 
Сходу � О.М. Грен � під час читання того 
ж самого курсу користувався насамперед 
 біблійними текстами.
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Олексій Миколайович Грен народився 
в 1862 році. Після закінчення в 1886 році 
факультету східних мов Петербурзького 
університету зі ступенем кандидата з єв-
рейсько-арабської та вірмено-грузинської 
спеціальностей О.М. Грен на запрошення 
академіка В.В. Радлова працював в Азіат-
ському музеї Академії наук, де системати-
зував каталоги єврейських, вірменських, 
грузинських друкованих видань. Після за-
кінчення цієї роботи Міністерством народ-
ної освіти він був відряджений на Кавказ 
і впродовж двох років вивчав маловідомі 
тоді мегрельські тексти. Повернувшись до 
Петербурга, на конференції, організованій 
Академією наук, він зробив звіт про прове-
дену роботу, опублікував у наукових збір-
никах складений ним мегрельський алфа-
віт та кілька розвідок із галузі грузинської 
фольклористики. Незабаром О.М. Грен 
знову вирушив на Кавказ � як інспектор 
народних училищ Тифліської губернії. Під 
час свого перебування на Кавказі Олексій 
Миколайович зібрав близько 4000 літера-
турних пам’яток та зразків грузинсько-
го, аварського, чеченського, вірменсько-
го фольклору та етнографії, в “СборникеСборнике 
материалов для описания местностей и 
племен Кавказа” опублікував “Сванетские” опублікував “СванетскиеСванетские 
тексты со словарем и грамматикой”, видав”, видав 
друком низку статей з історії літератур на-
родів Кавказу.

Влітку 1891 року О.М. Грена було при-
значено на посаду інспектора народних 
училищ Терської області, але чиновницькі 
обов’язки, що відволікали від творчої пра-
ці, вже набридли Олексію Миколайовичу і 
він вирішив випробувати себе на освітян-
ській ниві. За власним бажанням у берез-
ні 1892 року О.М. Грен став на роботу як 
приват-доцент у Харківський університет 
[Халанский 1908, 293–295].

У 189� році О.М. Грен перейшов до 
Київського університету. Як приват-доцент 
історико-філологічного факультету він чи-
тав вступ до історії Стародавнього Сходу 
та історію Стародавнього Сходу, історію 
Грузії і Вірменії, історію турків і монголів, 
викладав єврейську мову. Через 10 років, 
тобто у 190� році, Олексій Миколайович 
Грен звільнився з Університету Св. Володи-
мира. На превеликий жаль, іншого виклада-
ча для читання згаданих курсів Київському 
університету знайти не пощастило.

О.М. Грен поставив собі за мету під час 
читання курсу лекцій з історії Стародав-
нього Сходу київським студентам спросту-
вати хибний стереотип, який міг скластися 
у них під впливом підручників середньої 
школи про те, що історія Стародавнього 
Сходу � це начебто безперервний ланцюг 
деспотизму, жорстокості, розпусти та за-
стою, і “...показать Восток и его историюпоказать Восток и его историю 
такими, какими они есть на самом деле, 
показать, что и в этом застое есть немало 
отрадных явлений и существуют не толь-
ко зачатки всего того, что развивалось по-
сле, но и своеобразное их развитие” [Грен” [Грен 
189�а, 2]. Але, перш ніж приступити до 
викладання історії Стародавнього Сходу, 
Олексій Миколайович прочитав вступну 
лекцію “Расы древнего мира и их исто-Расы древнего мира и их исто-
рическая характеристика”. Він зазначив,”. Він зазначив, 
що вченими вже давно робилися спроби 
розділити людство на групи з характерни-
ми спільними ознаками на основі антро-
пологічних і лінгвістичних відмінностей. 
Справді, в 1722 р. Берньє поділив насе-
лення Землі на чотири групи: білу, жовту, 
чорну, лапландську. Пізніше Й. Блуменбах 
виділив п’ять основних рас: кавказьку, 
ефіопську, малайську, монгольську, аме-
риканську (з подальшим їхнім дроблен-
ням всередині кожної з них). Класифікація 
Й. Денікера, створена наприкінці ХІХ ст., 
налічувала вже двадцять дев’ять рас. Існу-
вала ще ціла низка наукових публікацій з 
цих питань, але всі вони не задовольняли 
О.М. Грена і він віддав перевагу богослов-
ським джерелам. На основі Х глави Кни-
ги Буття Мойсея Олексій Миколайович 
стверджував, що “...под именем сыновейпод именем сыновей 
Сима, Хама и Иафета обозначаются раз-
личные народы, страны и даже города, и 
притом в удивительно строгом географи-
ческом и историческом порядке” [Грен” [Грен 
189�а, 6]. До цих трьох родоначальників 
людства О.М. Грен додав ще й Лемеха і 
запевнив слухачів, що переконає їх у тому, 
“...насколько гениально просто и истори-насколько гениально просто и истори-
чески верно знаменитое деление. Четыре 
его расы: Иафетическая, Семитская, Ха-
митская и Лемехитская... почти всегда со-
ответствуют всем требованиям истории”” 
[Грен 189�а, 7]. Далі Олексій Миколайович 
охарактеризував кожну расу окремо. Сто-
совно семітів він зазначив, що “...гордая,гордая, 
непримиримая, злостная эта историческая 
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раса живет жизнью паразита среди куль-
турных рас, подчиняя их своею беззастен-ю беззастен- беззастен-
чивостью... Вторая раса � Иафетиты, гор-
ное, храброе, способное, свежее племя, но 
по своему географическому положению 
находящееся еще в первобытном состоя-
нии... Она первая дает мощный толчок 
философскому развитию мысли и первая 
дает зачатки положительной философии в 
философских системах Индии... Лемехи-
ты � преимущественно земледельческая и 
скотоводческая раса, которая пока живет 
по всем незанятым равнинам Азии... Хотя 
вся раса и принадлежит к разряду рас низ-
менных, она дает древнему миру свою де-
монологию и свою музыку... навязывает 
свою магию и своих колдунов Семитам и 
Ариям... Хамиты � яркие представители 
Египтян и Месопотамские Халдеи... Эта 
раса создала астрономию, гидравлическое 
искусство, математику и основы медици-
ны. Ей принадлежат зачатки первого пись-
ма и первых литературных произведений; 
она создала культ для всех древних наро-
дов” [Грен 189�а,” [Грен 189�а, 10–11]. Подальші лекції 
О.М. Грена були складені у такому ж дусі.

Лекційний матеріал Олексій Микола-
йович Грен поклав в основу “Учебника 
истории Древнего Востока”, який вийшов 
друком у Києві в 1899 році і дістав вкрай 
негативний відгук відомого російсько-
го сходознавця, професора Петербурзь-
кого університету, академіка РАН з 1918 
року Бориса Олександровича Тураєва 
(1868�1920). Щонайперше рецензенту 
впала в око безсистемна мішанина вели-
кої кількості згаданих у підручнику істо-
ричних пам’яток, а також вітчизняних та 
 зарубіжних публікацій, і Борис Олександ-
рович висловив підозру, що автор взагалі 
не відрізняє джерелознавства від історіо-
графії, а “...с пособиями, заглавия которыхс пособиями, заглавия которых 
он нагромождает без всяких характери-
стик, а часто без годов и указания на чис-
ло томов, он, по-видимому, знаком весьма 
поверхностно” [Тураев 1899,” [Тураев 1899, 149]. Рецен-
зент відзначив, що підручник складений 
на давно вже застарілому матеріалі і що  
“...автор совершенно незнаком с результа-автор совершенно незнаком с результа-
тами последних археологических изыска-
ний Амелино, Моргана, Питри и �uibell’a,�uibell’a,’a,a,, 
открывшими науке доисторический и 
древнейший исторический Египет и уже 
сделавшимися достоянием даже широкого 

круга ученых по другим отраслям знания”” 
[Тураев 1899, 150].

Б.О. Тураєва сповнили жахом помилки, 
яких автор постійно припускався під час 
висвітлення історії Раннього та Стародав-
нього царств, наприклад його твердження 
щодо напівміфічного характеру першого 
царя об’єднаного Єгипту Менеса та усіх 
царів перших двох династій, а також про 
те, що історія наступних династій, аж до 
ХІ, науці ще не відома: “Это было невер-
но и десять лет тому назад, а теперь прямо 
трудно верить глазам, читая эти строки” 
[Тураев 1899, 150], � обурювався Б.О. Ту-
раєв і нагадав авторові, що ця історія вже 
давно наведена у працях Масперо, Штейн-
дорффа та інших єгиптологів.

Власні міркування О.М. Грена сто-
совно єгипетських пірамід також завдали 
глибокого суму Борисові Олександровичу, 
оскільки свідчили, на його думку, про те, 
що “...автору, очевидно, неизвестна ни ар-очевидно, неизвестна ни ар-, неизвестна ни ар- неизвестна ни ар-
хитектурная история пирамид, ни тексты, 
начертанные внутри их и представляющие 
один из важнейших источников культур-
ной истории вообще” [Тураев 1899,” [Тураев 1899, 152]. 
Судячи з усього, і про Книгу мертвих у ав-
тора також склалося неясне уявлення.

Рецензент зазначив: “Колонизация фи-Колонизация фи-
никиян и основание ими городов, особен-
но сухопутных, изложено слишком догма-
тично, лучше было бы яснее обрисовать 
роль их в передаче на запад выработан-
ного в Египте и Вавилоне. Финикийские 
храмы и культ описаны неверно” [Тураев” [Тураев 
1899, 153].

Б.О. Тураєв зробив ще цілу низку прин-
ципових зауважень. Крім того, підручник 
відрізнявся непослідовністю викладення 
матеріалу, науково не обґрунтованими па-
ралелями та аналогіями, недоречними при-
кладами, непереконливими висновками, 
містив багато друкарських помилок, котрі 
викривляли зміст, був погано ілюстрова-
ний. Тому Б.О. Тураєв дав книзі незадо-
вільну оцінку: “«Учебник истории Древне-
го Востока» приват-доцента А.Н. Грена не 
представляет в нашей литературе явления 
утешительного и не может быть рекомен-
дован ни готовящимся к государственному 
экзамену, ни публике” [Тураев 1899, 154].

Попри негативний відгук Б.О. Турає-
ва, Олексій Миколайович Грен читав сту-
дентам Київського університету історію 
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Стародавнього Сходу за власним підруч-
ником. Набагато змістовніші наукові праці 
він створив у галузі кавказознавства.

У 1894 році О.М. Грен опублікував роз-
відку “Песни любви у восточных народовПесни любви у восточных народов 
и их связь с культом Афродиты”, в якій”, в якій 
на численних прикладах з вавилонських, 
єгипетських, перських, індійських давніх 
релігійних ритуалів простежив спадкоєм-
ність культу жіночого божества кохання у 
різних східних народів, виявив сліди цього народів, виявив сліди цьогонародів, виявив сліди цього 
культу і в деяких сучасних йому кавказь-
ких обрядах [Грен 1894, 2–3].

1895 року О.М. Грен видав друком стат-
тю “Грузинская повесть об Амиране, сынесыне 
Дареджана, и остатки сказаний о нем в 
картвельской народной литературе”. Вче-твельской народной литературе”. Вче-вельской народной литературе”. Вче-”. Вче-
ний зазначив, що на Кавказі з давніх-давен 
існував великий цикл народних переказів 
про Дареджанів, який потім широко ви-
користовувався поетами і прозаїками. За 
приклад старогрузинської світської літе-
ратури початку ХІІ ст., присвяченої Даре-
джанам, могла правити, на його думку, по-
вість про Амірана.

Після ретельного вивчення цього твору 
О.М. Грен дійшов висновку, що популяр-
ні на Заході літературні мотиви набули 
поширення і на Сході: “Рыцари, певцы,Рыцари, певцы, 
турниры, известное уважение или, скорее,, скорее, скорее,, 
плотская любовь к женщине, защита сла-
бых и угнетенных � все это имело полное 
право гражданства как в Западной Европе, 
так и на Востоке” [Грен 1895а,” [Грен 1895а, 34].

Олексій Миколайович переглянув чис-
ленні зразки грузинського фольклору з 
оспівуванням Амірана і пересвідчився, 
що в деяких творах цього героя змальова-
но як лицаря, в інших він відігравав роль 
кавказького Прометея. Автор знайшов по-
яснення цьому факту: “В эпоху монголов 
сказания об Амиране стояли совершенно 
отдельно от мифа о Прометее. Последний, 
быть может, тоже существовал, но герой, тоже существовал, но герой тоже существовал, но герой 
его носил совершенно иное, нам неиз-
вестное имя. Когда же с течением времени 
исчезли в памяти многих сказания о Даре-многих сказания о Даре-сказания о Даре-
джанах, самое название Амирана, как ве-, самое название Амирана, как ве- самое название Амирана, как ве-самое название Амирана, как ве-амое название Амирана, как ве-а, как ве-, как ве-
личайшего мифического героя, еще жило 
в памяти народной и затем уже незаметно 
слилось с личностью кавказского Проме-
тея” [Грен 1895а,” [Грен 1895а, 40].

Отже, О.М. Грен у своїй статті навів 
літературну історію грузинської пам’ятки 

ХІІ ст., авторство якої приписується Мой-
сею з містечка Хоні в Імеретії, переповів її 
зміст за рукописом, зробленим на початку 
ХІХ ст. Олександром Макаєвим, докладно 
охарактеризував оповідання, виявив у ньо-
му перський вплив, визначив деякі спільні 
риси із західноєвропейськими творами, 
пояснив, чому один із головних персона-
жів Дареджаніади Аміран згодом почав 
уособлювати в грузинському епосі міфіч-
ного Прометея.

У статті “Династия Багратидов в Арме-
нии” (189�) О.М. Грен навів історико-гео-
графічний огляд Вірменії напередодні во-
царіння Багратидів, простежив, як цей древ-
ній рід поступово зміцнював свої позиції у 
Вірменії, аж доки не дістав верховну владу 
в країні, охарактеризував правління усіх 
представників цієї династії. Він зазначив, 
що перші царі з цієї династії Ашот І (859�
889), Смбат І (890�914) та Ашот ІІ (914�
928) ціною надлюдських зусиль об’єднали 
країну під своєю владою і в епоху Абаса 
та Ашота ІІІ (928�977) Вірменія вже пере-
творилася на потужну державу, а верховна 
влада остаточно сконцентрувалася в руках 
Багратидів. Могутня Вірменія за Смбата ІІ 
(977�989) та Гагіка І (989�1020) була вже 
здатна надійно захищати свої кордони від 
ворогів, дати відсіч навіть армії Василя 
Болгаробойця. Під час правління Смбата 
ІІІ і Ашота IV (1020�1040) верховна владаIV (1020�1040) верховна влада (1020�1040) верховна влада 
у Вірменії похитнулася. Останній з Багра-
тидів � цар Гагік ІІ (1040�1080) був пере-
важно філософом, богословом та вченим, 
ніж диктатором. За його правління поси-
лився процес ослаблення країни, спалах-
нули міжусобні війни, котрі врешті-решт 
призвели до розпаду держави й утворення 
низки невеликих феодальних царств, піз-
ніше підкорених Візантією, а потім турка-
ми-сельджуками [Грен 189�б, 52–139].

О.М. Грен загалом позитивно оцінив ца-
рювання Багратидів, які забезпечили об’єд-
нання і зміцнення Вірменії, її сталий розви-
ток, хоч і не приховував, що зростання по-
літичної і військової могутності Вірменії, 
особливо у перший період правління Багра-
тидів, досягалося за рахунок нещадної екс-
плуатації народу, зубожіння якого досягло 
небачених раніше масштабів.

З 189� року О.М. Грен читав київ-
ським студентам курс лекцій з істо-
рії Кавказу, який було опубліковано в 
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 “Университетских известиях”. У “Кратком 
очерке истории Кавказского перешейка с 
древнейших времен” (1895) він запропо-
нував виділити історію Кавказу в певну га-
лузь історичної науки, “...чтобы в цельнойбы в цельной 
картине представить социальную и поли-
тическую жизнь страны, в которой, как в, как в как в 
фокусе, сталкивались интересы Востока и 
Запада, Рима и Парфии, Арабов и Визан-
тии, России и Персии” [Грен 1895б,” [Грен 1895б, 1].

Вчений зазначив, що під назвою Кав-
каз розуміє велику територію між Чорним, 
Азовським і Каспійським морями.

Спочатку О.М. Грен зробив історико-
географічний огляд Кавказу за ассирійсь-
кими клиноподібними написами, доповне-
ними даними Біблії, а також свідченнями 
грецьких та римських авторів, і перейшов 
до висвітлення безпосередньо історії Кав-
казу, віддаючи перевагу історії Вірменії. 
Він розповів, що у ІХ ст. до н.е. в районі 
озера Ван виникла держава Урарту, а після 
її розпаду в VII�VI ст. до н.е. розпочалосяVII�VI ст. до н.е. розпочалося�VI ст. до н.е. розпочалосяVI ст. до н.е. розпочалося ст. до н.е. розпочалосяст. до н.е. розпочалося 
Велике переселення кавказьких народів, 
внаслідок якого “...появляются на местепоявляются на месте 
ванских народов Армяне, а ванские племе-
на отходят к бассейнам Куры и Риона, по-
теснив еще далее к югу Мосхов и Тибаре-
нов” [Грен 1895б,” [Грен 1895б, 52]. Саме у цей період, 
на думку Олексія Миколайовича, остато-
чно сформувалася вірменська народність. 
Пізніше значна частина Вірменії підпала 
під владу Мідії, а потім Персидської дер-
жави, але, як зазначив О.М. Грен, через 
брак достовірних даних наступний істо-
ричний період, аж до IV ст. до н.е. (добиIV ст. до н.е. (доби ст. до н.е. (доби 
Олександра Македонського, який зробив 
Вірменію набутком Македонії), відтвори-
ти неможливо.

Вчений висвітлив язичницький період 
історії Кавказу, пов’язаний з діяльністю 
Аршакідів. Він стверджував, що наприкін-
ці ІІІ ст. до н.е. майже усі вірменські землі 
були об’єднані під владою Селевкідів і ді-
стали назву Великої Вірменії. Він доклад-
но охарактеризував діяльність Арташеса І, 
якому пощастило помітно розширити своє 
царство, та наступних правителів Великої 
Вірменії. Найбільшого розквіту, як переко-
нався Олексій Миколайович, Вірменія до-
сягла за Тиграна ІІ (95�56 рр. до н.е.). Піс-
ля смерті Тиграна ІІІ, вів далі викладач, ім-
ператор Август, стурбований зміцненням 
 Вірменії, відсторонив від влади Тиграна IVIV 

і посадив на престол Артавазда, але вірме-
ни його не шанували, вважаючи римським 
поплічником, тому через два роки вбили і 
знову воцарили Тиграна IV, котрий незаба-IV, котрий незаба-, котрий незаба-
ром загинув на полі бою. Подальшу істо-
рію Вірменії О.М. Грен виклав переважно 
за твором Мойсея Хоренського (Мовсеса 
Хоренаці) � письменника-історіографа кі-
нця V � початку VІ ст., який за дорученнямV � початку VІ ст., який за дорученням � початку VІ ст., який за дорученнямVІ ст., який за дорученнямІ ст., який за дорученням 
Ісаака Багратида написав ґрунтовну “Істо-
рію Вірменії”, котра мала велике наукове 
значення і багато разів перевидавалася. 
Олексій Миколайович закінчив свій істо-
ричний нарис добою християнства, яке в 
�01 р. н.е. цар Тіридат ІІІ проголосив дер-
жавною релігією і коли “...оканчиваетсяоканчивается 
самая темная пора Кавказской истории.  
С этих пор может быть восстановлена 
правильно хронология событий, приобре-
тающих полную историческую достовер-
ность” [Грен 1895в,” [Грен 1895в, 123].

Лекції О.М. Грена, попри деякі прога-
лини, пов’язані з неопрацьованістю теми, 
становили систематизоване викладення 
маловивченої тоді стародавньої історії Вір-
менії і містили не лише якісну компіляцію 
вітчизняних та зарубіжних видань, а й ре-
зультати власних досліджень викладача.

На відміну від єгиптології, де у 
О.М. Грена були помітні прогалини у знан-
нях, котрі він, мабуть, і не поповнював зі 
студентської лави, його праці в галузі кав-
казознавства були досить глибокими, ґрун-
тувалися на багатому фактологічному ма-
теріалі, почасти зібраному ним самим під 
час перебування на Кавказі, і становили 
вагомий внесок у науку.

Кафедра філософії була відкрита в 
 Київському університеті в 18�4 році. 
Впродовж 18�4�1850 років її завідувачем 
був О.М. Новицький.

Випускник Київської духовної академії 
Орест Маркович Новицький (1806�1884) 
з 18�1 року викладав філософію в Пол- року викладав філософію в Пол-року викладав філософію в Пол-
тавській семінарії. У 18�� році він став 
на роботу в Київську духовну академію як 
бакалавр польської мови, наступного року 
почав читати в академії курс філософії. 
На запрошення Київського університету 
Орест Маркович, залишаючись у штаті 
Київської духовної академії, в 18�4 році роціроці 
очолив кафедру філософії. У 18�5 році роціроці 
він здобув звання екстраординарного 
 професора Київської духовної академії. 
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Незабаром через обтяженість викладаць-
кою і науковою роботою він за власним ба-
жанням звільнився з академії. Наприкінці 
18�5 року О.М. Новицького було обрано 
екстраординарним професором Універси-
тету Св. Володимира. Він викладав в уні-
верситеті психологію, логіку, філософію. 
Курс філософії Новицький розпочинав від 
стародавніх часів і закінчував розглядом 
новітніх філософських теорій, використо-
вуючи праці Ріттера, Болена, Крейцера та 
інших авторів. Орест Маркович намагався 
на лекціях простежити розвиток філософ-
ської думки у взаємозв’язку з поступом 
релігійних вірувань. Він пояснював сту-
дентам, як релігія поступово рухалася від 
примітивних форм до складних вчень, тим 
самим стимулюючи розвиток філософії, і, 
навпаки, як філософія сприяла вдоскона-
ленню релігійних уявлень. Оресту Мар-
ковичу була властива бездоганна логіка 
подання матеріалу, він “...ни одного поло-одного поло-
жения не оставлял без того, чтобы не раз-
ложить его на составные части; объяснив 
и доказав самым скрупулезным образом 
каждую часть, давал потом ясное и отчет-
ливое понятие о целом” [Биографический” [Биографический 
словарь профессоров... 1884, 518].

На початку 1850 року внаслідок поси-
лення царської реакції кафедру філософії 
в Київському університеті було закрито, а 
професора О.М. Новицького звільнено з 
роботи.

Значною мірою завдяки професору 
О.М. Новицькому в Київському універси-
теті було розпочато вивчення філософії на-
родів Сходу. Цим питанням присвячений 
цикл його статей під загальною назвою 
“Очерк индийской философии” (1844).

Тогочасні вчені часто-густо називали 
філософією найдавніші релігійні віруван-
ня. Професор О.М. Новицький заперечу-
вав слушність таких тверджень і доводив 
власну думку: початками філософії слід 
вважати узагальнення релігійних поглядів 
та перших уявлень людини про навколиш-
ній світ. У першій статті з цього циклу вче-
ний порушив питання: де і коли виникла 
філософія, сформувалася вона у східних 
народів за давніх часів чи стала продуктом 
подальшого розвитку людства на Заході?

На основі вивчення найдавніших 
пам’яток Індії Вед з розповідями про Бога, 
безсмертя душі, кругообіг природи тощо 

вчений зрозумів, “...как зародилась у древ-как зародилась у древ-у древ- древ-
них философия, мало-помалу отделяясь от 
религиозных верований и поэтических об-
разов; что в особенности занимало собою 
отличнейшие умы народа, столь отдален-умы народа, столь отдален-
ного от нас по времени, столь непохожего 
на нас во всех отношениях; какие стороны 
истины могли открыть первобытные мыс-
лители и чрез ряд веков передать их нам 
как негибнущее наследство мысли” [Но-” [Но-
вицкий 1844а, 153].

Автор помітив, що індійська філософія, 
котра виникла на релігійному підґрунті, 
згодом розділилася на дві галузі � філо-
софські системи, що узгоджувалися з на-
становами Вед, і такі, що їм суперечили.

О.М. Новицький охарактеризував фі-
лософські школи, котрі входили до кож-
ної з цих систем. Він дійшов висновку, що  
“...все философские системы Индии име-все философские системы Индии име-
ют то общее между собою, что выступают 
из одной и той же исходной точки и пред-
полагают себе одну и ту же цель; различа-
ются же между собою только средствами 
достижения этой цели... Исходною точкою... Исходною точкоюИсходною точкою 
индийской философии является религи-
озный догмат о происхождении и назна-
чении человеческой души” [Новицкийчеловеческой души” [Новицкийдуши” [Новицкий” [Новицкий 
1844а, 157].

У другій статті професор зосередив 
увагу на вченні древнього мудреця Патан-
джалі, який, як сказано в Пуранах, одразу 
після народження вже знав минуле, сучас-
не та майбутнє людства і завдяки благочес-
тю нібито набув чудодійної сили. О.М. Но-
вицький зробив критичний аналіз філо-
софських поглядів Патанджалі, порівняв 
основні його настанови із вченнями інших 
філософів, зокрема Капіли. Орест Мар-
кович виявив у творах Патанджалі бага-
то містицизму та фантазій і зазначив, що  
“...йога Патанджали пренебрегает миром, 
добродетелию и наукою, и все это для вну-
треннего сосредоточения в себе, для нево-
змущаемого созерцания, для квиетизма” 
[Новицкий 1844б, 117]. Разом з тим, на 
 думку автора, “Патанджали открыл и со-
здал некоторые истины, драгоценнейшие 
для человеческого сердца, истину, напри-
мер, духовности и величия Божия, бого-
подобия человеческой души, необходимо-
сти бесстрастия, т.е. умерщвления страс-
тей, чистоты и бескорыстия добродетели 
и высокого назначения человека � чрез 
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 духовное возрождение соединиться с Бо-
гом” [Новицкий 1844б, 117–118].

Третю статтю О.М. Новицький присвя-
тив дослідженню Ньяї, основоположни-
ком якої вважається древній мудрець Гота-
ма � творець вчення про способи пізнання 
об’єктивної дійсності та про категорії, що 
адекватно відображають її у свідомості лю-
дини. У стислих афоризмах Готами, вказу-
вав О.М. Новицький, йшлося про Бога як 
будівника Всесвіту, який забезпечує його 
сталий розвиток, а також про вічну мате-
рію (що складається з різнорідних части-
нок води, землі, повітря, вогню), котра за 
своєю суттю пасивна, тяжіє до деграда-
ції. Відтак розвиток природи й людства 
мудрець розглядав як постійну боротьбу, 
що точилася між Богом та бездіяльною 
матерією й іноді спричиняла великі ката-
клізми та макроруйнування, але життя на 
Землі завдяки Богові відроджувалося зно-
ву і знову. Цікаві думки древнього філосо-
фа стосовно особливостей людської душі 
дали підстави О.М. Новицькому назвати 
Готаму не лише визначним філософом, а й 
“замечательнейшим психологом древнего 
Востока” [Новицкий 1846, 52].

Отже, О.М. Новицький у своїх працях 
розглянув найдавніші індійські пам’ятки, 
виявив у них зачатки філософії, система-
тизував і проаналізував перші філософ-
ські побудови стародавніх мислителів, ви-
значив особливості різних філософських 
шкіл.

Дану проблематику вчений розвинув у 
ґрунтовній багатотомній монографії “По-
степенное развитие древних философских 
учений в связи с развитием языческой ре-
лигии” (т. 1�4; К., 1860�1861), в якій об-
ґрунтував такі тези: 1) філософські теорії 
беруть свій початок з ідей первісної релі-
гії; 2) первісна релігія сама пройшла пев-
ні етапи у своєму розвитку; �) філософія 
вперше з’явилася не у Стародавній Греції, 
як стверджує більшість учених, а існувала 
ще раніше в Індії та Китаї.

Отже, О.М. Новицький одним з перших 
серед російських вчених визнав за народа-
ми Сходу унікальну багатовікову культу-
ру, визначив вплив східних філософських 
систем на розвиток європейської філо-
софської думки, тим самим спростувавши 
хибні теорії багатьох тогочасних науковців 
європоцентристської орієнтації, які ствер-

джували, що філософія виникла на Захо-
ді, а відсталий в культурному відношенні 
Схід нічого істотного не вніс у розвиток 
світової науки, освіти, філософії.

Широко використовував результати 
наукових досліджень О.М. Новицького в 
своїх лекціях професор О.О. Козлов.

Олексій Олександрович Козлов (18�1�
1901) після закінчення в 1850 році Москов-
ського університету зі ступенем кандидата 
протягом 10 років вчителював у середніх 
навчальних закладах Москви, опублікував 
кілька статей з економічних і фінансових 
питань у “Московских Ведомостях”, “Мос-
ковском Вестнике”, “Вестнике промышлен-
ности”, “Отечественных записках”.

З 1866 року через об’єктивні обстави-
ни Олексію Олександровичу довелося по-
кинути Москву і працювати агрономом на 
периферії. Незабаром він зацікавився філо-
софією, почав вивчати трактати А. Шопен-
гауера і Е. Гартмана, зачитуватися творами 
І. Канта та інших німецьких філософів.

У 1876 році Олексій Олександрович 
розпочав свою викладацьку діяльність 
як приват-доцент кафедри філософії в 
Університеті Св. Володимира в Києві. У 
1880 році після захисту дисертації він був 
затверджений у ступені магістра філосо-
фії, пізніше обраний екстраординарним і 
ординарним професором.

У 1886 році О.О. Козлов заснував пер-
ший в Україні філософський журнал, в 
якому публікував переважно власні статті, 
але важка хвороба змусила його незабаром 
припинити видання, а в 1887 році зали-
шити і викладацьку роботу [Козлов 1895, 
605–606].

У  с в о ї х  ф і л о с о ф с ь к и х  п о гл я д а х 
О.О. Козлов належав до панпсихістів. В 
основу цієї філософської системи покла-
дено поняття буття. Вважалося, що за дже-
рело поняття буття править первісна свідо-
мість, яка, в свою чергу, репрезентує три 
галузі � свідомість про вміст, свідомість 
про форму та свідомість щодо нашої суб-
станції. Усі вони дають матеріал для утво-
рення поняття буття, але саме це поняття 
становить особливий різновид свідомості, 
а саме � про форми відносин між елемен-
тами первісної свідомості.

Професор О.О. Козлов викладав у Ки-
ївському університеті логіку та історію 
філософії. “Курс истории философии” 
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(1885�1887) О.О. Козлова був опублікова-
ний в “Университетских известиях”. По-
тім Олексій Олександрович на основі цих 
матеріалів підготував рукопис книги “Оче-
рки из истории философии”.

Олексій Олександрович вважав, що: 
“Философия есть наука о мире, его по-
знании и его отношении к познающему  
субъекту” [Козлов 1885а,ъекту” [Козлов 1885а,” [Козлов 1885а, 6]. Він постій-
но підкреслював усю важливість вивчен-
ня історії філософії, яка “...имеет своею 
задачею восстановить процесс развития 
философской истины и найти закон этого 
процесса” [Козлов 1885а, 11].

Багато тогочасних філософів вважали, 
що філософія виникла в Європі, тому і від-
лік її історії розпочинали з філософських 
побудов греків. Інші спеціалісти, зокрема 
попередник О.О. Козлова у Київському 
університеті О.М. Новицький, шукали по-
чатки філософії на Стародавньому Сході, 
насамперед в Китаї та Індії. Такої самої 

думки дотримувався і О.О. Козлов, тому 
“Курс истории философии” розпочав із 
розгляду китайської філософії.

О.О. Козлов переконався, що “...китай-
ская философия, как и везде, первоначаль-
но сливалась с религией, но до известной 
степени была выделена из этого слияния 
уже самими китайськими философами. 
Как национальная религия практических 
и не богатых фантазией китайцев была 
проста, так и национальная философия 
их отличается простою и незамысловатою 
метафизикой” [Козлов 1885б, 31]. Олек-
сій Олександрович дійшов висновку, що 
первісне поклоніння духам та демонам, 
що втілювали в собі явища природи, зго-
дом узагальнилося у свідомості китайців у 
культі трьох головних божеств: неба, землі 
і сина неба � імператора. Ці релігійні заса-
ди, на думку вченого, і було покладено в 
основу китайської філософії, творцем якої 
став у VI ст. до н.е. Конфуцій.VI ст. до н.е. Конфуцій. ст. до н.е. Конфуцій.
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візерУнкове ткацтво належить 
до найдавніших досягнень культу-

ри татарського народу; було насампе-
ред домашнім ремеслом, яке процвітало 
ще за епохи кочівницького господарс-
тва. Удосконалюючись і збагачуючись 
протягом сторіч, воно стало одним із 
 найяскравіших проявів декоративного ми-
стецтва. Будучи кочівниками ще в XVI ст.  
(а частково і в ХVII ст.) та перейшовши до 
осілого способу життя, татари ще пртягом 
довгого часу зберігали звичай прикрашати 
мазанку або кам’яний будинок тканинами 
та шиттям (на зразок кибиток), особливо у 
період весіль. Ткання й шиття відігравали 
величезну роль і як домашні заняття, і як 
промисли.

Ткані вироби завжди були гордістю 
сім’ї, їх ретельно зберігали, передавали 
у спадок, вони навчали майстерності й 
виховували художній смак. Багато таких 
виробів тісно пов’язувалося зі звичаями, 
побутовими обрядами (наприклад, деко-
ративні рушники, покривала, скатертини,, скатертини,скатертини, 
хустки, безворсові килими та деякі інші 
речі, що входили у придане нареченої та 
були доказом її майстерності й працьови-
тості). Частина цих виробів пов’язувалася 
з весільним ритуалом і дарувалася нарече-
ному та його родичам. Ці вироби дарували 
під час обрядів, пов’язаних зі смертю або 
народженням людини. Деякі вироби (осо-
бливо декоративні рушники) дарували пе-
реможцям щорічних весняних святкувань. 
Усе м’яке начиння, що використовувало-
ся у побуті, було пов’язане візерунковим 
 ткацтвом і вишивкою. 

На жаль, нині збереглися зразки ткацтва, 
датовані лише XVIII�XX ст. Проте в пись-
мових джерелах XVII ст. ми зустрічаємо 
згадку про “безліч майстерних ткачів” міст 
Кафи і Бахчисарая [Челеби 2004, 151]. “Ні 
в одній країні не може бути таких тканин 
з білою кромкою і різнокольорових соро-
чок, як у цьому Сараї”, � писав Е. Челебі 

під час подорожі по Криму [Челеби 2004, 
145]. Згадку, датовану 16�4 р., про ткацтво з 
“найтоншого льняного полотна” ми зустрі-
чаємо також у колишнього префекта Кафи 
Д’Асколі Доротеллі [Д’Асколи 2004, 115].

Ткацтво і безворсове килимарство у 
кримських татар мало вивчалися і практич-
но не досліджувалися в науковій літературі. 
На початку ХХ ст. ряд питань, присвячених 
орнаментальному ткацтву й виробництву 
з вовни у кримських татар, досліджувався 
П.Я. Чепуріною й У. Боданинським [Чепу-
рина 1929; Боданинский 1928]. Проте й нині 
окремі публікації С. Ізідінової, Л. Петренко 
про кримськотатарське ткання, а М. Чур-
лу � про татарські килими не розкривають 
дане питання цілковито. 

За часів кримських ханів ткачі (“беза-
зи”) серед інших ремісничих цехів посі-
дали почесне місце. Їхнє привілейоване 
становище пояснювалося тим, що вони 
обслуговували ханський двір, усю придво-
рну знать, беїв і мурз, вище духівництво, 
а також працювали на зовнішній ринок. 
З падінням кримського ханства, від’їздом 
вищих класів до Туреччини ремісничі цехи 
припинили своє існування. Ткачі й виши-
вальники втратили роботу, але ткання і 
вишивка-шиття не зникають, оскільки ці 
заняття були дуже поважними для жінок. 
Навіть дружини ханів, беїв і мурз багато 
часу проводили біля ткацкого верстата і з 
п’яльцями. З моменту переходу Криму до 
Росії татарські жінки стали основними бе-
регинями цих видів народного мистецтва. 

Ткалі спиралися на багатовіковий до-
свід попередніх поколінь у виробництві 
тканин, удосконалюючи знаряддя вироб-
ництва і техніку ткання та виробляючи 
все нові й нові композиційні та кольорові 
прийоми орнаментації тканин, підіймаю-
чи ручне ткацтво до високого художнього 
рівня. Кращі зразки тканин XVIII � поч. 
 XIX ст. увібрали високу виконавчу май-
стерність, своєрідне художнє бачення світу, 

Н.М. Акчуріна-Муфтієва

мистеЦтвО вІзеруНкОвОгО ткАЦтвА
у кримсЬких тАтАр

мови, літератури, традиЦіЙна КулЬтура
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витончений смак їхніх авторів і доводять, 
що саме на цей період припадає найвищий 
розквіт технології кримськотатарського 
домашнього ручного та ремісничого тка-
цтва. Згідно з потребами, що виникли в 
побутовій культурі, різні види тканин для 
одягу і предметів домашнього вжитку за 
ступенем складності технологій виготов-
лення поділяються на прості полотна і ві-
зерункові тканини.

За класифікацією П.Я. Чепуріної, ткан-
ня кримських татар має 4 основні техніки 
[Чепурина 1929, 73]: 

Найпростіший вид ткання (“атма”) � 
гладка і смугаста тканина.

Орнаментальні (візерункові) види ткання:
� “орнегі сепме (або сачме) атма”; 
� “тахта(ли) атма”, а також “кетерлен-

ген тахтали”;
� “кибриз атма”. 
Слід згадати і ще один вид візерунково-

го ткацтва � “тепелі”, досліджений фахів-
цем Ялтинського історико-літературного 
музею Л.В. Петренко [Петренко 2000].

Основний вид ткання (“атма”) є звичай-
ним простим гродетуровим переплетен-
ням ниток основи й утоку. Нитка основи 
завжди має бути тоншою, ніж уточна. Цей 
вид всюди називається “атма” � тканиною 
(від дієслова атмак’ – кидати, перекида-
ти). У деяких регіонах тканину (доволі 
рідко) називали “ток’ума”, “без”, “кетен”. 
Цікаво, що процес виготовлення щільних 
тканин тюркомовними народами просте-
жується у мовному матеріалі. Так, назва 
тканини “ток’ума” пов’язана з поширеним 
у ряді тюркських мов дієсловом “тока”, 
“току”, а в турецькому й туркменському 
діалектах слово “ток” означало міцну ма-
терію [Севортян 1980, 253].

“Атма” мала ряд варіацій, яким відпо-
відала окрема назва [Чепурина 1929, 73]:

� “албаш атма” (яскраво-червоний – ро-
жевий, баш – голова, витік, початок) � тка-
нина з грубими кольоровими нитками  
(Іл. 1а); 

� “кереке-кенар (атма)” (кенар – бік, 
край, берег, межа) � тканина зі щільними 
по краях смугами; 

� “кереке (атма)” (керегеленген – схожа 
на ґрати) � суцільно смугаста по вертикалі 
тканина (іл. 1б); 

� “сантрач (атма)” (сантрач – шахо-
вий) � тканина в клітину (іл. 1в);

� “асма сантрач (атма)” (асма – те, 
що висить, повішане, іноді в значенні � 
 виноградна лоза на гратчастих шпале-
рах) � картата тканина виноградного тре-
льяжа (тобто в подвійну, потрійну, парале-
льну смугу) (іл. 1г); 

� “атма” (“су”, “елак”) � тканини в гори-
зонтальну смугу або зовсім без смуг (іл. 1д).

З атми виготовлялись предмети одягу 
й різноманітні побутові речі: чоловічі і 
жіночі натільні нічні сорочки, серпанки, 
завіси, облямівки, покривала, рушники, 
скатертини, серветки тощо. Її виготовля-
ли майже всі татарки. Неперевершеними 
майстринями атми найкращої якості були 
татарки-степнячки. Для атми переважно 
використовувалися нитки, прядені вручну 
з бавовняної (“памук’-басма”) і льняної 
(“кетен”) пряжі. У селах часто викорис-
товували конопляну і кропив’яну пряжу � 
тоді нитки виходили темнішими, товстими 
і грубими. 

Льон був дуже поширений у Криму, про 
що свідчить доволі велика кількість слів з 
основою “кетен” (льон): “кетен тохуми” 
(льняне сім’я), “кетен (ренглії, тюсю)” (бі-
лявий); “кетен йипі” (нитки льняні), “кетен 
ельва” (сорт халви, схожий на тонкі льня-
ні волокна), “кетенджи” (той, що сіє льон, 
продавець льону), “кетен безаси” (прода-
вець виробів з льону), “кетенли” (полотня-
ний), “ябани, кйик кетен” (коноплі), “кетен 
к’ушу” (птах коноплянка), “кетен кольмек” 
(полотняна сорочка), “кетен тарамак’” 
(розчісувати льон). Є й прислів’я: “Кетен 
догульмеиндже йимшамаз” (“Льон не ста-
не м’яким, доки його не розіб’ють”). 

У ханський період у районі Бахчисарая 
і Старого Криму татари займалися шовків-
ництвом. Але потреба в шовковому волок-
ні була значно більшою, ніж міг виробля-
ти Крим, і тому широко використовувався 
привізний шовк. Шовкові й золоті тканини, 
а також матерії з бавовняного паперу були 
дуже популярними й завозилися до Криму 
з Китаю, Персії та інших східних країн ще 
в XIII ст. [Рубрук 2004, 38]. За часів крим-
ського ханства з шовкових ниток (“іпек”) 
спеціальної обробки ткали святкові ткани-
ни. Іноді для ткання полотна використову-
вали різні нитки � з одних робили уток, а з 
інших � основу. Використовувалися також 
куповані нитки, які привозили з Бухари, 
Закавказзя, Малої Азії (з Анатолійського 
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узбережжя). Головним постачальником ни-
ток був Стамбул. Стамбульська бавовняна 
нитка “бурма” (кручена) славилася своєю 
міцністю, тонкістю, тугим та рівномірним 
суканням і використовувалася для гладких 
суцільних тканин. З “бурми” ткали атму, 
схожу на крепдешин. У кінці XVIII ст., з 
розвитком російської торгівлі, з’явилися 
бавовняні нитки машинного виробництва 
з Лодзі і Риги [Чепурина 1929, 75]. 

Візерунки робилися з різної шири-
ни смужок, які чергувалися по вертикалі 
(смугаста атма), або смужок, що утворю-
вали дрібні або великі квадрати по всій 
поверхні тканини (картата атма). З глад-
кої атми шили головні серпанки (марама, 
шербенті), чоловічі паски і хустки, а зі 
смугастої � рушники, сорочки і шальва-
ри (штани). Нитки завжди мали природ-
ний колір � білий або кремовий. Смуги в 
центральній частині полотнища створю-
валися за допомогою слабокручених ни-
ток “мелез” (мелез � мулат, метис, суміш, 
гібрид, змішаний з домішкою) і зовсім не 
кручених “дамбра”, які були значно щіль-
нішими, ніж “бурми”. Аналогічний підхід 
застосовувався і при тканні шовкової пря-
жі “шире”, яку в другій половині XIX ст. 
завозили із Закавказзя [Чепурина 1929, 
76]. Якщо основу натягували з “бурми”, а 
уток робили з “іпек” (“шире”), то виходи-
ла напівшовкова тканина � “іпеклі бурма” 
(шовкова бурма), “іпек сиру бурма” (бур-
ма з рядами шовку), “бозма іпек” (шовк 
“напівкровка”). Чергування в центральній 
частині товстих уточних ниток (“дашбурду 
елак’”) з тоншими, при великій щільності 
ткання, створювало ефект гофрування. 

Візерунок “сантрач (атма)” (картатий) 
утворювався за рахунок того, що товсті 
нитки утоку пропускалися не через усю 
ширину полотнища, а на певному відріз-
ку, і кожна нитка проходила через декілька 
горизонтальних рядів. Кінці полотнищ, за-
для зручності нанесення на них вишивки, 
робилися гладкими. 

Льняна пряжа й нитки (до появи в се-
редині XIX ст. анілінових барвників) за-XIX ст. анілінових барвників) за-ст. анілінових барвників) за-
звичай фарбувалися рослинними барвни-
ками, що додавало тканинам і візерункам 
на них (при всій яскравості й насиченості) 
особливої м’якої тональності. Колористич-
не рішення офоормлення горизонтальних 
смужок домінувало переважно в степових 

районах і нагадувало червоні, жовті, сині 
поля квітучих маків, тюльпанів, жовтців, 
первинок або шпорника, що покривають 
степ барвистими смугами [Чепурина 1929, 
76]. У гірських районах забарвлення тка-
нин мало переважно вертикальний напрям. 
Можливо, тут простежувався вплив навко-
лишніх прямовисних скель. Ритмічне роз-
ташування вертикальних і горизонтальних 
смуг було різним за кількістю, величиною, 
відстанню й зміною кольорів. З полотна, 
на якому чергувалися нитки червоного або 
коричневого кольору, шили сорочки.

“Смугастість” як явище художнього по-
рядку була присутньою також у декорі без-
ворсових килимів, доріжок, візерункових 
рушників. Смугасті тканини виготовляли 
різні середньоазіатські народи ще в епо-
ху раннього Середньовіччя. Відомо, що 
в Х ст. з Хорезму до різних країн (у тому 
числі � до Криму) завозилися різномані-
тні тканини, переважно смугасті. Східні 
тканини завозилися і за часів Кримсько-
го ханства, і після приєднання краю до 
Росії. У XVIII ст. торгівля Росії з країна-XVIII ст. торгівля Росії з країна-ст. торгівля Росії з країна-
ми Середньої Азії відбувалася переважно 
за участі татарських купців. Посилення в 
цих країнах феодальної замкнутості й ре-
лігійного фанатизму не давало можливостіможливості 
проникнення до них російських купців 
[Валеев 1984, 48]. Широкі торговельні 
зв’язки татарського купецтва з Середньою 
Азією, Персією, Туреччиною й іншими 
східними країнами сприяли завезенню па-
перових, шовкових і напівшовкових тка-
нин зі смугастими й квітково-рослинними 
 візерунками. 

Стаючи основою для інших видів тка-
нин, татарська атма була м’якою й тонкою, 
як крепдешин, вибіленою або кремово-
го відтінку, міцною при носінні і легко 
 пралася.

У техніці візерункового ткацтва до-
машні майстрині володіли усіма деталями 
технічних прийомів для виконання найріз-
номанітніших візерунків з різними видами 
структур і переплетень. Різноманіття ві-
зерункових тканин можна поділити на дві 
основні групи. До першої групи належать 
ткані вироби, візерунок на яких є безпо-
середньо пов’язаним зі структурою тка-
нини або “вписаний” у неї і виконувався 
різними способами за допомогою дощечок 
або реміз. Нитки, створюючи візерунок, 
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 формували основне переплетення ткани-
ни. Наявність нерівної рельєфної фактури 
поверхні тканини, що поєднувалася з рів-
ними гладкими ділянками, відрізняла їх 
від інших тканин. Сюди належать тканини, 
виконані за допомогою багаторемізної тех-
ніки “орнегі сепме”, “тахтали”, “тепели”.

До другої групи належать тканини, ві-
зерунок на яких не залежить від структури 
полотна. На поверхні цих тканин скрізь 
було присутнє однакове переплетення (по-
лотняне), змінювався тільки колір. Це тка-
нини із так званими заставними візерунка-
ми (“кибриз атма”).

Орнаментальний вид ткання (“орнегі 
сепме”), який називали так у степових і 
передгірних районах, долинах Качі й Бель-
бека, в гірських і південнобережних райо-
нах, одержав назву “орнегі сачма” (у караї-
мів і кримчаків � сечме, шечме), в пере-
кладі з татарської � “тканина з малюнком 
урозкид” (сепме, сачма, сечме – сипати, 
розсипати, розкидати; орнек – малюнок, 
візерунок, орнамент). “Орнегі сепме” за-
повнював кінці полотнища атма, призна-
чені для різних виробів. Малюнок викону-
вався з кольорової та щільнішої (на відмі-
ну від основної уточної) нитки урозкид по 
полотну. Застосовувалися нитки “мелез”, 
“дамбра” або шовк “іпек”. Кольорова нит-
ка прокладалася згідно з малюнком. Про-
кладання її від ряду до ряду відбувалося 
зісподу (“терс юзю”). При дворемізному 
тканні переважно виконувався орнамент із 
смуг, дуже поширений у степовій частині. 

Складні візерунки (завжди двобічні) 
утворювалися при багаторемізному ткан-
ні та все більше розповсюджувалися в 
гірському й південнобережному Криму. З 
такої тканини шили покривала “к’апама” 
на складені гіркою в ніші постелі (к’апа-
мак’– закривати, накривати, замикати), 
накидки “ортю”, завіси “перде”, портьєри, 
покривала “пешкир” для подушок обвід-
ного дивана, спеціальні шматки тканини 
“бохча” для загортання й носіння різних 
речей у вузлику. Оскільки при тканні за-
стосовувалося дещо коротке стегно, ши-
рина смуги тканини становила зазвичай 
від 55 до 70 см. Часто дві або три смуги 
з’єднували в’язаною мережкою (“ормеле, 
коклем”), причому так майстерно, що ма-
люнок виглядав як одне ціле. Орнамент 
був переважно геометричним, іноді � з 

округлими лініями. Зазвичай використо-
вувалася обмежена кількість мотивів і еле-
ментів, на основі яких створювалися нові 
варіанти візерунка. Ритмічний рух орна-
ментальної композиції диктувався не лише 
загальною симетрією, а й підрахунком ни-
ток полотна. 

“Атма” й “орнегі сепме” можна вважа-
ти основними за ступенем їхньої доскона-
лості й популярності серед татар-ногайців 
і степняків. [Чепурина 1929, 76].

Вид орнаментного ткання “тахта(ли) 
атма” (у гірському й південнобережному 
районах) або “кетерленген тахтали” (у сте-
повій частині Криму) називався так тому, 
що при тканні застосовувалася ще й спеці-
альна дощечка (тахта). Ця техніка вимагає 
широкого розкриття зіва верстата для про-
пуску товстої кольорової нитки “боямиш” 
(забарвленої) � значно товщої, ніж основна 
тканина атми. Техніка “тахтали” була по-
ширеною в гірській і південнобережній мі-
сцевостях Криму, в районах Карасубазара, 
Бахчисарая, Ялти, Судака, Феодосії. ЗовніЗовні 
вона дуже нагадує вишивку � за рахунок 
рельєфності візерунка, яка надає йому де-
коративності. Кожна візерункова нитка 
впліталася в тканину з основною уточною 
та утворювала протягом однієї лінії утоку 
окрему орнаментальну форму, не виходячи 
за її межі. Тонкі нитки основи на тлі візе-
рункової створювали враження павутини 
і ставали практично непомітними. Візеру-
нок у цій техніці мав вигляд вишитого тов-
стими нитками на тонкому полотні. 

Такі тканини застосовували для при-
крашання оселі під час весілля, у святкові 
дні; з них виготовляли “марама”, “учкурі” 
(весільні чоловічі пояси), “пештумали” 
(фартухи), “бохча”, “орту” (скатертини), 
рушники, завіси тощо. 

Особливо виразним є візерунок на най-
тоншій атме (у вигляді китиці) в головних 
серпанках “марама”. Різнобарв’я створю-
валося за рахунок таких традиційних ко-
льорових поєднань: червоного, жовтого і 
чорного; червоного і синього; червоного і 
чорного; чорного і білого; іноді � лише бі-
лого (іл. 2). 

Тканий візерунок на марама складався 
з дрібних елементів, розташованих по дов-
гому краю полотна. Найчастіше це було 
зображення сталактитів михрабної ніші, 
що мало назву “михрабли”. Присутність 
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цього мотиву як оберега на головних жі-
ночих уборах пов’язувалося з ім’ям Май-
рам (Marjam) � матері пророка Іси, яку, за 
мусульманською міфологією, опікун За-
карія помістив у михраб [Мифы народов 
мира 1980]. Основне поле полотна іноді 
заповнювалося рідкісним дрібним орна-
ментом, що змінював забарвлення в шахо-
вому порядку. Вузькі краї серпанка завж-
ди прикрашалися багатим орнаментом, 
який зазвичай складався з трьох мотивів 
на кожному кінці, розташованих в одному 
горизонтальному ряду, що повторювалися. 
Мотиви візерунка з’єднувалися між собою 
або перебували на відстані один від одно-
го. Відстань була такою невеликою, що 
виникало враження суцільного, в певному 
ритмі заповненого візерунком простору. 
На кінцях чоловічих поясів учкур візеру-
нок міг складатися з одного мотиву і ком-
понуватися по вертикальній осі.

У виробах, виконаних у техніці “тах-
та(ли) атма” і “кетерлеген тахтали” (кінця 
XVII � початку XVIII ст.), виразно просте-
жується вплив малоазійської культури. Це, 
на думку фахівців [Чепурина 1929, 75], і 
складність архітектурної композиції ма-
люнка, і різнобічність його призначення 
в обрядових діях. Поширеними сюжетами 
на тканих виробах цього виду були мінаре-
ти, сади й палаци султана, Мекка з мечетя-
ми, подорожі Магомета тощо. На марама 
кінця XIX � початку XX ст. кожний мотив 
складався з геометризованих зображень 
квітів (тюльпанів, лілей, гвоздик тощо), 
гілочок, кущів, дерев, розташованих (най-
частіше � по діагоналі) у вертикальних 
прямокутниках. Зустрічаються також зо-
браження дерева життя і просто геомет-
ричний орнамент у вигляді смуг з різно-
сполучуваними трикутниками, ромбами і 
нахиленими відрізками прямих. На кінцях 
поясів учкур, виконаних у техніці “тахта-
ли атма”, найчастіше зображалися дерево 
життя, мечеті, стилізовані квіти, розташо-
вані у великих квадратах, або широка сму-
га з розкиданими дрібними елементами.

На скатертинах, облямівках, покрива-
лах тощо крупні зображення орнаменту 
розташовувалися по периметру. Централь-
на частина полотна прикрашалася дрібни-
ми елементами, що чергувалися за кольо-
ром і були розміщені в шаховому порядку 
по всій поверхні. 

Візерунки на рушниках містили різні 
поєднання дрібноуступчастих трикутни-
ків, квадратів, ромбів (у тому числі � зі зрі-
заними кутами), багатокутників, хрестів, 
S- та Х-подібних фігур, стилізованих 
 антропоморфних і рослинних мотивів.антропоморфних і рослинних мотивів. і рослинних мотивів. 
Вони були розкидані по всьому полю ру-
шника, або ж розташовувалися на кольо-
ровій смузі вузького краю виробу, або ж 
розміщувалися у шаховому порядку в ква-
дратах полотна “асма сантрач”.

Широке застосування орнаменту “тах-
тали” для оформлення предметів побуту 
і одягу, багатство і художня виразність ві-
зерунків свідчать про глибокі традиції цієї 
техніки, яка проіснувала приблизно до кін-
ця XIX ст.XIX ст.ст. 

Технічний вид візерункового тка-
цтва � “атма кибриз” (“кіпрське ткання”), 
так зване заставне, або “килимне”, ткац-
тво � допомагав створювати складні ба-
гатокольорові орнаментальні композиції і 
використовувався для виготовлення пред-
метів різного призначення � переважно в 
гірських і південнобережних районах пів-
острова (іл. 3). У степових районах Криму 
цю техніку застосовували мало і в найпро-
стіших формах. Південнобережні й гірські 
кримчанки були справжніми майстринями 
даного виду ткацтва.

Техніка “атма кибриз” була схожою на 
ткання кавказьких килимів і виконува-
лася за допомогою лічби ниток основи, 
це зразок досконалого орнаментального 
двостороннього ткання. При цьому виді 
ткання нитки утоку вручну прокладалися 
між нитками основи і лягали настільки 
щільно, що повністю закривали їх. Кожна 
нитка пролягала лише в межах візерунка 
і, дійшовши до його межі, прокладалася у 
зворотному напрямку. Нитки закладок не 
перепліталися з ниткою основи, утворю-
ючи в місці повороту отвір, що називався 
“чильтер”, які розташовувалися східчасто. 

Судячи з назви, “атма-кибриз” � за-
позичений тип ткання. “Кибриз” означає 
Кіпр. Кибриз атма � тканина з острова 
Кіпр. Коли відбулося запозичення цієї тех-
ніки � важко сказати. Килимовий ткацький 
елемент “чильтер” (із візерунком виключ-
но геометричного характеру) виникає і 
розвивається в південнобережних районах 
Криму. Відсутність цієї техніки в Бахчиса-
райському районі і зв’язок її з килимовим 
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мистецтвом Закавказзя й Туркмениста-
ну свідчать про те, що її було принесе-
но не турецько-монгольською хвилею. 
“Проте пишний розвиток подібного роду 
 візерункової тканини на кінцях рушників 
у касимівських татар дозволяє думати, що 
деякі групи турецьких кочівників, ймовір-
но домонгольського періоду, з цією фор-
мою вже освоїлися” [Куфтин 2004, 526]. 
Ця техніка була присутня і в степових 
 районах. 

На думку етнографів, до Східної Євро-
пи заставну техніку ткання було занесено 
із Середньої Азії � разом з безворсовими 
килимами [Авижанская 1964, 45]. Застав-
не ткання є найдавнішим самобутнім яви-
щем, поширеним насамперед серед наро-
дів, які стикалися з кочовими племенами 
[Валеев 1984, 12; Грибова 1980, 78]. Його 
також знали татари Поволжя та Приурал-
ля [Сафина 1996,[Сафина 1996, 65], башкири, народи, башкири, народи 
Середньої Азії, українці [Лебедева 1956, 
527], росіяни [Яковлева 1957, 111].

Заставними візерунками зазвичай при-
крашалися побутові вироби невелико-
го розміру: кінці декоративних рушників: кінці декоративних рушниківкінці декоративних рушників 
“иджияр” (иджияр (араб.) � “платня за ро-
боту”), “кибриз”, “ельбез”, “ягбез” тощо, 
іноді � скатертини, покривала для посуду, скатертини, покривала для посуду,скатертини, покривала для посуду, 
а також елементи одягу � кінці чоловічих 
весільних поясів. 

Старовинні зразки застав, що дійшли 
до нас, датуються початком XVIII � пер-XVIII � пер-пер-
шою половиною XIX ст. Вони вирізняють-XIX ст. Вони вирізняють-ст. Вони вирізняють-
ся чудовим ритмічним ладом, багатством 
і різноманітністю візерунків, м’якістю і 
насиченістю колориту, бездоганністю тех-
нічного виконання. Зустрічаються як про-
сті, так і складні багатокольорові орнамен-
ти. Кольори розташовувалися довільно, в 
будь-якому ритмі та поєднанні. До XIX ст. 
відбувалося збільшення масштабу еле-
ментів. Візерунки складалися з багатосту-
пінчастих фігур ромбів, квадратів (у тому 
числі � зі зрізаними кутами), трикутників, 
багатокутників зі складним порізаним кон-
туром. Характерний для застав уступчас-
тий контур надає фігурам особливої чіт-
кості. Техніка заставного ткацтва сприяла 
виникненню орнаменту з геометричних 
фігур у дзеркальному відбитті. 

Улюблена кольорова гама иджиярів � 
поєднання жовтого, червоного, білого, 
синього і блакитного. На початку XIX ст. 

синій колір поступається місцем чорно-
му [Тюркские народы Крыма 2002, 269]. 
Тепер контрастне поєднання білого і чор-
ного на тлі основного червоного (з вико-
ристанням невеликої кількості жовтого) 
надавало виробові урочистості. У старо-
винних декоративних иджиярах тканина 
“кибриз атма” мала не лише вертикальне 
й горизонтальне пофарбування, а й скісне. 
Цей напрям зафарбовування (характерний 
для орнаментального килимарства велико-
го регіону � від Балкан до Середньої Азії) 
було запозичено килимарською технікою 
“кибриз”. Попри геометричний орнамент, 
ткане викладення “чильтер” зберігає се-
мантичний зв’язок з уявленнями про тва-
ринний і рослинний світ. Наприклад, у 
с. Шелень (між Судаком і с. Уськут) збере-
глися такі назви візерунків: “паща лева”, 
“насіннячко гарбуза”, “шматочок цукру”, 
“вода, що крутиться (меандр)” [Куфтин 
2004, 526]. Іноді в орнаменті “иджияр” зу-
стрічається поєднання античного меандру 
з характерною для Близького і Середньо-
го Сходу килимовою трояндою � “гюль”. 
Заміна країв троянди крутими і яскраво 
виступаючими завитками призводила до 
трансформації елемента, що мав тепер на-
зву “к’искач” (рак), � у районах, розташо-
ваних поблизу моря [Чепурина 1929]. 

Композиційний лад “атма кибриз” ви-
різнявся урочистістю, особливою мону-
ментальністю. Крупні візерунки на кінцях 
рушників з великою ритмічною гармо-
нією заповнювали бордюри, які здебіль-
шого розташовані у три смуги: основний 
широкий і по боках два вузькі. Візерунки 
вузьких бічних смуг зазвичай дублювали 
один одну і складалися з ромбів, уступ-
частих похилих смуг, горизонтально роз-
ташованих S-видних знаків тощо. Для 
основної широкої смуги характерним 
було зображення двох різних за контура-
ми великих фігур, які доповнювали одна 
одну. Характерною ознакою старовинних 
застав є велика (порівняно з пізнішими 
заставами) зламаність і дробіння контуру 
мотивів. У заставах кінця XIX � початку 
XX ст. практично відсутні верхні й нижні 
орнаментальні смуги. Лише на невеликій 
відстані від краю орнаменту пролягає у 
два-три ряди ниток смуга, що відокрем-
лює основний візерунок від вузької смуги 
наступного. 
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Крім виділених П.Я. Чепуріною ви-
дів орнаментального ткання, фахівець Ял-
тинського історико-літературного музею 
Л.В. Петренко згадує ще один вид візерун-
кового ткацтва � “тепелі”, віднайдений під 
час вивчення книг з колишнього Східного 
музею міста Ялти, а також фотонегативів 
на склі. В експлікації до цієї техніки було 
написано: техніка тепелі. Кольорові нитки 
цієї техніки були тонкими і близько при-
лягали одна до одної, утворюючи густий, 
насичений двосторонній візерунок. З таких 
тканин виготовляли одяг і предмети декора-
тивного оздоблення у південнобережному 
та в гірському Криму [Петренко 2000, 34]. 

Орнамент, виконаний технікою “тепе-
лі”, є уточний (з використанням ��4 кольо-��4 кольо-кольо-
рових утоків). Кольорова гама � поєднаннягама � поєднанняпоєднання 
чорного, білого, червоного, помаранчевого 
кольорів (традиційна для кримськотатар-
ського візерункового ткацтва). Іноді зу-
стрічається використання ниток зеленого, 
синього, сірого кольорів. На деяких иджи-
ярах кольори відокремлюються за допомо-
гою отвору “чильтер”, як на иджиярах тех-
ніки “кибриз атма”. Але відмінність між. Але відмінність між Але відмінність між 
технічним видом “тепелі” і тканням “ки-
бриз атма” полягає в тому, що орнамент уу 
техніці “тепелі” не є суцільним: його еле-
менти відокремлюються простими нитка-
ми основи й утоку. Це робить його близь-
ким до “тахтали”. Можна припустити, що. Можна припустити, що Можна припустити, що 
“тепелі” до певної міри поєднав прийоми 
“кибриз атма” і “тахтали”. Це можна про-”. Це можна про- Це можна про-
стежити і в орнаментальних формах, осно-
ву яких становлять геометричні символи � 
ромб, квадрат, трикутник, горизонтальні, 
вертикальні, ламані лінії. Комбінуючи ці 
елементи, ткачі створювали складні орна-
ментальні композиції (іл. 4).

У давнину кримські татари, як і інші 
народи Сходу та Європи, володіли тех-
нологією виготовлення фарб із рослин та 
неорганічних матеріалів. Жовта фарба різ-
них відтінків виготовлялася з лушпиння 
цибулі, стебел шафрану, коренів іудиного 
дерева (вид круглолистої акації) та барба-
рису. Чорну фарбу робили з чорнильного 
горішка і шкуринок граната. Коричневих 
відтінків надавала фарбам зелена оболон-
ка волоського горіха. Червона (сандал, ма-
рена, кошеніль), синя (індиго) і блакитна 
фарби привозили з Анатолійського і Кав-
казького узбережжя [Чепурина 1929, 76]. 

Поряд з рослинними барвниками ви-
користовували також привізні кольорові 
глини (турецька блакитна, рожева), галун 
(“ранклі шап”) і купорос (“кибриз заджи”, 
“еза”). Таке поєднання надавало тканинам 
м’якого й оксамитового відтінків. В остан-
ній чверті XIX ст. почали застосовувати 
анілінові барвники, котрі робили тканини 
неприродно яскравими, і це дуже змінило 
забарвлення тканин.

Аналіз орнаментальних мотивів тканих 
виробів засвідчив, що основні елементи 
і форми орнаментів дуже прості. Вони 
створювалися за допомогою комбінуван-
ня елементів різної товщини: похилих по-
верхонь; багатокутників, що мали окрему 
назву згідно з кількістю кутів (“уч (три)  
-кош (кут)”, “дорт (чотири) -кош”, “секиз 
(сім) -кош” тощо); смуг, що оздоблювали 
малюнок (“суу” � витік води), S-подібних 
(сув � вода), спіралеподібних (“бурма-су”) 
елементів тощо.

Слід зазначити, що у кримських татар 
будь-які лінійні елементи ткання назива-
ються “атма” і лише їхні різні комбінації 
мають назви, що співвідносяться з певним 
видом живих істот або предметів. Напри-
клад, поєднання двох похилих поверхонь 
називають “балик куйрук” (хвіст риби); 
поєднання трьох відрізків, які виходять з 
однієї точки, � “коз аяк” (гусяча лапка); 
безперервну ламану зиґзаґоподібну лі-
нію � “ядизле суу” (дужки курячих клю-
чиць). Як зазначалося вище, комбінації 
перетину ліній під прямим кутом назива-
ються “сантрач” (карта) і “сантрач-асма” 
(виноградна карта).

Смуги, що мають загальну назву “суу”, 
можуть бути або продовженням головно-
го візерунка, або самостійним мотивом. 
У тому й іншому разі вони розділяються 
вузькими смужками. В “атма кибриз” ці 
смужки мають іншу техніку. “Суу” пере-
важно становлять 1/5, 1/6 і 1/8 частини 
візерунка, а іноді � 1/2 або 1/�. Функція 
“суу” � підкреслювати головний мотив 
орнаментної композиції. Початок смуг на-
зивається “баш-суу” (голова), а кінець � 
“чег-суу” [Чепурина 1929, 77]. Орнамен-
тальна композиція і структура візерунка 
кожної речі створювалися згідно з цільо-
вим призначенням. Наприклад, предмети, 
призначені для релігійних обрядів, мали 
зображення мінаретів, мечетей, міхрабів, 



Східний світ №3 2006 11�

Н.М. Акчуріна-Муфтієва

човна Магомета, райських дерев, кумганів 
тощо. 

Художнє значення візерункового тка-
цтва є надзвичайно важливим, проте, 
зникнувши з побуту народу вже на початку 
XX ст., цей вид мистецтва ще не одержав 
належного розвитку. Лише в деяких селах 
у �0-х роках ХХ ст. можна було зустріти 
майстринь, що володіли цим чудовим мис-
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тецтвом. Художникам слід приділити біль-
ше уваги величезній спадщині в царині 
заставної візерункової творчості � основи 
кримськотатарського мистецтва килимар-
ства. Треба відновити цей один з найдавні-
ших і самобутніх видів мистецтва народу, 
який ще може і має збагатити сучасність, 
принести людям багато радості в їхньому 
побуті й творчості.
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ІЛЮстрАЦІї

а) 

в) г)

д)

б) 

Іл. 1. Основний вид ткання – “атма”:
а) “албаш атма” – тканина з грубими 

кольоровими нитками;
б) “кереке (атма)” – тканина суцільно 

смугаста по вертикалі;
в) “сантрач (атма)” – картата тканина;
г) “асма сантрач (атма)” – картата 

тканина виноградного трельяжа;
д) “атма” (“су”, “елак”) – тканини в 

горизонтальну смугу або без смуг.
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б)

г)

а)

б)

в)

а) в)

Іл. 2. Орнаментальний вид 
ткання – “тахта(ли) атма” 
(“кетерленген тахтали”):

а) марама. Кінець XIX ст. 
ЯІЛМ, КП-9570;

б, в, г) фрагменти візерунків, 
виконаних за допомогою техніч-
ного виду ткання – “тахтали”.

Іл. 3. Орнаментальний вид ткання – “кибриз 
атма”:

а) рушник. Кінець XVIII – поч. XIX ст. 
Ялтинський повіт. Колекція К.А. Іностранцева. 
РЕМ, КП 4801-3;

б) фрагмент ткання з отворами “чильтер”;
в) кибриз. Кінець XIX ст. ЯІЛМ, КП-8218.
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а) б)

Іл. 4. Орнаментальний вид ткання – “тепелі”:
а) учкур. Кінець XIX – поч. XX ст. Колекція А. Умерова. РКММ. КП-168;
б) рушник – ягбез. Кінець XIX ст. Степовий район. Колекція С.А. Трусової. РЕМ. КП-4801-7.

скОрОчеННя
БДІКЗ � Бахчисарайський державний історико-краєзнавчий заповідник.
РЕМ � Російський етнографічний музей.
РКММ � Республіканський кримськотатарський музей мистецтв.
ЯІЛМ � Ялтинський історико-літературний музей.



Східний світ №3 2006 121

в євроПейській граматичній тради-
ції система розширених похідних діє-

слівних основ, утворених від непохідної 
основи, має назву «породи». Кожна з по-
рід розширює основне значення первинної 
дієслівної основи, додаючи до нього нові 
семантичні відтінки (здебільшого � виду 
і стану, каузативності, інтенсивності й 
 частотності [Шарбатов 1991, 316]). Серед 
загальної кількості розширених дієслівних 
основ деякі набувають характеру регуляр-
них утворень в арабській мові, хоч і не від 
кожного кореня [Гранде 1998, 122]. 

Як стверджує  Б.М. Гранде, в арабській 
літературній мові «дієслівні основи можна 
поділити на три головні і низку похідних: 

а) прості основи двох моделей (склада-
ються лише з кореневих приголосних);

б) інтенсивна основа з основами, 
що примикають до неї і в яких має міс-
це гемінація або редуплікація. Різнови-
дом цієї основи є конативна основа з до-
вгим голосним і пов’язані з нею основи з’язані з нею основи зязані з нею основи з 
 дифтонгом;

в) каузативна основа, утворена за допо-
могою префіксів;

г) утворені від них зворотні основи з 
префіксом t-- абоабо n--» [Гранде 1998,[Гранде 1998,Гранде 1998, 78]. 

На нашу думку, дослідження системи по-
хідних дієслівних основ арабських діалек-
тів взагалі та єгипетського зокрема є над-
звичайно важливим, оскільки в арабських 
діалектах деякі дієслівні породи втратили 
частину значень, які й досі мають відповід-
ні породи в літературній мові; а з іншого 
боку � відбувається розширення семантики 
низки порід [Шарбатов 1991, 317].

К. Хоулз виділяє такі основні відмін-
ності в системі дієслівних порід діалек-
тів: а) зміни в дериваційному значенні 
і дифіксації типів непоширеної основи;  
б) скорочення кількості типів непошире-
ної основи; в) зникнення деяких типів по-
хідної основи й розширення інших [HolesHoles 
1995, 102]. Крім того, ступінь розбіжності 
діалектної морфології з класичною зале-
жить від типу та історії діалекту: міські 
говірки й діалекти (такі як досліджуваний 

нами каїрський), які зазнали значних мов-
них контактів, характеризуються значно 
вищим ступенем інновації, ніж бедуїнські 
[Holes 1995,Holes 1995, 1995, 110]. 

Порівняно з іншими класами слів, діє-
слово характеризується найрозвиненішою 
і найбільш місткою системою граматичних 
форм. Крім того, дієслово служить у діа-
лекті базою для утворення значної части-
ни іншої лексики, тому глибоке вивчення 
дієслівної системи є ключем до розуміння 
всього граматичного ладу діалекту та за-
конів його функціонування й розвитку 
[Мишкуров 197�, 5]. 

Досліджуючи дієслова як двосторонню 
мовну сутність, основну увагу ми зверта-
ємо на форму, поряд зі змістом, оскільки 
«встановлення відношень мотивації між 
однокореневими дієсловами базується на 
тому, що непохідне первинне дієслово ви-
ступає як те, що мотивує, а похідне � як 
мотивоване. Мотивоване слово завжди 
містить інваріант � основу, що мотивує, і 
відповідний формант, який є носієм пев-
ного словотворчого значення» [Мишкуров[МишкуровМишкуров 
197�, 16]. 

Важливим аспектом дослідження сис-
теми дієслівних похідних основ є порів-
няння словотвірного значення кожної по-
роди арабської літературної мови та єги-
петського діалекту. У нашому дослідженні 
ми вже розглядали діалектні морфологічні 
типи непохідних дієслівних основ та їхні 
значення [«Сходознавство» �1��2, 68–80] 
і дійшли висновку щодо високого ступе-
ня збереження характерної ознаки тимча-
сового або постійного стану дієслів типу 
fi�il�ilil і fu�ul�ulul у єгипетському діалекті. Тому, 
на нашу думку, є не зовсім доречним гово-
рити про стирання семантичної межі між 
моделями в сучасних арабських діалектах, 
про яке згадував Г.Ш. Шарбатов [Шарба-
тов 1991, 311]. 

Найбільш детальну характеристику зна-
чень похідних дієслівних порід літератур-
ної мови подає Б.М. Гранде [Гранде 1998,[Гранде 1998,Гранде 1998, 1998, 
123–136–136136]. На неї ми й спиратимемося, до-На неї ми й спиратимемося, до-
сліджуючи діалектну систему похідних 

Ю.І. Петрова

системА пОхІдНих дІєсЛІвНих фОрм 
єгипетсЬкОгО дІАЛекту АрАбсЬкОї мОви
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порід, акцентуючи увагу на пошуках різ-
них відтінків значень словотворчих моде-
лей похідних дієслівних основ у діалекті.

Таким чином, питання, які виникають 
при дослідженні дієслівної системи єги-
петського діалекту, пов’язані з: а) виявлен-
ням спільних закономірностей і відмін-
ностей у системі дієслівного словотвору 
на двох функціональних рівнях арабської 
мови; б) дослідженням регулярності та 
продуктивності різних типів розширених 
дієслівних основ; в) дослідженням зв’язку 
плану вираження похідних дієслівних мо-
делей з планом змісту; г) виявленням но-
вих діалектних похідних дієслівних форм 
та їхніх семантичних ознак. 

Арабський філолог Д. аль-Кахтані дослі-
див 8�27 дієслів літературної мови (за його 
даними, це повний список наявних у літера-
турній мові дієслів) і склав таку класифіка-
цію [Al-�ahtani 2004,Al-�ahtani 2004,-�ahtani 2004,�ahtani 2004, 2004, 5]. [ [Таблиця 1]..

Дослідниця М.Ш. Шекіхачева на осно-
ві 15-томного тлумачного словника Ібн 
Манзура «Мова арабів» (Бейрут, 1990) 
розробила класифікацію всіх непохідних 
і похідних морфологічних моделей дієслів 
та імен арабської літературної мови [Ше-
кихачева 2000]. Кількість похідних дієс-
лівних форм, за її підрахунками, наведено 
на таблиці 2. 

За даними Д. аль-Кахтані, які є набага-
то повнішими, кількість похідних дієслів 
літературної мови, утворених від І породи, 
є значно більшою (5001 з 8�27). За даними 
М.Ш. Шекіхачевої, похідні слова арабської 
мови (загальна кількість усіх дериватів) 
становлять понад 90% її лексичного скла-
ду [Шекихачева 2000, 3]. З іншого боку, за 
даними американських дослідників, у су-
часній арабській мові активно функціону-
ють �127 дієслів, з яких найуживанішими 
є 474, 224 з яких (тобто майже половина) � 
дієслова І породи, а решта � інші похідні 
породи разом, а також чотириконсонантні 
дієслова [Holes 1995,Holes 1995, 1995, 82]. 

За даними Д. аль-Кахтані, найуживані-
шими в арабській літературній мові є 200 
дієслів (виділених ним на підставі частоти 
вживання), співвідношення яких показано 
на таблиці 3 [Al-�ahtani 2004,Al-�ahtani 2004,-�ahtani 2004,�ahtani 2004, 2004, 96]..

Д. аль-Кахтані зазначає, що доволі не-
легко чітко окреслити семантичні ознаки 
всіх морфологічних моделей дієслів араб-
ської літературної мови, хоча аналогічна 

проблема постає перед дослідником будь-
якої мови. Значення часто переплітаються 
між собою, і розмежувати їх доволі важко 
[Гранде 1998, 136]. З одного боку, деякі. З одного боку, деякі З одного боку, деякі 
тенденції можна підтвердити численними 
прикладами (мова являє собою систему, 
що складається з підсистем), а з іншого � 
існує багато несистематичних явищ. Щодо 
морфологічної структури арабської літе-
ратурної мови, то вона відзначається висо-
ким ступенем систематичності [Al-�ahtaniAl-�ahtani-�ahtani�ahtani 
2004, 102], чого не можна сказати про за-
гальнодіалектну систему похідних дієслів. 
Проте в єгипетському діалекті, на нашу 
думку, можна простежити досить помітні 
тенденції до морфологічної та морфоно-
логічної системності, а також до уніфікації 
значень словотворчих моделей.

Відомо, що в арабській літературній 
мові широко вживаними є І порода, а та-
кож 9 порід, похідних від неї. Максималь-
на кількість похідних порід від певної не-
поширеної основи може сягати 7�8, проте 
у переважній більшості випадків кількість 
є значно меншою [Holes 1995,Holes 1995, 1995, 82]. Серед 
п’яти порід, які практично не вживаються 
в сучасній арабській мові (XI�XV), арабіс-XI�XV), арабіс-�XV), арабіс-XV), арабіс-), арабіс-
ти виділяють XII породу як таку, що досіXII породу як таку, що досі породу як таку, що досі 
функціонує (М.Ш. Шекіхачева наводить 
12 дієслів [Шекихачева 2000, 500]), а XIIIXIII 
і XV породи іноді взагалі не згадують [Ры-XV породи іноді взагалі не згадують [Ры- породи іноді взагалі не згадують [Ры-
жих 2002, 18]. Щодо єгипетського діалек-
ту, то в процесі дослідження нами не було 
виявлено жодного дієслова ХІ�XV порід.XV порід. порід.. 

За даними Д. аль-Кахтані, у літератур-
ній мові лише від чотирьох коренів справді 
утворюються й функціонують всі 8 осно-
вних похідних порід (до них не належить 
специфічна IX порода) �IX порода) � порода) � hkm, hwl, qsm, qt�� 
[Al-�ahtani 2004,Al-�ahtani 2004,-�ahtani 2004,�ahtani 2004, 2004, 96]. До цього переліку 
слід додати корінь (slh). Співвідношення 
продуктивності цих коренів у літературній 
мові та єгипетському діалекті представле-
но на таблиці 4.

Крім того, в єгипетському діалекті 
утворюються всі породи з I до X (крім IX)I до X (крім IX) до X (крім IX)X (крім IX) (крім IX)IX)) 
від кореня gm��, від якого в літературній 
мові утворюються 6 порід. Отже, інвентар 
порід від найпродуктивніших коренів не 
є тотожним на цих двох функціональних 
рівнях арабської мови. 

У процесі дослідження часто виникає 
питання: чи є та або інша морфологічна 
форма діалектною, вживаною у мовленні 
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всіх прошарків суспільства, а не запозиче-
ною з літературної мови? Відповідь на це 
питання, на нашу думку, можна пов’язати 
зі статистикою продуктивності тих чи ін-
ших форм, дослідження якої є одним із за-
вдань цієї роботи. 

В результаті наших досліджень ми підра-
хували кількість “класичних” (наявних в лі-
тературній мові) похідних дієслівних форм 
єгипетського діалекту від триконсонантних 
коренів (на основі діалектного словника 
[Hinds, Badawi 1986]). [Hinds, Badawi 1986]). [, Badawi 1986]). [Badawi 1986]). [ 1986]). [[Таблиця 5].

Як видно з таблиці, найбільш продук-
тивною з усіх дієслівних форм у єгипет-
ському діалекті є ІІ порода (fa‘‘al‘‘alal), кіль-
кість дієслів якої перевищує навіть кіль-
кість дієслів, наявних у літературній мові. 
Найбільша продуктивність цієї породи, 
порівняно з іншими похідними порода-
ми, спостерігається і в літературній мові 
(14%) [Al-�ahtani 2004,Al-�ahtani 2004,-�ahtani 2004,�ahtani 2004, 2004, 54]. Основними 
її значеннями є: а) каузативність; б) інтен-
сивність дії, вираженої дієсловом І породи 
[Гранде 1998, 123]. Можна сказати, що в 
єгипетському діалекті ці значення прояв-
ляються навіть більше, ніж у літературній 
мові, оскільки більшість наявних дієслів 
обов’язково має чітко виражене одне із та-
ких значень (іноді � два), а в літературній 
мові діапазон значень є ширшим. Одні й 
ті ж самі дієслова зі значенням інтенсив-
ності та каузативу можуть існувати на двох 
функціональних рівнях: qattala/’attil/’attilattil (вби-
вати у великій кількості); �aww�/�awwaaww�/�awwa�/�awwaawwa 
(сильно вити/гавкати). У діалекті можуть 
додаватися цілковито нові значення або 
посилюватися значення інтенсивності: 
qatta�a�aa («рвати на шматки»; «сильно ру-
бати») /’atta�atta�� (ті ж значення + «продавати/
купувати велику кількість квитків або тка-
нини»); faqqa�a�aa («бити, розбивати»)/fa’’a�’’a�a�� 
(«послідовно розбити кілька речей»).

Значення каузативу, коли суб’єкт висту-
пає збудником дії іншого суб’єкта, в діалек-
ті проявляється дуже чітко у багатьох діє-
словах: hassis («змусити відчути»), habbib 
(«викликати любов»); garra�� («змусити 
випити»), bawwi�� («змусити розстебнути/
розв’язати»); �ayyilayyil («змусити нести»). 

Характерною ознакою єгипетського діа-
лекту є продуктивність ІІ породи для дено-
мінативного утворення нових дієслів на-
віть від запозичених лексичних одиниць. 
У такому разі дієслово набуває значення 

дії, безпосередньо пов’язаної зі значенням 
імені, яке мотивує: f�l�ll (слон)→ fayyil («стати 
великим і товстим»); fiyyafiyya («категорія») → 
fayya («сортувати»); ’irdird («мавпа») →  
’arradarrad («нести відповідальність за того, хто 
поводиться по-дитячому»); англ. “finish”finish”” 
(«завершувати») → fanni�� («залишати не-
закінченим; звільняти з роботи»); il-kuw�t-kuw�tkuw�t�tt 
(Кувейт) → kawwit («кувейтизувати»); 
 gamal («верблюд») → gammil («працювати 
погоничем верблюдів»); ���aa («кальян») → 
�ayyi�ayyi�� («палити кальян»).

Крім того, нами виявлено ще одне ха-
рактерне для єгипетського діалекту зна-
чення ІІ породи, відсутнє в літературній 
мові, � перехід у стан, виражений іменем, 
яке мотивує (особливо це стосується лек-
сем із семою «темний»): l�la�lala («ніч») → 
id-dunya layyilit-dunya layyilitdunya layyilit layyilitlayyilit («настала ніч»); dalma 
(«темрява»)→ id-dunya dallimit-dunya dallimitdunya dallimit dallimitdallimit («стемні-
ло»); ’�timtim («темний») → ’attimattim («стати 
темним»; «робити темним, чорним»). 

Друге місце за продуктивністю у нашій 
класифікації посідає � порода ( порода (itfa‘‘al‘‘alal). За 
даними Д. аль-Кахтані, вона посідає друге 
місце і в літературній мові. Ця форма є тіс-
но пов’язаною з ІІ породою (морфологічно 
та семантично) і є утвореною від неї за до-
помогою показника зворотності префікса 
ta--. Б.М. Гранде зазначає, що в російській 
арабістиці породи з цим префіксом (V і VI)V і VI) і VI)VI)) 
протиставляються породам, від яких вони 
утворені (II і ІІІ), незалежно від того, які ді-II і ІІІ), незалежно від того, які ді- і ІІІ), незалежно від того, які ді-
єслова в яких значеннях мають цю форму. 
Арабські ж автори виділяють з усіх значень 
V породи форму, підпорядковану формі ІІ породи форму, підпорядковану формі ІІ 
породи [Гранде 1998, 139]. На наш погляд, 
аналізуючи ці форми, в єгипетському діа-
лекті слід розмежовувати форми V поро-V поро- поро-
ди, утворені безпосередньо від ІІ породи, 
та самостійні непохідні форми, оскільки 
різниця між ними є доволі вираженою. Зо-
крема, зв’язок між ІІ породою, що моти-
вує, та похідною від неї V породою зі зво-V породою зі зво- породою зі зво-
ротним значенням добре простежується 
у таких прикладах (особливо зручно від-
стежувати цей зв’язок на дієсловах, утво-
рених від імен і запозичень): sannid («під-
тримувати») → itsannid («підтримувати 
себе»; «спиратися»); farra�� («розгалужу-
вати») → itfarra�� («розгалужуватися»); ��kk 
(фр. «шик») → �ayyikayyik («надавати елегант-
ного вигляду») → it�ayyik�ayyikayyik («робити себе 
елегантним»); f�ta�tata («серветка»; «рушник»; 
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«жіноче покривало») → fawwat («накри-
вати серветкою/рушником») → itfawwat 
(«накриватися рушником/покривалом»). 

З іншого боку, в єгипетському діалекті 
спостерігається нове явище � морфологі-
чний збіг форми V породи з формою па-V породи з формою па- породи з формою па-
сиву дієслова ІІ породи, утвореної за до-
помогою зовнішнього афікса it--: itdammanitdamman 
(«містити в собі»; «бути включеним» (від 
damman («включати»)). На наш погляд, 
форму пасиву itfa��al��alal можна виділити як 
окрему похідну морфологічну форму з по-
казником пасиву it--. Дослідження діалект-
них дієслів моделі itfa��al��alal показало, що за 
кількістю форма пасиву від дієслів ІІ по-
роди приблизно втричі перевищує форму 
“класичної” V породи:V породи: породи: fayya («сортувати») 
→ itfayya («підлягати сортуванню»); �urukuruk 
(тур. “непридатний (до військової служ-
би)”) → �arrakarrak («вважати непридатним 
до військової служби») → it�arrak�arrakarrak (форма 
 пасиву). 

Відтінок інтенсивності у дієсловах ІІ 
породи зберігається й у похідній від нього 
формі: �anna’anna’’ («стратити через повішан-
ня» (велику кількість людей)) → it�anna’�anna’anna’’ 
(«бути повішаними» (про велику кількість 
людей)).

Спільною рисою V породи літературноїV породи літературної породи літературної 
мови й діалекту є значення переходу до 
постійного стану, набуття якоїсь ознаки: 
tasawwafa/itsawwif/itsawwifitsawwif («стати суфієм»).

Можна згадати також про нове значен-
ня V породи, яке з’явилося в діалекті, алеV породи, яке з’явилося в діалекті, але породи, яке з’явилося в діалекті, алепороди, яке з’явилося в діалекті, але’явилося в діалекті, алеявилося в діалекті, але 
не набуло широкого розвитку, � характе-
ристику поведінки: itdalla�� («поводитися,(«поводитися, 
як розпещена дитина»; «поводитися легко-
важно»; «поводитися кокетливо»); it�abbid�abbidabbid 
(«поводитися набожно»); it’annat’annatannat («стави-
тися з презирством»).

Подібно до співвідношення ІІ та V по-V по- по-
рід відбувається співвідношення і між ІІІ 
і VI породами.VI породами. породами. ІІІ порода (f��������il) в єгипет-в єгипет-
ському діалекті не є дуже поширеною і не 
має нових специфічних значень. За наши- За наши-За наши-
ми спостереженнями, дієслова ІІІ породи 
в діалекті мають аналоги в літературній 
мові. Крім того, в діалекті зберігається 
типова для них перехідність. Не утворю-
ються також і деривати від запозичених 
одиниць. Два основних значення породи 
є аналогічними до значень у літературній 
мові: а) спрямованість дії на іншу особу: 
’�wihwih («сперечатися з»); d�hin�hinhin («обманю-

вати за допомогою лестощів»); б) змаган-
ня, намагання викликати певну дію у від-
повідь: ��kiskis («провокувати»); ��kilkil («на-
магатися посваритися»). 

Щодо �� породи породипороди (�tf��������il), то в літератур-
ній мові вона є зворотною до ІІІ породи, 
оскільки утворюється за допомогою по-
казника зворотності ta-- [Гранде 1998,[Гранде 1998,Гранде 1998, 129]. 
Але ця зворотність у літературній мові 
не є чітко вираженою в цій формі на від-
міну від V породи. Б.М. Гранде зазначає,V породи. Б.М. Гранде зазначає, породи. Б.М. Гранде зазначає,породи. Б.М. Гранде зазначає, 
що форма VI породи може мати значенняVI породи може мати значення породи може мати значенняпороди може мати значення 
медіального стану, зворотне і пасивне, але 
між цими значеннями багато спільного і їх 
важко відокремити одне від одного [Гранде[ГрандеГранде 
1998, 129]. Найбільш характерним значен-Найбільш характерним значен-
ням цієї форми є взаємність дії (виконавці 
якої спрямовують свою дію один до одно-
го), і воно чітко простежується у діалекті: 
it��kil��kilkil («сваритися»); it’�wih’�wihwih («сперечатися 
між собою»); it��zim��zimzim («запрошувати один(«запрошувати один 
одного»). 

Другим характерним значенням цієї по-
роди є удавання якоїсь дії або стану, яке та-
кож досить часто зберігається в діалекті. В 
даному випадку дієслово утворюється від 
імені та має його ознаку: ’a�maa�ma�mama («сліпий») 
→ it��ma��mama («удавати сліпого»; «удавати, що 
не помітив»); ġabiabi («дурний») → itġ�baġ�baba 
(«удавати дурня»). 

Подібно до V породи, поширеним зна-V породи, поширеним зна- породи, поширеним зна-
ченням VI породи (що чітко простежуєтьсяVI породи (що чітко простежується породи (що чітко простежується 
у численних прикладах) є характеристика 
поведінки: itġ��imġ��imim («поводитися нерозум-
но»); itr�zil�zilzil («поводитися нечемно»). Це 
значення VI порода може мати і в літера-VI порода може мати і в літера- порода може мати і в літера-порода може мати і в літера-
турній мові, хоча Б.М. Гранде про нього не 
згадує. 

Досліджуючи форми VІ породи в єги-VІ породи в єги-І породи в єги-
петському діалекті, ми виявили явище 
морфологічного збігу цієї форми з новою 
діалектною формою пасиву дієслова ІІІ 
породи, утвореної за допомогою зовніш-
нього афікса it--. З огляду на це виникає 
необхідність розмежування цих абсолют-
но ідентичних з морфологічної точки зору 
двох форм, подібно до розмежування форм 
itfa��al.��al.al.. Б.М. Гранде також вказує на «нову 
розширену основу, паралельну до VI поро-VI поро- поро-
ди» [Гранде 1998,[Гранде 1998,Гранде 1998, 144]. Але, на відміну від 
форми V породи, в якій переплітаютьсяV породи, в якій переплітаютьсяпороди, в якій переплітаються 
зворотне і пасивне значення, котрі важко 
відокремити одне від одного, в VI поро-VI поро- поро-
ді межа між значеннями є доволі чіткою. 
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 Велика кількість дієслів цієї форми у слов-
нику мають два значення: а) взаємності;  
б) форми пасиву від ІІІ породи. Але, на 
наш погляд, ці значення не можна зводити 
до однієї похідної основи itf��il��ilil, оскільки 
різниця між традиційними значеннями 
цієї породи, утвореної шляхом дифіксації, 
і значенням нової форми пасиву, утворе-
ної за допомогою зовнішньої афіксації, є 
вираженою дуже чітко: itd�fi��fi�fi�� («штовхати 
один одного»; «бути захищеним»); it��nid��nidnid 
(«протидіяти один одному»; «відчувати 
протидію»); it��ni’��ni’ni’’ («обіймати один одно-
го»; «перебувати в обіймах»). 

�� порода ( порода (’af‘alaf‘al‘alal) в арабській літера-
турній мові є однією з найпоширеніших і 
найпродуктивніших. У загальній класифі-
кації Д. аль-Кахтані вона посідає за про-
дуктивністю третє місце, а у класифікації 
М.Ш. Шекіхачевої � перше. Крім того, в 
літературній мові ця форма вирізняється 
найбільшою різноманітністю і кількіс-
тю значень (1�), серед яких найбільш ви-
раженим є каузативність [Гранде 1998, 
125–127]. В єгипетському діалекті спо-
стерігається протилежне явище � дуже 
низька продуктивність IV породи. ЗгідноIV породи. Згідно породи. Згідно 
з даними діалектного словника [Hinds,Hinds,, 
Badawi 1986], близько половини дієслів 1986], близько половини дієслів 
цієї форми є елементами з літературної 
мови, які функціонують у мовленні інте-
лігенції: ’a��asa��as («стати банкрутом»); ’a�raka�rak�rakrak 
(«залучати»; «бути атеїстом»). Крім того, 
у діалекті (навіть у мовленні інтелігенції) 
спостерігається звуження значень дієслів 
цієї форми порівняно з їхніми аналогами в 
літературній мові: ’afsahaafsaha («красномовно 
говорити»; «зрозуміло висловлюватись»; 
«святкувати Пасху») → ’afsahafsah («вислов-
лювати»); ’adġamaadġamaġamaama («залучати до складу»; 
«з’єднувати»; «асимілювати») → ’adġamadġamġamam 
(«асимілювати»). Також дуже часто зна-
чення IV породи в діалекті збігається зіIV породи в діалекті збігається зі породи в діалекті збігається зі 
значенням І породи, тому відпадає необ-
хідність вживання таких дієслів. Крім 
того, в діалектному мовленні І і IV поро-IV поро- поро-
ди є морфологічно близькими, а у формі 
імперфекта вони збігаються, якщо: а) ти-
повий голосний І породи � кясра: damag//
’admagadmag («змішувати»; «об’єднувати») → 
yidmig; б) дієслово є порожнім із середнім 
кореневим y або недостатнім: d�n/’ad�n�n/’ad�nn/’ad�n/’ad�nad�n�nn 
(«засуджувати») → yid�n�nn; raha/’ar/’ararha («по-
слаблювати») → yirhi. Очевидно, в цьому 

полягає причина поступового витіснення 
цієї форми у діалекті. 

Х порода (istaf‘al‘alal) вважається зворот-
ною до IV породи, однак це її значенняIV породи, однак це її значення породи, однак це її значення 
є менш поширеним, ніж інші. Одним із 
основних її значень у літературній мові 
є намагання привернути дію до себе або 
просити виконати дію, висловлену дієс-
ловом І породи, на свою користь [Гранде 
1998, 133–134]. В єгипетському діалекті 
це значення також простежується у части-
ні дієслів: dill («тінь»)→ istazall («шукати 
тінь»); sihi («бути неуважним») → istasha 
(«скористатися (чиєюсь) неуважністю»). 

Основним значенням Х породи в єги-
петському діалекті, за даними діалектного 
словника [Hinds, Badawi 1986], є “вважатиHinds, Badawi 1986], є “вважати, Badawi 1986], є “вважатиBadawi 1986], є “вважати 1986], є “вважати 
когось якимось”, яке Б.М. Гранде називає 
абстрактним з відтінком непрямої зворот-
ності, котре утворилося від значення “при-
вертати до себе”. Однак у єгипетському”. Однак у єгипетськомуОднак у єгипетському 
діалекті це значення Х породи набуло ши-
рокого розвитку і конкретності. Крім того, 
воно часто має відтінок “вважати надто...”. 
Такі дієслова є безпосередньо пов’язани-
ми зі значенням І породи або імені, від 
якого їх утворено: ġimi’imi’’ («темніти») → 
istaġma’ġma’ma’’ («вважати надто темним»); ġiwitiwit 
(«стати глибоким») → istaġwatġwatwat («вважа-
ти надто глибоким»); �iwayyaiwayya («невелика 
кількість») → ista�wa�wawa («вважати незнач-
ним»). З цим значенням тісно пов’язане й 
друге значення, яке утворилося від нього 
в діалекті, � “обирати” (за ознакою, вира-
женою відповідним дієсловом або іменем, 
що мотивує): �admadm («кістки») → ista�dam�damdam 
(«вважати надто кістлявим»; «обирати за 
кістлявість»). Рідше зустрічається проти-
лежне значення � “відмовлятися” (через 
відповідну ознаку): nigis («осквернений») 
→ istangis («відкидати з причини осквер-
нення»). Цікавим явищем діалекту є те, що 
іноді спостерігається наявність двох цих 
протилежних значень у дієслові Х породи: 
ista�yib�yibyib («вважати надто старим»; «обира-
ти когось/відмовлятися від когось через 
його похилий вік»). 

Подібно до V породи, в Х породі в єги-V породи, в Х породі в єги- породи, в Х породі в єги-породи, в Х породі в єги-
петському діалекті спостерігається станов-
лення значення характеристики поведінки, 
але з характерним відтінком намагання 
отримати користь для себе: zar�f�ff («приєм-(«приєм-
ний») → istazraf («поводитися люб’язно з(«поводитися люб’язно з’язно зязно з 
метою привернути увагу»). 
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Щодо специфічної ІХ породи (if‘all‘allall), 
то єдиним її значенням в діалекті, як і в лі-
тературній мові, є набуття ознаки, на яку 
вказує відповідне ім’я. Тут присутні два 
протилежні явища: з одного боку � збіг фу-
нкції ІХ породи з функцією І породи (що 
може призвести до витіснення останньою 
першої): iġma’’ �� ġimi’ġma’’ �� ġimi’ma’’ �� ġimi’’’ �� ġimi’imi’’ («стати темним»), 
з іншого � утворення нових діалектних діє-
слів цієї моделі від імен (14 дієслів з 25): 
i�radd�raddradd («стати широким»); iwha���� («стати 
негарним, непривабливим»). 

Вираження пасиву в єгипетському 
діалекті, як і в інших арабських діалектах, 
порівняно з літературною мовою, характе-
ризується принциповими типологічними 
відмінностями, що є одним із характерних 
наслідків дії певних фонетичних законів і 
типовою ознакою становлення аналітично-
го граматичного ладу (на відміну від синте-
тичного ладу літературної мови). Дослідни-
ки вказують на відсутність категорії стану в 
арабських діалектах [Шарбатов 1991, 314; 
Мишкуров 197�, 18]. Втрата утворення па-
сивної форми дієслова за допомогою вну-
трішньої дифіксації є характерною ознакою 
сучасних східних арабських міських діалек-
тів, серед яких типовим є каїрський. Лише 
в деяких аравійських говірках і досі іноді 
зберігаються ознаки класичного способу 
утворення пасиву, хоча процес переходу 
до вираження цієї граматичної категорії за 
допомогою зовнішньої афіксації протягом 
останнього часу поширився на всі арабські 
діалекти [Holes 1995,Holes 1995, 1995, 111]. 

К. Хоулз зазначає, що найбільш поши-
реними афіксами для утворення пасивної 
форми дієслова в усіх діалектах, крім ара-
війських, є it-- та in-in--, які можуть приєдну-
ватися до будь-якої дієслівної непохідної 
основи: �iribirib («пити») → in�arab/it�arab�arab/it�arabarab/it�arab/it�arabit�arab�arabarab 
(«бути випитим»). Дифіксальний приго-
лосний t є показником зворотності [Гранде 
1998, 131], важливим і гнучким словотво-
рчим елементом арабської літературної 
мови, який приєднується у вигляді пре-
фікса V і VI порід і у вигляді інфікса VIIIV і VI порід і у вигляді інфікса VIII і VI порід і у вигляді інфікса VIIIVI порід і у вигляді інфікса VIII порід і у вигляді інфікса VIIIVIII 
породи. В останньому разі він також надає 
дієслову, яке мотивує, зворотно-пасивного 
відтінку [Holes 1995,Holes 1995, 1995, 111]: �aw�aw�� («смажи-
ти») → i�taw�i�taw��taw�taw�� («бути засмаженим»).

Щодо префікса n, то він виступає по-
казником зворотності в семітських мо-
вах [Гранде 1998,[Гранде 1998,Гранде 1998, 130]. Він також єВін також є 

 продуктивним словотворчим елементом 
арабської літературної мови для утворен-
ня VII породи від непохідних основ, якаVII породи від непохідних основ, яка породи від непохідних основ, яка 
здебільшого має зворотно-пасивне значен-
ня, що часто збігається з формою дієслова 
пасивного стану, утвореного за допомогою 
дифіксації: kusira/inkasara/inkasarainkasara («бути злама-(«бути злама-
ним»; «бути розбитим»). Г.Ш. Шарбатов 
зазначає, що для компенсації форми пасив-
ного стану в арабських діалектах розши-
рюється сфера вживання дієслів VII і VIIIVII і VIII і VIIIVIII 
порід, які мають зворотно-пасивні відтін-
ки [Шарбатов 1991, 314]. Е.Н. Мішкуров 
вказує на те, що в діалектах (зокрема, в ал-
жирському) сема «пасивності» у похідних 
формах дієслів, до складу префіксів яких 
входять приголосні n і tt, має більше функ-
ціональне навантаження через відсутність 
розрізнення активного і пасивного станів 
[Мишкуров 197�, 18]. Форму VII породиVII породи породипороди 
називають також “природним” пасивним“природним” пасивнимприродним” пасивним” пасивним пасивним 
станом, оскільки він позначається формою 
дієслова активного стану і не потребує 
вказівки на суб’єкт дії [Чернов 1995,’єкт дії [Чернов 1995,єкт дії [Чернов 1995,[Чернов 1995,Чернов 1995, 162]..

В єгипетському діалекті утворення па-
сивних форм шляхом зовнішньої афіксації 
вийшло за межі І породи. Як ми вже за-
значали, від ІІ, ІІІ та навіть IV порід такожIV порід також порід також 
можуть утворюватися форми пасиву, які 
можна виділити як нові діалектні похід-
ні дієслівні форми. Крім того, в діалекті 
з’явилися нові похідні форми з префіксом 
ist--. Класифікація сукупності цих форм на-
ведена у таблиці 6.

Як видно з таблиці, нові похідні форми 
утворюються безпосередньо від І, ІІ та ІІІ 
порід. Зворотна форма від IV породи з пре-IV породи з пре- породи з пре-
фіксом it-- є дуже рідкісною (ми віднайшлиє дуже рідкісною (ми віднайшли 
лише одне дієслово it’az�ar’az�araz�ar�arar («бути сильно(«бути сильно 
скороченим»). З морфологічної точки зору 
ІІ, ІІІ та IV породи є похідними, але в дано-IV породи є похідними, але в дано- породи є похідними, але в дано-
му разі вони виступають як непохідні або 
ті, що мотивують. Винятком у цій таблиці 
є VII порода, яка існує в арабській літера-VII порода, яка існує в арабській літера- порода, яка існує в арабській літера-
турній мові, але в єгипетському діалекті 
майже завжди виступає семантично-слово-
творчим аналогом новоутвореної пасивної 
форми itfa�al�alal (крім дієслів, які перейшли 
до діалекту з літературної мови, напри-
клад: infa�al�alal («розхвилюватися»), inzala’inzala’’ 
(«ковзати»; «посковзнутися»), inza�aginza�ag�agag 
(«бути стурбованим»). За нашими спо-
стереженнями, VII порода у значенні па-VII порода у значенні па- порода у значенні па-
сивного стану перехідних дієслів частіше 
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вживається у мовленні інтелігенції. Протя-
гом останнього часу спостерігається витіс-
нення цієї форми новою формою пасивно-
го стану з префіксом it--, яку можна автома-
тично утворити від будь-якого перехідного 
дієслова, наприклад: sala’’ («варити») → 
insala’/itsala’’/itsala’itsala’’ («бути звареним»). 

Б.М. Гранде зазначав, що нові діалектні 
основи зі зворотно-пасивним значенням, 
утворені за допомогою префікса it--, функ-
ціонують поряд зі старими літературними 
основами з префіксом ta (V i VI породи),V i VI породи), i VI породи),i VI породи), VI породи),VI породи), породи), 
наприклад: itgaddid – tagaddad – tagaddadtagaddad («бути по-
новленим») [Гранде 1998, 143]. Але, на 
нашу думку, це не зовсім так, оскільки 
літературний фонетичний варіант префік-
са V і VI порід у діалекті не вживається.V і VI порід у діалекті не вживається. і VI порід у діалекті не вживається.VI порід у діалекті не вживається. порід у діалекті не вживається. 
Крім того, на думку Б.М. Гранде, «це не 
просто фонетичне явище або метатеза», 
оскільки «голосним звуком у префіксі 
є і, а не голосний а префікса ta» [Гранде[ГрандеГранде 
1998, 143]. На наш погляд, у цих формахНа наш погляд, у цих формах 
відбулася редукція вокалічного елемента 
префікса ta, а голосний звук префікса і є 
лише протетичним елементом, який під 
час послідовної швидкої вимови випадає, 
як випадає зазвичай з’єднувальна гамза у’єднувальна гамза уєднувальна гамза у 
формах перфекта VII, VIII, IX та X порідVII, VIII, IX та X порід, VIII, IX та X порідVIII, IX та X порід, IX та X порідIX та X порід та X порідX порід порідпорід 
у процесі васлування, наприклад: il-gaw�b-gaw�bgaw�b�bb 
da-tkatab-tkatabtkatab («цього листа було написано»).(«цього листа було написано»). 
Тому у транскрипції ми не ставимо перед 
цим вокалічним елементом знак, який по-
значає гортанний вибух. 

Крім того, ми вважаємо доцільним не 
погодитися із думкою Г.Ш. Шарбатова про 
те, що похідна дієслівна форма з префіксом 
it-- єгипетського діалекту є другим морфо-
логічним варіантом VIII породи, в якійVIII породи, в якій породи, в якій t 
може бути інфіксальним і префіксальним 
(ifta�al �� itfa�al�al �� itfa�alal �� itfa�al �� itfa�alitfa�al�alal) [Шарбатов 1991, 317]. На 
нашу думку, на користь розмежування цих 
форм свідчать такі спостереження: а) ці 
форми не можуть виступати замінника-
ми одна одної, й у діалектному словнику 
[Hinds, Badawi, BadawiBadawi 1986] дуже рідко вказуєть-
ся на те, що ці форми є синонімічними 
або аналогічними; б) форма VIII породиVIII породи породи 
з інфіксальним t, за нашими підрахунка-
ми, доволі рідко вживається в єгипетсь-
кому діалекті, на відміну від надзвичай-
но продуктивної форми з префіксом it;  
в) від форми пасиву з префіксом it-- не 
може утворитися масдар, на відміну від 
форми VIII породи (в літературній форміVIII породи (в літературній формі породи (в літературній формі 

масдар також не утворюється від дієслова 
пасивного стану); г) форми з інфіксаль-
ним �t-- найчастіше є дієсловами, які пе-
рейшли до діалекту з літературної мови і 
мають досить широкий діапазон значень, 
тоді як форми з префіксом it-- мають єди-
не значення (лише за дуже рідкими виня-
тками) � пасиву. Наприклад: it�arak�arakarak («бути(«бути  
втягненим») � � i�tarak�taraktarak («брати участь»; 
«стати членом»; «стати передплатником»; 
«мати спільне»);; ithafa («бути схованим») �(«бути схованим») � 
ihtafa («зникати»). Збіг значень цих двох. Збіг значень цих двох Збіг значень цих двох 
форм трапляється рідко: irta�a���itra�a��a���itra�a�a���itra�a����itra�a�itra�a��a�a�� 
(«тремтіти»), irtabak��itrabak��itrabakitrabak («переплута-
тися», «змішатися»; «хвилюватися»).

Ще однією характерною типологічною 
відмінністю арабських діалектів (зокрема, 
єгипетського) від літературної мови, є нова 
функція пасивних дієслівних форм. Вони 
можуть утворюватися від неперехідних ді-
єслів непохідної основи і функціонувати 
в безособовому значенні. К. Хоулз вказує 
на те, що ці форми є діалектною іннова-
цією [Holes 1995,Holes 1995, 1995, 112]. Хоча, на наш по-
гляд, можна провести певну паралель між 
такими діалектними конструкціями і діє-
прикметниками пасивного стану літера-
турної мови, утвореними від неперехідних 
дієслів. Спільним між ними є те, що й при 
діалектному дієслові в пасивній формі, і 
при дієприкметнику пасивного стану лі-
тературної мови зберігається відповідний 
прийменник і з’являється зворотний за-
йменник: it�akar f�h�akar f�hakar f�h f�hf�h�hh («йому подякували»); 
di h�ga ma-yi�tik�-� minha�ga ma-yi�tik�-� minhaga ma-yi�tik�-� minha ma-yi�tik�-� minhama-yi�tik�-� minha-yi�tik�-� minhayi�tik�-� minha�tik�-� minhatik�-� minha�-� minhaminha («на це не можна 
скаржитися»); it’asa �al�ha’asa �al�haasa �al�ha �al�haal�ha�haha («з нею жорсто-
ко поводилися»), marġ�b f�hġ�b f�hb f�h f�hf�h�hh («бажаний»). 

Іншою проблемою, що виникла при 
дослідженні пасивних дієслівних форм у 
діалекті, є розмежування значень словотво-
рчих моделей. Б.М. Гранде і К. Хоулз виді-
ляють три типи значень: пасивне, середнє 
 (медіальний стан) і зворотне [Гранде 1998; [Гранде 1998; 
Holes 1995]. Кожне з цих значень досить 1995]. Кожне з цих значень досить. Кожне з цих значень досить Кожне з цих значень доситьКожне з цих значень досить 
важко виділити, оскільки арабські дієслова 
таких типів легко переходять одне в одне 
[Гранде 1998,Гранде 1998, 128]: itnaddaf (пасив ІІ породи; 
«стати чистим»);; it’arrab’arrabarrab («наблизитися»; 
«бути близько покладеним»). 

Щодо виявлених нами нових діалект-
них дієслівних похідних форм, утворених 
від ІІ та ІІІ порід за допомогою префікса 
ist--, то їхня кількість є зовсім незначною 
серед загальної кількості дієслів � �7 і 4 
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 відповідно [Hinds, Badawi 1986]. ДоситьHinds, Badawi 1986]. Досить, Badawi 1986]. ДоситьBadawi 1986]. Досить 1986]. Досить 
важко виявити конкретні відтінки значень 
цих форм, оскільки вони часто функціону-
ють як синонімічні форми до інших похід-
них порід: istilabbid �� istalbid �� istalbidistalbid («затаїтися»); 
istahanna �� ithanna �� ithannaithanna («стати щасливим»). 
Можна лише вказати на те, що, згідно з 
даними авторів словника, більшість цих 
форм (2�) належить до найнижчих функці-
ональних рівнів: isti’aggar’aggaraggar («винаймати»; 
«орендувати»); isti’akkid’akkidakkid («бути цілком 
впевненим»). Хоча деякі дієслова є також 
загальновживаними: istarayyah («відпочи-
вати»), istihabba («сховатися»).

В результаті нашого дослідження ми 
дійшли висновку, що в єгипетському діа-
лекті найбільш характерним набором по-
хідних дієслівних основ є переважно така 
комбінація порід: І → а) ІІ (fa��al)fa��al)��al)al)) → фор-

ма пасиву (itfa��al)itfa��al)��al)al)); б) VIIVII (infa�al)infa�al)�al)al)) + форма 
пасиву (itfa�al)itfa�al)�al)al)). Це співвідношення форм 
із виявленням їхніх характерних значень 
чітко простежується у таких прикладах: 
’ata�ata�� («відрізати») → ’atta�atta�� («відрізати у 
великій кількості») → it’atta�’atta�atta�� (форма па-
сиву); in’ata� �� it’ata�’ata� �� it’ata�ata� �� it’ata�� �� it’ata�it’ata�’ata�ata�� («бути відрізаним»); 
fahat («копати») → fahhat («копати багато 
разів») → itfahhat (форма пасиву); infahat 
= itfahat («бути викопаним»).

На основі проведеного аналізу похід-
них дієслівних форм єгипетського діа-
лекту можна зробити висновок про те, що 
збільшення продуктивності словотворчої 
моделі призводить до розширення значень 
цієї моделі (це спостерігається на прикла-
ді ІІ породи), а зменшення продуктивності 
(IV порода) призводить до звуження зна-IV порода) призводить до звуження зна- порода) призводить до звуження зна-порода) призводить до звуження зна-
чень словотворчої моделі.

Група Кількість дієслів У %
 �. Непохідні ді�слова�. Непохідні ді�слова. Непохідні ді�словаНепохідні ді�слова 3326 39.942

1 порода
двоконсонантні
триконсонантні
чотириконсонантні
п’ятиконсонантні’ятиконсонантніятиконсонантні

2890
7�7
1874
275
4

34.707
8.850
22.505
�.�02
0.048

Ді�слова, не утворені від І породи
ІІ
ІІІ
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XII

436
290
27
47
41
5
7
12
2
4
1

5.235
�.482
0.�24
0.564
0.492
0.060
0.084
0.144
0.024
0.048
0.012

��. Похідні ді�слова. Похідні ді�словаПохідні ді�слова 
(породи, утворені від І породи) утворені від І породи)утворені від І породи)

ІІ
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIV

5001
1189
428
879
899
�70
244
578
16
�89
2
6
1

60.057
14.278
5.1�9
10.556
10.796
4.44�.44�
2.9�0
6.941
0.192
4.671
0.024
0.072
0.012

тАбЛиЦІ
Таблиця 1
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Ю.І. Петрова

Порода ІІ ІІІ IV V VI VII VIII X XІІІІ
Приблизна 
кількість 
ді�слів

��1 140 �85 �44 158 77 25252 162 12

Таблиця 2

Порода І ІІ ІІІ IV V VI VIII X Загалом
Кількість 
ді�слів

117 17 8 2� 9 2 18 6 200

У % 58.5 8.5 4.0 11.5 4.5 1.0 9.0 �.0 100%

Таблиця 3

     Літературна мова Єгипетський діалект
(hkm) (hw�) (��m)��m)) (�t�)�t�)�) (��h) (hkm) (hw�) (��m)��m)) (�t�)�t�)�) (��h)

� + + + + + + + + + +
�� + + + + + + + + + +
��� + + + + + + + + + +
�� + + + + + - + - - +
� + + + + + + + + + +
�� + + + + + + - + - +
��� + + + + + - + + + +
���� + + + + + + - - - +
�� - - - - - - + - - -
� + + + + + - + - + +

Додаткові утворення
Форма 
пасиву

- - - - - + + + + +

istifa‘‘al‘‘alal - - - - - + - - - -
�tfi���‘ilil - - - - - - - + - -

Таблиця 4

Порода І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X
Приблизна 
кількість 
ді�слів

1�85 157� 276 196 460 225 58� 217 25 �84

Таблиця 5

Порода І ІІ ІІІ IV

fa�al/fi�il/fu�ul ↓ fa��al/fa��il
↓

f��il
↓

’af�al
↓

Похідні 
форми

’itfa�al (950)950)) 
/’infa�al

’itfa��al/ ’itfa��il (1125)(1125)1125) ’itf��il (125)125)) ’it’af�al (1)
’istifa��al/’istifa��il (�7)) ’istif��il (4)4))

Таблиця 6
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яПонський традиційний стрій � 
один із найцікавіших і малодослідже-

них феноменів японської культури. Пер-
ший дослідницький інтерес до японсько-
го вбрання з’являється у другій половині 
ХІХ � на початку ХХ століття. Це був час 
розквіту етнографічних досліджень, появи 
численних історій костюма та нової хви-
лі орієнталізму в Європі. Проте, попри ці 
чинники, що мали б спричинити погли-
блене вивчення цього явища японської ху-
дожньої культури, згадки про нього (дово-
лі стислі) посідають лише незначне місце 
у деяких оглядових працях про костюм і 
в етнографічних замальовках. Так, у фун-
даментальній праці В. Бруна та М. Тільке, 
присвяченій вивченню костюмів різних 
народів світу, описано лише основні типи 
японського одягу � без визначення їхніх 
культурних й естетичних особливостей 
[Брун, Тильке 1995]. 

Розвиток художньо-промислових форм 
мистецтва до певної міри зумовив інтерес 
до японської класичної спадщини, в якій 
особлива увага звертається на текстильні 
вироби. Засоби декорування одягу вивча-
лися й дослідниками гравюри укійо-е. Вже 
в перших у Європі публікаціях, присвяче-
них майстрам японської гравюри, зверта-
лася увага на цей аспект кольорових ес-
тампів. Е. Де Гонкур � видатний літератор, 
громадський діяч та дослідник японсько-
го мистецтва � розглядаючи творчу спад-
щину Кітагава Утамаро, особливо виді-
лив красу та вишукану орнаментальність 
 одягу красунь.

Цей інтерес до промислових форм мис-
тецтва збігся із новою хвилею європей-
ського орієнталізму, в якому японський 
національний костюм посів неабияке міс-
це. Кімоно стає надзвичайно модним одя-
гом у Європі: у нього вбираються вдома 
представники найрізноманітніших про-
шарків суспільства. “Відомо, що Е. Дега, 
Д.-Г. Россеті, Д. Тіссо придбали для себе 
такий одяг. Збереглася фотографія Тулуз-
Лотрека у кімоно”, � пише Н.С. Ніколаєва 
[Николаева 1996, 261]. Тож цілком зро-

зумілим є наївний японізм К. Моне, що 
написав портрет дружини у японському 
вбранні.

На тлі загального захоплення ідеєю 
поєднання промислового дизайну та мис-
тецтва художня спадщина Японії, її при-
родний синкретизм були для європейських 
митців джерелом натхнення та відповіддю 
на актуальні проблеми тогочасної худож-
ньої практики. Так, у 80�90-ті роки ан-
глійські художники, що розробляли нову 
структуру орнаменту, де б форма малюнка 
та його тло були взаємодоповнюючими, 
звернулися до японського досвіду. Тож 
своєчасним стало видання у 1880 році 
“Граматики японського орнаменту” Т. Кат-
лера � першої спеціальної роботи з цієї 
теми. 

Важливим підґрунтям для творчих екс-
периментів стало й щомісячне видання “Le 
Japon artistique”, започатковане С. Бінгом 
у 1888 році. Журнал виходив трьома мо-
вами водночас: французькою � у Парижі, 
англійською � в Лондоні та німецькою � в 
Лейпцизі. Протягом трьох років журнал 
знайомив європейських митців та шану-
вальників мистецтва з різноманітними га-
лузями японської художньої спадщини, у 
тому числі � й з текстильними виробами. 
В журналі друкувалися збірки та тонові 
таблиці декоративних мотивів та візерун-
ків зі спеціальних японських альбомів-по-
сібників для майстрів текстилю, вишивки 
та фарфору. В багатьох номерах містилися 
репродукції деталей старовинних япон-
ських тканин, декорування зброї.

Кімоно набуває популярності в різ-
них країнах світу. Відомо, що М. Горький 
(батько пролетарської літератури) носив 
удома шовкове кімоно, а Д. Бурлюк, пере-
їхавши з Японії до Америки, ще протягом 
тривалого часу виряджав до школи своїх 
дітей вбраними у японське вбрання... 

Великий інтерес у світі до японської 
культури спричинив появу цілої низки 
як спеціальних, так і популярних видань 
про японський одяг, серед авторів яких � 
японські мистецтвознавці Хаяо Ісімура, 

С.Б. Рибалко

япОНсЬке трАдиЦІйНе вбрАННя 
в кОНтекстІ писемНОї куЛЬтури
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 Нобухіко Маруяма, Яманака Норьо, Ка-
вакацу Кенісі, Нома Сейроку тощо. Крім 
того, поява численних шкіл кімоно в су-
часній Японії, підтримка держави у збере-
женні традиції кімоно спричинили велику 
кількість видань, які, з одного боку, є прак-
тичними посібниками, а з іншого � актом 
саморефлексії сучасної японської культури 
щодо кімоно. До таких праць належить не-
величка книжка Мотоко Іто та Айко Іноуе 
“Кімоно”, де викладено основні відомості 
про кімоно, культуру його вбирання, пра-
вила та порядок вдягання костюма та його 
регіональні особливості [Motoko Ito, Aiko 
Inoue 1998]. 

Проте, попри стійкий інтерес до кімо-
но, загальний науковий доробок не вихо-
дить за межі типології, ткацьких технік, 
колористики та орнаменту. Хоча осно-
вна особливість японського традиційного 
мистецтва полягає в його синкретизмі, де 
кімоно � не окрема галузь декоративно-
ужиткового мистецтва, а явище, в котрому, 
як у краплині роси, відбивається увесь світ 
японської культури. У зазначеному контек-
сті привертає увагу праця Нома Сейроку 
“японський стрій та мистецтво текстилю” 
[Noma Seiroku 1974], у якій автор типоло-
гізував основні типи оздоблень, техноло-
гічні особливості виготовлення тканин, 
зробив цікаві спостереження щодо від-
повідності засобів декорування одягу до 
певних традицій у різноманітних видах 
японського мистецтва. Автор переконли-
во подав навіть прямі “цитати” відомих 
пам’яток щодо розпису тканин для кімоно. 
Однак цей плідний ракурс дослідження не 
набув у роботі всебічного висвітлення та 
теоретичного узагальнення, що, безумов-
но, пояснюється дещо іншим завданням 
праці. 

Таким чином, настав час переосмислен-
ня японського традиційного строю в усьо-
му розмаїтті його зв’язків з різними галу-
зями художньої творчості � каліграфією, 
літературою, гравюрою, живописом тощо. 
Дана розвідка не претендує на повноту 
висвітлення зазначеної проблеми, а лише 
окреслює можливі ракурси дослідження 
одного з її аспектів � вивчення японського 
традиційного вбрання в контексті писемної 
культури. 

Як добре відомо, каліграфія на Да-
лекому Сході, та зокрема в Японії, була 

 особливо шанованою. Протягом століть 
саме каліграфія чинила найбільший вплив 
на формування художнього мислення 
японців. На її основі розвивалися такі ху-
дожні явища, як монохромний краєвид 
та хайґа (ілюстрації до хайку). Вона ста-
ла цілком самостійним видом художньої 
творчості � з власними законами, правила-
ми та прийомами. 

Володіння вишуканим почерком вва-
жалося не лише ознакою освіченості, а й 
свідчило про етичну та естетичну доско-
налість. Невипадково славнозвісні митці 
жадали слави каліграфа більше, ніж слави 
живописця. Невеличкий текст, виконаний 
бездоганним скорописом, розглядався як 
цілком естетичне явище. Все це не могло 
не позначитися на розвиткові костюма. 
Ієрогліфічні написи нерідко прикраша-
ли одяг заможних городян. До нашого 
часу збереглися ширми із зображенням 
модних суконь, у загальному декорі яких 
ієрогліфічний знак виконує домінуючу 
роль. Як приклад можна згадати ширми з 
колекції Номура [Kosode 16th�19th Century... 
2005]. Так, на ширмі кінця XVII � початку 
XVIII століття (іл. 1) зображено пару косо-
де, де великі ієрогліфічні знаки утворюють 
композиційний та змістовий центр. Компо-
зицію декору косоде (праворуч) поділено 
на контрастні за кольором вертикальні сег-
менти. Проте ієрогліфи у даному разі вис-
тупають і як змістовні знаки, і як графічно 
виражена межа між стихіями червоного 
та білого. Значення ієрогліфічної частини 
“вака таке” (молодий бамбук) підкрес-
люється ритмом перехрещених рисок, що 
нагадують бамбуковий тин. Дослідниця 
А.М. Штінчекум припускає, що тут має 
місце посилання на поему зі славнозвісно-
го роману доби Хейан “Ґендзі-моноґатарі” 
(розділ “Метелики”). Проте ніяких інших 
образів, які б збігалися з відповідними тро-
пами роману в орнаментації косоде, ми не 
знаходимо. Тож цілком можливо, що знаки 
“молодий бамбук” було використано задля 
оздоблення весняного косоде � як дотепну 
асоціацію з весною та молодістю.

Ліворуч зображено косоде, на якому 
вертикальний ритм знаків підкреслюєть-
ся вертикальним розподілом білого та 
зеленого кольорів сукні. Ієрогліфи “сен-
дзай” виконано в техніці аплікації із зо-
лотавої та зеленої парчі. Слово “сендзай” 
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(одна тисяча років � «вічність») зазвичай 
 вживалося для побажання довголіття або 
ж як запевнення у відданості. Характер 
доброго побажання підкреслюється й зо-
лотавою мережкою сосни у центрі стилі-
зованих зображень хризантем. Сосна, як 
відомо, здавна фігурує в японській поезії 
та образотворчому мистецтві як символ ві-
чності та відданості. 

Формули побажання були присутні і в 
інших елементах вбрання. Так, приміром, 
гаманці за часів Токугави нерідко прикра-
шали висловом “десять тисяч багатств”.

Тема косоде в декоративному оздоб-
ленні іншої ширми зі згаданої колекції 
також містить ієрогліфічний знак, проте 
більший акцент робиться на орнаменті 
вишивки (іл. 2). Пишне гаптування, що 
стилізовано зображає розквітлу вишню, 
доповнюється вертикальним ритмом по-
токів водоспадів та хаток під солом’яни-
ми дахами, а це одразу встановлює асоці-
ативний зв’язок із подорожжю до Йосіно. 
Саме туди з давніх-давен японці ідуть 
споглядати чарівне квітіння вишні. Калі-
графічний розчерк ієрогліфа “сава” (“бо-
лото”) утворює в поєднанні з орнаментоморнаментом 
єдине стилістичне та змістове ціле. У кла-
сичній поезії, присвяченій приходу весни, 
доволі часто зустрічається образ болота, 
поблизу якого збирають молоді трави. 
Імовірно, зазначені образи мали надати 
свіжості одягу, що в нього вбиралися в 
місті у спекотні весняні дні.

В кольоровому естампі “Сьодан”, що 
належить відомому майстрові гравюри Кі-
тагаві Утамаро, одна з красунь тримає в ру-
ках нарядну сукню, на блакитному тлі якої 
розкидано золотаві зображення ієрогліфіч-
них знаків та кленового листя (іл. 3). 

Цікавий приклад наводить Іппіцуан 
(автор біографій 47-ми відданих ронінів). 
Розповідаючи про мужність та силу слав-
нозвісного месника Кіура Садаюкі, він не 
оминає такої деталі: “На нарукавних зна-
ках в нього були написані китайські вірші” 
[Успенський 1996, 76]. Це мало підкресли-
ти високу освіченість героя.

Графічна довершеність ієрогліфічного 
знака дозволяла не лише зображати його 
при оздобленні тканини, а й надавала ши-
рокі можливості для створення форм, ви-
разних за силуетом. Так, наприклад, у зга-
даній серії Кунійосі представлено один із 

розповсюджених засобів пов’язування ха-
тімакі (у формі ієрогліфа “8”), що перетво-
рював її на оберіг ( “8” � число магічне).

Схожий прийом простежувався і в чис-
ленних “деталях”, що становили ансамбль 
вбрання та, безумовно, до певної міри свід-
чили про смак та інтелект їхніх володарів. 
Так, наприклад, Таменага Сунсуй (пись-
менник доби Токугави), звертаючи увагу 
читача на вбрання та вишукані аксесуари 
героїнь роману, не лише характеризує та-
ким чином своїх героїнь, а й будує розви-
ток сюжету. Наприклад, шпилька, що при-
крашала зачіску суперниці (Адакіті), вия-
вилася більш вишуканою та була водночас 
свідченням зради: “Ну-бо, погляньте! Ось 
шпилька, якою завжди користується пані 
Адакіті: пелюсток сливи, а на зворотному 
боці вирізано ієрогліф “ада”. Звідки се тут? 
” [Таменага Сунсуй 1994, 188]. 

Схожі прийоми можна побачити і в 
мистецтві укійо-е. Так, зображення кур-
тизанки у паланкіні, виконане Ісікавою 
 Тойонобу, супроводжується віршем:

 Ковдру-футон в паланкіні
Можна уподібнити хустині-фукуса,
В яку загорнуто дорогоцінну перлину.
Як зазначає М.В. Успенський [Успен-

ский 2004, 96], наведений вірш рекла-
мує зображену модель, називаючи її ім’я:  
О-Тама (“перлина”). 

Ієрогліфічні ребуси притаманні й ін-
шим аксесуарам одягу. Хрестоматійний 
приклад � нецке у формі жінки, що миє 
підлогу. Якщо перевернути фігурку, то її 
силует утворює ієрогліф “кокоро” (“сер-
це”). Таким чином, з’являється другий, ди-
дактичний, зміст: чистим має бути не лише 
оселя, а й серце [ Успенский 1996].

Цікавий приклад такої інтелектуальної 
гри подає айкуті-дзуцу, що демонстрував-
ся на виставці Париж-Едо [Paris Edo 1994, 
52]. Це футляр, виготовлений з кістки, під-
писаний іменем майстра Рю-у (іл. 4). При-
значений тільки для чоловіків, декор за-
значеного айкуті-дзуцу містить еротичну 
сцену, доволі комічну: Каппа (у японській 
міфології � водяник) кохається з коропом. 
Приводом для такої жартівливої інтер-
претації сюжету стала омонімічність слів 
“короп” і “кохання”, що в японській мові 
позначаються однаково: KOI. У стилістич-
ному плані декор футляра поєднує гравіру-
вання та рельєф. 
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Серед розмаїття японського вбрання 
можна побачити і чимало прикладів засто-
сування цілих текстів. Наприклад � костюм 
театру Но, який призначався для виконан-
ня чоловічих ролей. Косоде, виготовлене 
з червоного атласу та золотавої парчі, ви-
шито золотавими ієрогліфічними знаками, 
які становлять вірш про весну з антології 
китайської та японської поезії доби Хейан. 
Це, у повному сенсі, костюм-текст. Разом з 
тим його інформаційний зміст не переважає 
над естетичним: наближені за тональністю 
кольори ієрогліфічних знаків та тканин 
одягу справляють цілісне враження шовку, 
гаптованого витонченим візерунком. 

Нерідко вірші використовувалися у 
декорі саґемоно � своєрідного комплекту 
завзятого курця, що складався з люльки у 
спеціальному футлярі (кісерудзуцу) та ки-
сета для тютюну й кресала, з’єднаних лан-
цюжками. Такий комплект носили поверх 
вбрання, прикріплюючи його до пояса за 
допомогою нецке. В умовах поліцейського 
режиму сьогунів Токугави, що забороняв 
городянам вбирати коштовний одяг, такі 
речі були мало не єдиною прикрасою у за-
гальному ансамблі вбрання. Використання 
текстів у саґемоно зазвичай доповнюва-
лось іншими елементами декору. Так, на-
приклад, даний комплект являє собою чу-
дову комбінацію чорного льону та шкіри, 
прикрашену позолотою, срібною фольгою, 
вкрапленнями червоного та блакитного ко-
льорів (іл. 5). Застібку виконано зі срібла у 
формі півонії. На зворотному боці застібки 
вигравірувано текст: 

Нема нікого
побачити
ці півонії,
а люди питаються,
що весна принесе!
Комплект підвішувався до пояса за до-

помогою п’яти рядків срібних ланцюжків 
та фіксувався срібною нецке у формі квіт-
ки вишні. Вишуканим акцентом всієї ком-
позиції є квітчасте срібне одзіме. 

Тексти прикрашали й декоративне 
оздоблення зброї. Причому деякі з них 
мали напрочуд антимілітарний зміст. Так, 
приміром, декоративне оздоблення одно-
го з айкуті приваблює саме багатством 
поетичних посилань (іл. 6). На лезі на-
писано вірш про сніг та місяць, а рукоять 
прикрашає вирізане з дерева жабеня, що, 

наче із славнозвісного хайку Мацуо Басьо, 
приготувалося здійснити свій безсмертний 
стрибок, після якого, за влучним виразом 
О. Шелестової, тиша стала б ще більш 
глибокою... [Шелестова 1999,[Шелестова 1999, 95].

Окрім текстів, у костюмі та його аксе-аксе-
суарах простежувались літературні моти- простежувались літературні моти-
ви, що втілювалися за допомогою ключо-
вих образів-тропів. Цікавим прикладом є 
піхви меча з колекції А. Фельдмана (доба 
Токугави), орнаментовані рельєфним зоб-
раженням повійки, що наче повністю об-
вила собою зброю. Такий декор дуже про-
зоро натякає: дістати меча � завдати шкоди 
повійці, а хіба можливо пожертвувати її 
красою? Зазначений декор можна розгля-
дати як посилання до відповідних хайку, 
в яких неодноразово оспівувався мотив 
бережного ставлення людини до ніжної 
 рослини. 

На перший погляд, такі ліричні мо-
тиви у декоруванні зброї можуть здатися 
несподіваними та нелогічними. В інших 
культурах світу зазвичай тут були присут-
ні магічні формули-обереги або войовничі 
гасла, що мали підтримувати дух воїна та 
наводити жах на ворогів. Однак поетичні 
екзерсиси на японській зброї мали свою 
логіку та підґрунтя. З одного боку, вони 
свідчили про загальне захоплення літера-
турою, внаслідок якого, може, й не всі са-
мураї змагалися у складанні хайку, проте, 
покидаючи цей світ, перед здійсненням ри-
туального сеппуку залишали прощального 
вірша. З іншого ж боку, це нагадувало про 
найважливішу військову заповідь: вище 
мистецтво меча � уникнути бою. 

Загалом слід зазначити, що (на відміну 
від імпозантного стилю Момоями з його 
тяжінням до розкоші, сміливого поєднання 
різноманітних орнаментальних мотивів та 
технік декорування, в якому не знайдемо 
жодного прикладу літературних мотивів у 
кімоно) у вбранні часів Токугави викори-
стання образів класичної літератури � до-
волі поширене явище. Якщо численні ва-
ріанти зображень ірисів з Ісе-моноґатарі є 
надто хрестоматійним прикладом, то деякі 
інші вишивки містять у собі справжній 
ребус. Так, у живописній композиції Сьо-
бунсая Ейсі зображення красуні, що ми-
лується своїм віддзеркаленням у свічаді, 
випробовує глядача на знання поетичних 
антологій та кмітливість. Накидка кра-
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суні оздоблена чудовою вишивкою, що 
 зображає тьмяніючі квіти, гнучку лінію 
річки та дві жіночі фігурки біля чану з ва-
льками. У верхній частині сукні вишиті 
стилізовані хризантеми, які, з одного боку, 
є символом осені, а з іншого � омонімом 
до слова «слухати» («кіку»). Здається, по-
ява хризантеми тут не є випадковою: саме 
стук вальків восени (коли селяни тради-
ційно обробляли та фарбували тканини) у 
класичній поезії асоціюється з цією порою 
року, елегійним сумом, самотністю.

У контексті нашої теми неможливо 
оминути й питання зворотного зв’язку: ко-
стюмні образи у поетичній традиції. Така 
метафора, як “вологі рукави” (ознака сму-
тку, розставання з коханим), стала однією 
з найпоширеніших у японській класичній 
літературі. Однак найцікавішою є взаємо-
дія костюмних образів у літературі та об-
разотворчому мистецтві. Один з варіантів 
такої взаємодії можна спостерігати у вірші 
Кунійосі із серії “Сто віршів ста поетів” 
(іл. 7), присвяченому відомій танка:

Весна пройшла.
Здається, літо приспіло.
Суконь білотканих
Сохне полотно на схилах твоїх,
Небесна гора Каґуяма!
Вірш, складений сорок першою імпера-

трицею Японії Дзіто-тенно (645�702), роз-
повідає про народний звичай: на початку 
літа з домашніх скринь діставали літній 
одяг та розкладали на землі для провіт-
рювання. За тих часів одяг селян вигото-
влявся з білих волокон паперового дере-
ва, тому слово “білотканий” � постійний 
епітет такого одягу. У танка Дзіто-тенно, 
як пояснює Манйосю, зображено крає-
вид, котрий було видно з імператорсько-
го палацу в місцевості Фудзівара. Втім, у 
вірші йдеться не лише про прихід літа та 
реальний краєвид. “М’яке, проте сильне 
світло нефарбованого полотна, що лежа-

ло по схилах гори, нагадувало про велике 
сіяння містерії” [Санович 1998,[Санович 1998,Санович 1998, 42]. Отже,. Отже, 
Каґуяма � учасниця міфу про повернення 
Аматерасу із небесного грота. 

Проте гравюра не містить жодного 
елемента з пейзажу, відтвореного у вірші. 
Натомість майстер змалював жанрову сце-
ну � ченця біля вогнища та молоду жінку в 
святкових шатах і з бонсаєм у руках. Зміст 
сцени пояснюється текстом у картуші, в 
якому розповідається про принца Саймьо, 
що вирішив дізнатися про те, як живуть 
люди, і мандрував по країні в одязі ченця. 
У горах він заблукав і сильно змерз. Вря-
тувала його жінка на ім’я Сіротае, що не 
пошкодувала улюбленого бонсая, аби роз-
вести вогонь. Виникає питання: яким чи-
ном пов’язуються між собою текст вірша 
та згаданий сюжет? Відповідь міститься 
в ієрогліфі, що означає “білий”. Майстер 
використовує знак “сіро” � “білий, чис-
тий” (у духовному та моральному сен-
сах). Таким чином, авторські асоціації з 
білотканим одягом, що сушиться на горі 
Каґуяма, � це і небесне сяйво, і світло 
душі жінки, і висока моральність її вчин-
ку. Втім, залишається питання: чому жінка 
вбрана у візерунчастий шовк, наче гейша з 
кварталів розваги? Проте якщо пригадати, 
що однією з найвідоміших красунь часів 
Кунійосі була гейша на ім’я Сірота, то по-
стає третій змістовий план зображення. 
Ще один пласт образів відповідає такому 
ряду асоціацій: тканини, що сохнуть на 
горі, � вологі, а це можна сприймати як кон-
тамінацію мотиву “вологі рукави” � образ 
смутку при прощанні закоханих. Нещасне 
кохання гейші з кварталів розваги � один із 
провідних сюжетів у театрі Кабукі за часів 
Кунійосі. При цьому найважливішим є те, 
що кожен крок у дешифровці змісту зоб-
раження цілковито пов’язаний з мотивами 
одягу, вираженими в літературній та зоб-
ражальній формах.
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в араБскоМ языке известно два типа 
предложения: именное и глагольное. 

Именным предложением считается то, ко-
торое в своем исходном виде начинается с 
имени, а глагольным � то, которое начина-
ется с глагола полного значения ( ). 
Рассмотрим это на следующих примерах..

Пример первый:
 «Книгу я читал».

Данное предложение хотя и начинается 
с имени, но не считается именным, т.к. в 
своем исходном виде оно все-таки начина-
ется с глагола ( ), а перенос допол-
нения  в начало предложения вызван 
условиями контекста с целью усиления 
логического ударения на книгу.

Пример второй:
 «Книга была арабской».

Предложение начинается с глагола, 
однако оно не считается глагольным, 
т.к. глагол  относится к глаголам не-
полного значения ( ), которые не 
выражают действие, присущее глаголам 
полного значения, а следовательно, по 
мнению большинства арабских грамма-
тистов, предложение остается именным, в 
которое введен глагол неполного значения  
( ).

Простое исходное именное предложе-
ние состоит из двух частей: подлежащего 
(на первом месте) и сказуемого, следую-
щего после него.

Например:
 «Улица широкая».

Смысл именного предложения заклю-
чается в том, что в начале предложения на-
зывается предмет или явление, о котором в 
дальнейшем будет дана какая-то информа-
ция, ради которой и составлено это пред-
ложение. Эта информация отображается в 
сказуемом, и поэтому подлежащее должно 
быть известно говорящему и тому, кому 
адресовано это предложение, т.к. мы не 

можем давать информацию или говорить 
о том, что нам неизвестно. Этим и моти-
вировано определенное состояние подле-
жащего и его употребление в начале пред-
ложения. Отсюда и термин для именного 
предложения �  «подлежащее» (от гла-
гола  «начинаться»), т.е. подлежащее � 
это то, с чего начинается предложение. В 
этой связи необходимо также вспомнить 
одно из общих положений арабской грам-
матики: арабское предложение не принято 
начинать со слова в неопределенном со-
стоянии. Для неопределенного состояния 
подлежащего должны быть определенные 
аргументы, о которых речь пойдет ниже. 
Сказуемое � это новая информация, кото-
рую мы желаем сообщить (отсюда и тер-
мин  «новость, сообщение, сказуемое», 
и поэтому неопределенное состояние здесь 
также вполне мотивировано. Кроме этого, 
а может быть и прежде всего, разобщение 
в состоянии между подлежащим и ска-
зуемым вызвано тем, что они не должны 
слиться в одно словосочетание (определе-
ние и определяемое). Если это произойдет, 
то мы получим  «широкая ули-
ца». В данном случае уже нет предложения, 
т.к мы не даем никакой информации � мы 
всего лишь называем определенный пред-
мет или явление, и в данном случае речь 
идет о широкой улице.

Вместе с тем было бы ошибочным счи-
тать, что подлежащее всегда должно быть 
в определенном состоянии, а сказуемое � в 
неопределенном. Это лишь способ избе-
жать превращения предложения в слово-
сочетание, и там, где это не происходит, 
нет необходимости ставить сказуемое в 
неопределенное состояние, например:

«Мы студенты первого курса».
В данном случае группа сказуемого  

( ) находится в целом в 

В.И. Рыжих

имеННОе предЛОжеНие 
и егО пОдЛежАщее в АрАбскОм языке
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определенном состоянии, что не мешает 
дифференцировать подлежащее и сказуе-
мое. Это происходит, прежде всего, пото-
му, что у подлежащего и сказуемого разное 
предназначение: первое называет предмет 
или явление, а второе дает информацию о 
нем. Поэтому очень важным является по-
рядок следования членов предложения: 
подлежащее на первом месте, а сказуемое 
на втором. В зависимости от того, что и 
о чем мы желаем сообщить, подлежащее 
при определенных условиях вполне может 
превратиться в сказуемое, а сказуемое � в 
подлежащее ( ). Рассмо-
трим следующую ситуацию.

Например, тот, кому мы сообщаем, зна-
ет Ибрагима по имени и в лицо, но не зна-
ет, что он является его коллегой по работе. 
В этом случае мы сообщим ему:

«Ибрагим � твой коллега».
В другой ситуации, например, тот, кому 

вы сообщаете, знает в лицо человека, кото-
рый работает с ним, т.е. является его кол-
легой по работе, но пока не знает его име-
ни. Чтобы сообщить ему это, мы скажем:

«Твой коллега � Ибрагим».
Поскольку основными членами имен-

ного предложения являются подлежащее и 
сказуемое, то для получения полного пред-
ставления об именном предложении необ-
ходимо дать каждому из них подробную 
характеристику. В данной статье дается 
характеристика только подлежащему. Ха-
рактеристику сказуемому предполагается 
дать в отдельной статье.

При характеристике подлежащего не-
обходимо выяснить, чем оно может быть 
выражено, всегда ли оно в начале предло-
жения, в именительном падеже и опреде-
ленном состоянии, а также может ли имен-
ное предложение существовать без подле-
жащего.

1. Характер подлежащего
Подлежащее может быть выражено:
� явным именем ( ), например:

 «Мухаммад прилежный»;
 «Город зеленый».

� личным местоимением ( ):
 «Мы студенты».

� указательным местоимением ( ):
 «Это писатель».

�  отно сительным ме стоимением  
( ):

«Тот, кто выиграл премию, студент из 
нашего университета».

 «То, что ты сказал, верно».
� вопросительным местоимением  

( ):
 «Кто прочитал эту ста-

тью?»
� условным местоимением ( ):

 «Кто ищет, тот найдет».
� развернутым масдаром ( ):

 «Объединиться � это 
благо для вас».

Характеристика флексий:

 � масдарная частица, ставящая гла-
гол в сослагательное наклонение с неизме-
няемой флексией на сукун в нейтральном 
флективном состоянии.

  � глагол в имперфекте в сосла-
гательном наклонении под управлением 
частицы , показатель сослагательного 
наклонения � усечение нуна, т.к. эта фор-
ма из глагольной пятерки.

 � слитное местоимение с неизме-
няемой флексией на сукун в состоянии 
именительного падежа подлежащего (гла-
гольного предложения). Развернутый мас-
дар, состоящий из частицы  и глагола, в 
состоянии именительного падежа подле-
жащего (именного предложения).

 � сказуемое в именительном паде-
же с явной даммой.

Отдельно следует остановиться на 
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 вопросе о том, может ли подлежащее 
именного предложения выражаться само-
стоятельным предложением. 

До сих пор в отечественной арабистике 
принято было считать, что это возможно, 
и в подтверждение приводятся следующие 
примеры [Гранде 1998, 467]: 

Пример первый:

«Кто искренен с тобой, тот твой брат».
Именное предложение  «тот, 

кто искренен с тобой» является подлежа-
щим общего именного предложения.

Пример второй:

«Что любишь, то прекрасно в твоих 
глазах».

Именное предложение  являет-
ся подлежащим общего именного 
 предложения.

Пример третий:
 «Я думаю, что ты вер-

нешься» 
(досл.: моя мысль в том, что ты вер-

нешься).
При характеристике последнего приме-

ра отмечается, что подлежащее выражено 
глагольным предложением  .

С точки зрения арабских грамматистов, 
подлежащее во всех трех последних при-
мерах не является предложением. В первых 
двух примерах подлежащими являются от-
носительные местоимения  и , которые 
имеют при себе развернутое определение  
( ), что является обязательным условием 
употребления относительных местоимений 
[Рыжих 2005, 109]. В лучшем случае речь 
здесь может идти о распространенном под-
лежащем или о группе подлежащего.

В третьем примере также подлежащее 
не является предложением, т.к. глаголь-
ная форма с частицей  представляет 
собой развернутый масдар ( ), 
который фактически воспринимается как 
одно слово и в предложении действитель-
но может быть заменен простым масдаром  
( ), т.е. одним словом [Рыжих 
2002, 104].

Тем не менее именное предложение, 
в котором подлежащее фактически пред-
ставлено самостоятельным предложением, 
возможно. В подтверждение этого положе-
ния можно привести следующий пример:

 «Дверь у 
плотника расшатана � известная арабская 
пословица».

В данном примере пословица 
 «дверь у плотника расшата-

на» (соответствует «сапожник без сапог»), 
являющаяся действительно цельным имен-
ным предложением, занимает место под-
лежащего в другом, более распространен-
ном, именном предложении.

Несмотря на очевидность того, что под-
лежащее действительно выражено пред-
ложением, в арабской грамматике придер-
живаются мнения о том, что предложение, 
оказавшееся в роли подлежащего, следует 
воспринимать как единое слово и давать 
ему характеристику как слову с виртуаль-
ной флексией ( ).

Такой подход лучше всего подтвержда-
ется характеристикой конечных флексий, 
которая дается для предложений такого 
типа. Для приведенного здесь примера ха-
рактеристика флексий будет следующей:

 � подлежащее в име-
нительном падеже с виртуальной даммой, 
появлению которой препятствует огласов-
ка повествования.

 � сказуемое в именительном падеже 
с явной даммой.

Таким образом, если при анализе имен-
ного предложения следовать традициям, 
сложившимся в арабской грамматической 
системе, то необходимо исходить из того, 
что подлежащее именного предложения не 
может быть выражено предложением.

2. Место подлежащего в предложении
Как отмечалось выше, подлежащее 

уже по своему определению должно быть 
в начале предложения, что чаще всего и 
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 реализуется на практике. Однако имеется 
два обстоятельства, которые могут нару-
шить это, казалось бы, незыблемое пра-
вило. Во-первых, подлежащее по отноше-
нию к сказуемому в определенных услови-
ях может находиться в постпозиции. Такой 
порядок слов во многом определяется не 
только характером подлежащего, но и в 
значительной степени характером сказуе-
мого, что делает целесообразным рассмо-
треть этот вопрос при характеристике ска-
зуемого. Во-вторых, подлежащему могут 
предшествовать некоторые частицы, на 
которых и следует здесь остановиться под-
робнее. Такими частицами могут быть:

� начальная «лям» ( ), напри-
мер:

 «Зейд лучше Ахмеда».

 � начальная «лям»;
 � подлежащее в именительном паде-

же с явной даммой.
Частица «лям» в данном случае служит 

для усиления.
� вопросительная частица:

 «Ты добился успеха?»

 � вопросительная частица с неизме-
няемой флексией на сукун в нейтральном 
флективном состоянии;

 � местоимение с неизменяемой 
флексией на фатху в состоянии именитель-
ного падежа подлежащего;

 � сказуемое в именительном паде-
же с явной даммой.

� отрицательная частица ( ):
 «У нас никого нет».

� отрицательная частица ( ):
 «У нас никого нет».

  � отрицательная частица с неизме-
няемой флексией на сукун в нейтральном 
флективном состоянии;

 � подлежащее в именительном па-
деже с явной даммой.

� избыточный предлог:

«В доме есть кто-то из мужчин?»

 � вопросительная частица с неизме-
няемой флексией на сукун в нейтральном 
флективном состоянии;

  � избыточный предлог с неизме-
няемой флексией на сукун в нейтральном 
флективном состоянии;

  � подлежащее в именительном па-
деже с виртуальной даммой, появлению 
которой препятствует занятость места 
огласовкой, диктуемой избыточным пред-
логом;

  � имя с предлогом связаны с 
усеченным сказуемым в состоянии имени-
тельного падежа.

3. Падеж подлежащего
Подлежащее во всех случаях должно 

быть в именительном падеже с даммой. 
Единственное, что может повлиять на его 
падеж, это наличие избыточного предло-
га, однако даже в этом случае считается, 
что подлежащее остается в именительном 
падеже, а его флексия (дамма) становит-
ся виртуальной (см. характеристику пре-
дыдущего примера ).

4. Состояние подлежащего
Ранее уже отмечалось, что основное со-

стояние подлежащего определенное. Вме-
сте с тем в отдельных случаях при необхо-
димости и наличии ряда условий подлежа-
щее может быть оформлено и в неопреде-
ленном состоянии. В арабской грамматике 
описано около 40 ситуаций, когда подле-
жащее может быть в неопределенном со-
стоянии ( ). И хотя такие си-
туации в целом по количеству значительно 
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уступают остальным, в которых подлежа-
щее находится в определенном состоянии, 
среди них можно выделить следующие:

1) Если подлежащему предшествует 
отрицание, например:

 «Несправедливый не до-
бьется успеха».

  � частица отрицания с неизменя-
емой флексией на сукун в нейтральном 
флективном состоянии;

 � подлежащее в именительном па-
деже с явной даммой;

 � сказуемое в именительном паде-
же с явной даммой.

2) Если подлежащему предшествует 
вопросительная частица, например:

 «Разве богат-
ство лучше, чем богатство души?»

 � вопросительная частица с неизме-
няемой флексией на сукун в нейтральном 
флективном состоянии;

  � подлежащее в именительном па-
деже с виртуальной даммой, появлению 
которой препятствует неспособность али-
фа нести огласовку;

  � сказуемое в именительном паде-
же с явной даммой.

�) Если подлежащее находится в пост-
позиции, а сказуемое выражено полупред-
ложением (именем с предлогом или обсто-
ятельством в идафе):

а) именем с предлогом, например:
 «В правде спасение».

 � предлог с неизменяемой флексией 

на сукун в нейтральном флективном со-
стоянии;

 � имя в родительном падеже под 
управлением предлога , показатель роди-
тельного падежа явная кясра, «полупред-
ложение» связано с усеченным сказуемым 
в препозиции в состоянии именительного 
падежа;

 � подлежащее в постпозиции в име-
нительном падеже с явной даммой.

б) обстоятельством в идафе, например:
  «Перед домом человек».

  � обстоятельство места в винитель-� обстоятельство места в винитель-
ном падеже с явной фатхой;

  � второй член идафы в родитель-
ном падеже с явной кясрой, «полупредло-
жение» связано с усеченным сказуемым 
(именного предложения) в препозиции в 
состоянии именительного падежа;

  � подлежащее (именного пред-
ложения) в постпозиции в именительном 
падеже с явной даммой.

4) Если подлежащее имеет при себе со-
гласованное определение, например:

 
«Неизвестный человек в доме».

«Неизвестный человек в доме».

 � подлежащее (именного предло-
жения) в именительном падеже с явной 
даммой;

  � согласованное определение в 
именительном падеже с явной даммой;

 � имя с предлогом связаны с 
усеченным сказуемым в состоянии имени-
тельного падежа.

5) Если подлежащее выражено именем 
уменьшительным, т.к. оно по своему зна-
чению приравнивается к имени с согласо-
ванным местоимением ( ), 
например: 

  «Мужичок рассказывает».
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  � подлежащее (именного пред-� подлежащее (именного пред-
ложения) в именительном падеже с явной 
даммой;

 � глагол в имперфекте в изъ-
явительном наклонении с явной даммой, 
подлежащее (глагольного предложения) � 
скрытое местоимение , предложение из 
глагола и подлежащего (глагольного пред-
ложения) в состоянии именительного па-
дежа сказуемого (именного предложения).

6) Если подлежащее является первым 
членом идафы, а в качестве второго члена 
выступает имя в неопределенном состоя-
нии, например:

«Два ученых человека обсуждают»

«Два ученых человека обсуждают».

  � подлежащее в именительном 
падеже, показатель падежа алиф,  � вто-
рой член идафы в родительном падеже с 
явной кясрой;

 � глагол в имперфекте в изъяви-
тельном наклонении, показатель наклоне-
ния сохранение нуна, алиф � подлежащее 
(глагольного предложения), глагольное 
предложение из сказуемого и подлежаще-
го в состоянии именительного падежа ска-
зуемого (именного предложения).

7) Если в предложении имеется эле-
мент, находящийся под непосредственным 
управлением подлежащего, например:

 «Стремление к добру � 
борьба».

  � подлежащее в именительном па-� подлежащее в именительном па-
деже с явной даммой;

  � предлог с неизменяемой флексией на 
сукун в нейтральном флективном состоянии;

 � имя в родительном падеже под 
управлением предлога , показатель паде-
жа � явная кясра, имя с предлогом связаны 
с подлежащим ;

 � сказуемое в именительном паде-
же с явной даммой.

8) Если подлежащее выражено словом, 
обозначающим призыв, например:

 «Победу � верующим!»

  � подлежащее в именительном па-� подлежащее в именительном па-
деже с явной даммой;

 � имя с предлогом связаны с 
усеченным сказуемым в состоянии имени-
тельного падежа.

9) Если подлежащее находится в нача-
ле придаточного предложения состояния  
( ), например:

«Он работал, а друг ему помогал».
 

 
 � для присоединения придаточного 

состояния, частица с неизменяемой флек-
сией на фатху в нейтральном флективном 
состоянии;

 � подлежащее (именного пред-
ложения) в именительном падеже с явной 
даммой;

 � глагол в имперфекте в изъ-
явительном наклонении с явной дам-
мой, подлежащее (глагольного предло-
жения) � частично скрытое местоимение 

,  � слитное местоимение с неизме-
няемой флексией на дамму в состоянии 
винительного падежа прямого дополне-
ния, глагольное предложение из сказуе-
мого и подлежащего в состоянии имени-
тельного падежа сказуемого (именного 
 предложения).
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10) Если подлежащее выражает видо-
вое понятие, например:

 
«Мужчина сильнее женщины».

«Мужчина сильнее женщины».

  � подлежащее в именительном па-� подлежащее в именительном па-
деже с явной даммой;

 � сказуемое в именительном паде-
же с виртуальной даммой, появлению ко-
торой препятствует неспособность алифа 
нести огласовку.

11) Если подлежащее следует после от-
рицательной частицы ирреального усло-
вия  «если бы не», например:

 «Если бы не небрежность, 
то он добился бы успеха».

  � отрицательная частица ирреаль-
ного условия с неизменяемой флексией на 
сукун в нейтральном флективном состоя-
нии;

 � подлежащее в именительном па-
деже с явной даммой, сказуемое усечено.

5. Усечение подлежащего 
Подлежащее � один из основных чле-

нов предложения, без которого именное 
предложение, в основном, существовать 
не может, однако в некоторых случаях до-
пускается его отсутствие на письме, если 
оно подразумевается по контексту. В этом 
случае по контексту должно быть известно 
то слово, которое является подлежащим. 
При этом обычно рассматриваются два 
случая: подлежащее может быть усечено, 
и подлежащее должно быть усечено.

1) Подлежащее может быть усечен-
ным:

а) в заголовках статей, рассказов, книг 
и т.д., например заголовок  «Египет» 
считается именным предложением, в кото-
ром отброшено подлежащее :

 � сказуемое в именительном паде-
же с явной даммой, подлежащее именного 
предложения ( ) усечено, полное предло-
жение  «Это Египет».

б) в диалоге при ответе на вопрос, на-
пример:

 «Где Али?» �  «В отъезде».

  � сказуемое при усеченном под-
лежащем в именительном падеже с явной 
даммой.

2) В следующих типах предложений 
подлежащее должно отсутствовать: 

а) в восклицательных предложениях 
хвалы и хулы ( ), например:

 «Какой хороший командир 
Халед!»

Структура такого предложения мо-
жет быть рассмотрена в нескольких 
 вариантах.

Вариант первый:

Вариант первый:

 � глагол в перфекте с неизменяемой 
флексией на фатху;

 � подлежащее (глагольного пред-
ложения) в именительном падеже с явной 
даммой;

 � подлежащее (именного пред-
ложения) в постпозиции в именительном 
падеже с явной даммой, глагольное пред-
ложение в состоянии именительного паде-
жа сказуемого (именного предложения) в 
препозиции, предполагается предложение 
( ).

Вариант второй:

Вариант второй:

 � глагол в перфекте с неизменяемой 
флексией на фатху;

 � подлежащее (глагольного предло-
жения) с явной даммой;
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 � сказуемое (именного предложе-
ния) при усеченном подлежащем именно-
го предложения , полное предложение 
имеет вид .

В данном примере во втором вариан-
те рассматривается именное предложение 

, в котором усечено подлежащее  
. Усечение подлежащего в предложени-

ях такого типа является обязательным, т.к. 
предложение в полном виде, как это приве-
дено в характеристике, не употребляется.

б) в предложениях клятвы, например:

  «Честное слово, я буду 
бороться».

б) в предложениях клятвы, например:
 

  � предлог с неизменяемой флексией 
на сукун, в нейтральном флективном со-
стоянии;

 � имя в родительном падеже под 
управлением предлога , показатель па-
дежа виртуальная кясра, появлению кото-
рой препятствует занятость места огласов-
кой соответствия,  � слитное местоиме-
ние с неизменяемой флексией на сукун в 
состоянии родительного падежа второго 
члена идафы. Имя с предлогом связаны 
с усеченным сказуемым (именного пред-
ложения) в состоянии именительного 
падежа. Подлежащее (именного предло-
жения) � усечено, подразумевается 
»клятва»; полное предложение имеет вид: 

в) если является подлежащим при 
именном сказуемом, следующим после 

 «особенно», например:
 «Я люблю учени-

ков, особенно Мухаммада».

В предложениях с использованием обо-
рота  имеется несколько вариантов 
оформления флективной характеристики. 
В данной теме следует рассмотреть следу-
ющий случай:

  � видовое отрицание, частица с неиз-
меняемой флексией на сукун, в нейтраль-
ном флективном состоянии;

 � имя при видовом отрицании в ви-
нительном падеже с явной фатхой, первый 
член идафы;

 � относительное местоимение с не-
изменяемой флексией на сукун в состоя-
нии родительного падежа второго члена 
идафы;

 � сказуемое (именного пред-
ложения) при усеченном подлежащем  

, именное предложение из подлежащего 
и сказуемого в нейтральном флективном 
состоянии, развернутое определение при 
относительном местоимении. Сказуемое 
при видовом отрицании  усечено, подразу-
мевается . Общий вид развернутого 
определения при относительном место-
имении .

г) если сказуемое (именного предложе-
ния) является масдаром, заменяющим гла-
гол, например:

 «Терпение прекрасно».
 «Терпение прекрасно».

 � сказуемое (именного предложе-
ния) при усеченном подлежащем, пред-
полагается предложение  
«Мое терпение � прекрасное терпение».

Таким образом, подлежащее как глав-
ный член именного предложения: 

− может быть выражено явным именем, может быть выражено явным именем, 
местоимением (указательным, вопроси-
тельным, относительным, условным) или 
развернутым масдаром; 

− находится всегда в начале предложе- находится всегда в начале предложе-
ния, но ему могут предшествовать некото-
рые частицы или избыточный предлог, а 
иногда и то, и другое;

− какправило,находитсявопределенном как правило, находится в определенном 
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состоянии, но в целом ряде случаев при 
необходимости может употребляться и в 
неопределенном состоянии;

− всегда присутствует в именном пред- всегда присутствует в именном пред-
ложении, но при наличии соответствую-
щего контекста может не употребляться, 

а в отдельных типах предложений даже 
должно усекаться;

− в целом ряде случаев может быть в в целом ряде случаев может быть в 
постпозиции по отношению к сказуемому, 
что в значительной степени зависит также 
и от типа сказуемого.
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до останнього часу тема іранської то-
понімії України зводилася переваж-

но до назв річок (Дунай, Дністер, Дніпро, 
Домоткань, Самоткань, Снопорід, Реут, 
Прут, Самара, Пансова, Дортоба, Сердо-
ба, Сарда) [Трубачев 1968]. Що ж до ойко-
німів (назв населених пунктів), то їхній 
іранський фрактал в Україні був виявле-
ний лише нещодавно, після ідентифікації 
більшості хронологічно пізніших пластів 
назв селищ (кельтського, готського, гун-
сько-аварського). Він незмірно доповнив 
усе відоме про місцеву іранську гідроні-
мію. На відміну від наведених вище майже 
виключно топофорних гідронімів (вода, 
колодязь, потік, багнистий, піскуватий, 
гончарний, холодний), іранська ойконімія 
виявилася етнофорною і ойкофорною, 
тобто вона містить відомості про назви 
давніх племен і їхнє господарство. Іран-
ський фрактал місцевих назв відображає 
період переходу варварських племен до 
осілості, пов’язаний з виробництвом ме-
талів. Тих же часів сягають численні назви 
зі слідами язичництва. За своїм змістом 
іранські назви не є чимось оригінальним: 
вони такі самі, як і в інших тодішніх вар-
варів � кельтів і готів. Спільною для них 
усіх є і така риса, як добра збереженість 
і впізнаваність більшості топооснов у со-
тнях і сотнях мозаїчно розміщених назв на 

велетенських просторах від Атлантики до 
Кавказу й Волги, � див. мал. 1.

1. Важливі аргументи для етнічної 
атрибуції та часової прив’язки українських 
географічних назв іранського походження 
вдалося відшукати у краще вивченій су-
часній топонімії Угорщини. Почнімо з 
того, що до українського топоніма Яжбе-
рень Жт (Овруч) з відповідним іранським 
оточенням існує повний аналог у вигляді 
мад. J�szberény [AU, 10 B2], назви адміні-J�szberény [AU, 10 B2], назви адміні-�szberény [AU, 10 B2], назви адміні-szberény [AU, 10 B2], назви адміні-ény [AU, 10 B2], назви адміні-ny [AU, 10 B2], назви адміні- [AU, 10 B2], назви адміні-AU, 10 B2], назви адміні-, 10 B2], назви адміні-B2], назви адміні-2], назви адміні-
стративного центру (за 80 км на пд. схід 
від Будапешта) в історичній області Ясшаг 
‘Країна ясів’. Другий компонент обох то-
понімів пов’язують з етнонімом тюрків-
берендеїв (від дтюрк. *berendi ‘підкоряти-berendi ‘підкоряти- ‘підкоряти-
ся’) [Kiss,Kiss,, 702]. Цей етнофорний елемент 
досить поширений в угорській топонімії, � 
пор. Mez�berény, Kisberény, PusztaberényMez�berény, Kisberény, Pusztaberény�berény, Kisberény, Pusztaberényberény, Kisberény, Pusztaberényény, Kisberény, Pusztaberényny, Kisberény, Pusztaberény, Kisberény, PusztaberényKisberény, Pusztaberényény, Pusztaberényny, Pusztaberény, PusztaberényPusztaberényényny 
(mez� ‘поле’, kis ‘малий’, puszta ‘степ’),mez� ‘поле’, kis ‘малий’, puszta ‘степ’),� ‘поле’, kis ‘малий’, puszta ‘степ’),kis ‘малий’, puszta ‘степ’), ‘малий’, puszta ‘степ’),puszta ‘степ’), ‘степ’), 
усього 12 назв [там само, 105]. Щодо пер-
шого компонента J�sz�szsz-, то він добре до-
сліджений в усіх 2� однокореневих назвах 
міст і сіл в Угорщині, а тепер і в Україні 
(десятки назв типу Ясопіль, Яснопілля, Яс-
ногородка, Ясниська, Яснозір’я). Він може 
співвідноситися з етнонімом ясів (асів) (іс-
нує пояснення і від готс. asneis ‘слуга, най-
манець’).

Дослідженню яської культурно-істо-
ричної спадщини в Угорщині присвячена 

К.М. Тищенко

укрАїНсЬкА чАстиНА 
ІрАНсЬкОї тОпОНІмІї єврОпи1

Мал. 1. Присутність аланів у Європі в I–V ст. [Алемань, 606].
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низка публікацій, � див. [Немет, Абаев, 
Калоев]. Яскравою науковою подією стало 
відкриття у 1957 році в Будапештському 
державному архіві сторінки з докумен-
та 1422 року із записом чотирьох десят-
ків слів тоді ще вживаної місцевої яської 
мови, перекладених по-латині й частко-
во по-угорськи (мал. 2), � див. [Калоев, 
102–113]2. Список починається формулою 
вітання Daban horz nahechsa Sose, першіDaban horz nahechsa Sose, перші horz nahechsa Sose, першіhorz nahechsa Sose, перші nahechsa Sose, першіnahechsa Sose, перші Sose, першіSose, перші, перші 
слова якої є безперечним і повним ана-
логом до осет. “D� ban xorz, n� xecau...”,D� ban xorz, n� xecau...”,� ban xorz, n� xecau...”,ban xorz, n� xecau...”, xorz, n� xecau...”,xorz, n� xecau...”,, n� xecau...”,n� xecau...”,� xecau...”,xecau...”,...”,”,, 
тобто “Твій день добрий, наш господарю” 
[там само,там само, 271]. Проте, як зазначає перший. Проте, як зазначає перший 
дослідник пам’ятки Й. Немет, “наступ-
не слово загадкове. На одностайну думку 
палеографів, першу літеру слід читати s, іs, і, і іі 
далі йде ose” [там само]. Інша спроба трак-ose” [там само]. Інша спроба трак-” [там само]. Інша спроба трак- [там само]. Інша спроба трак-там само]. Інша спроба трак-]. Інша спроба трак-. Інша спроба трак-
тування цього короткого Sose як “на хис-як “на хис-
тар ус” ‘наша (?) старша жінка’ [там само,‘наша (?) старша жінка’ [там само,наша (?) старша жінка’ [там само,’ [там само, [там само,[там само,там само, 
105] з очевидністю виглядає штучною. На- з очевидністю виглядає штучною. На-
томість ознайомлення з топонімними око-
лицями угорського Ясбереня виводить на 
реалістичніше пояснення. У топоосновах 
назв: Sz�sz�szszberek, �j, �jjsz�sz�szsz, Sz�k�kk, Szakallas 
цілком упізнавані відомі самоназви скіфів 
“сас, сак” [Mo’�n, II,Mo’�n, II,’�n, II,n, II,, II, 772]. Перша з них 
якраз і могла фігурувати в кінці шанобли-
вого звертання до господаря-яса. Поготів, 
що відомі численні інші приклади етно-
форних композитів часів раннього Серед-
ньовіччя з його Великим переселенням на-
родів, як-от с. J�szkun, букв. ‘яський кун’J�szkun, букв. ‘яський кун’�szkun, букв. ‘яський кун’szkun, букв. ‘яський кун’, букв. ‘яський кун’ 
(тобто куман, половець) [там само, 244], 
або J�szivany, Szakany, Lengyelt�ti, R�t�tJ�szivany, Szakany, Lengyelt�ti, R�t�t�szivany, Szakany, Lengyelt�ti, R�t�tszivany, Szakany, Lengyelt�ti, R�t�t, Szakany, Lengyelt�ti, R�t�tSzakany, Lengyelt�ti, R�t�t, Lengyelt�ti, R�t�tLengyelt�ti, R�t�t�ti, R�t�tti, R�t�t, R�t�tR�t�t�t�tt�t�tt 
(‘ясо-гун, сако-гун, ляхо-слов’янин, сербо-
слов’янин’ при мад. R�c ‘серб’). В Угор-R�c ‘серб’). В Угор-�c ‘серб’). В Угор-c ‘серб’). В Угор- ‘серб’). В Угор-
щині існує десяток назв з основою Sz�sz�szsz-, 
S�s-, S�s-: Sz�szfa, Sz�szv�r, S�skut тощо.�s-, S�s-: Sz�szfa, Sz�szv�r, S�skut тощо.s-, S�s-: Sz�szfa, Sz�szv�r, S�skut тощо.-, S�s-: Sz�szfa, Sz�szv�r, S�skut тощо.S�s-: Sz�szfa, Sz�szv�r, S�skut тощо.�s-: Sz�szfa, Sz�szv�r, S�skut тощо.s-: Sz�szfa, Sz�szv�r, S�skut тощо.-: Sz�szfa, Sz�szv�r, S�skut тощо.Sz�szfa, Sz�szv�r, S�skut тощо.�szfa, Sz�szv�r, S�skut тощо.szfa, Sz�szv�r, S�skut тощо., Sz�szv�r, S�skut тощо.Sz�szv�r, S�skut тощо.�szv�r, S�skut тощо.szv�r, S�skut тощо.�r, S�skut тощо.r, S�skut тощо., S�skut тощо.S�skut тощо.�skut тощо.skut тощо. тощо. 

Вони щоразу пов’язані (на карті просторо-
во, а в житті � історично) з іншими харак-
терними топонімами іранського фракталу 
цілої Європи. Усього в Угорщині існує 
шість сукупностей іранських топонімів: 

1) Jászberényászberényszberényényny 10 B2: + 22 назви в око-B2: + 22 назви в око-2: + 22 назви в око-
лицях від основи J�sz-, а такожJ�sz-, а також�sz-, а такожsz-, а також-, а також Sz�szberek,�szberek,szberek,, 
�jsz�sz, Sz�k, Szakallas;jsz�sz, Sz�k, Szakallas;�sz, Sz�k, Szakallas;sz, Sz�k, Szakallas;, Sz�k, Szakallas;Sz�k, Szakallas;�k, Szakallas;k, Szakallas;, Szakallas;Szakallas;;

2) Szászfaászfaszfa 5 B1: Szak�csi, Szakald,B1: Szak�csi, Szakald,1: Szak�csi, Szakald,Szak�csi, Szakald,�csi, Szakald,csi, Szakald,, Szakald,Szakald,, 
Varb�c, Szemere, Mez�zombor, Szuha,�c, Szemere, Mez�zombor, Szuha,c, Szemere, Mez�zombor, Szuha,, Szemere, Mez�zombor, Szuha,Szemere, Mez�zombor, Szuha,, Mez�zombor, Szuha,Mez�zombor, Szuha,�zombor, Szuha,zombor, Szuha,, Szuha,Szuha,, 
Szuhaf�, Szuhak�ll�, Als�szuha, Szuhody,�, Szuhak�ll�, Als�szuha, Szuhody,Szuhak�ll�, Als�szuha, Szuhody,�ll�, Als�szuha, Szuhody,ll�, Als�szuha, Szuhody,�, Als�szuha, Szuhody,Als�szuha, Szuhody,�szuha, Szuhody,szuha, Szuhody,, Szuhody,Szuhody,, 
Rakaca, Szokolya-hegy; Par�d, Par�dsasv�r,, Szokolya-hegy; Par�d, Par�dsasv�r,Szokolya-hegy; Par�d, Par�dsasv�r,-hegy; Par�d, Par�dsasv�r,hegy; Par�d, Par�dsasv�r,; Par�d, Par�dsasv�r,Par�d, Par�dsasv�r,�d, Par�dsasv�r,d, Par�dsasv�r,, Par�dsasv�r,Par�dsasv�r,�dsasv�r,dsasv�r,�r,r,, 
Parad�huta, Paradfürd�, Verpelét, M�tra-�huta, Paradfürd�, Verpelét, M�tra-huta, Paradfürd�, Verpelét, M�tra-, Paradfürd�, Verpelét, M�tra-Paradfürd�, Verpelét, M�tra-ürd�, Verpelét, M�tra-rd�, Verpelét, M�tra-�, Verpelét, M�tra-Verpelét, M�tra-ét, M�tra-t, M�tra-, M�tra-M�tra-�tra-tra--
verebély; S�msonh�za; S�st�falva, S�st�he-ély; S�msonh�za; S�st�falva, S�st�he-ly; S�msonh�za; S�st�falva, S�st�he-; S�msonh�za; S�st�falva, S�st�he-S�msonh�za; S�st�falva, S�st�he-�msonh�za; S�st�falva, S�st�he-msonh�za; S�st�falva, S�st�he-�za; S�st�falva, S�st�he-za; S�st�falva, S�st�he-; S�st�falva, S�st�he-S�st�falva, S�st�he-�st�falva, S�st�he-st�falva, S�st�he-�falva, S�st�he-falva, S�st�he-, S�st�he-S�st�he-�st�he-st�he-�he-he-
gy, S�st�fürd�;, S�st�fürd�;S�st�fürd�;�st�fürd�;st�fürd�;�fürd�;fürd�;ürd�;rd�;�;

�) Szászvárászvárszvárárr 20 D2: J�g�nak, Sasrét, S�sd.D2: J�g�nak, Sasrét, S�sd.2: J�g�nak, Sasrét, S�sd.J�g�nak, Sasrét, S�sd.�g�nak, Sasrét, S�sd.g�nak, Sasrét, S�sd.�nak, Sasrét, S�sd.nak, Sasrét, S�sd., Sasrét, S�sd.Sasrét, S�sd.ét, S�sd.t, S�sd., S�sd.S�sd.�sd.sd..
4) Százhambattaázhambattazhambatta 9 B2: Szomor, Pusztaz�-B2: Szomor, Pusztaz�-2: Szomor, Pusztaz�-Szomor, Pusztaz�-, Pusztaz�-Pusztaz�-�-

mor, Vereb, S�skut;, Vereb, S�skut;Vereb, S�skut;, S�skut;S�skut;�skut;skut;;
5) Sz�k�kk 8 D2: �sz�r, Zs�fiapuszta,D2: �sz�r, Zs�fiapuszta,2: �sz�r, Zs�fiapuszta,sz�r, Zs�fiapuszta,�r, Zs�fiapuszta,r, Zs�fiapuszta,, Zs�fiapuszta,Zs�fiapuszta,�fiapuszta,fiapuszta,, 

Topolcaf�, Topolca-hegy; Sokolce;�, Topolca-hegy; Sokolce;Topolca-hegy; Sokolce;-hegy; Sokolce;hegy; Sokolce;; Sokolce;Sokolce;;
6) Szak���ályly 15 A4: Nagyszokoly, P�lfa �O-A4: Nagyszokoly, P�lfa �O-4: Nagyszokoly, P�lfa �O-Nagyszokoly, P�lfa �O-, P�lfa �O-P�lfa �O-�lfa �O-lfa �O- �O-O-

zora, Zam�rdi, Szakad�ti, Szakm�r, Szakcs,, Zam�rdi, Szakad�ti, Szakm�r, Szakcs,Zam�rdi, Szakad�ti, Szakm�r, Szakcs,�rdi, Szakad�ti, Szakm�r, Szakcs,rdi, Szakad�ti, Szakm�r, Szakcs,, Szakad�ti, Szakm�r, Szakcs,Szakad�ti, Szakm�r, Szakcs,�ti, Szakm�r, Szakcs,ti, Szakm�r, Szakcs,, Szakm�r, Szakcs,Szakm�r, Szakcs,�r, Szakcs,r, Szakcs,, Szakcs,Szakcs,, 
R�ksi; S�ska, Tapolca, Raposka, Somogy-�ksi; S�ska, Tapolca, Raposka, Somogy-ksi; S�ska, Tapolca, Raposka, Somogy-; S�ska, Tapolca, Raposka, Somogy-S�ska, Tapolca, Raposka, Somogy-�ska, Tapolca, Raposka, Somogy-ska, Tapolca, Raposka, Somogy-, Tapolca, Raposka, Somogy-Tapolca, Raposka, Somogy-, Raposka, Somogy-Raposka, Somogy-, Somogy-Somogy-
s�mson.�mson.mson..

У наведеному переліку назв, окрім ет-
нофорних основ, упізнавана низка ойко-
форних іранських лексем, пор. перс. suxtansuxtan 
‘палити’, šamr ‘ставок’ (cт. šamar ‘багни-amr ‘ставок’ (cт. šamar ‘багни- ‘ставок’ (cт. šamar ‘багни-cт. šamar ‘багни-т. šamar ‘багни-amar ‘багни- ‘багни-
ще’), tapar (ст. parat, сарм. tapal) ‘сокира’,tapar (ст. parat, сарм. tapal) ‘сокира’, (ст. parat, сарм. tapal) ‘сокира’,parat, сарм. tapal) ‘сокира’,, сарм. tapal) ‘сокира’,tapal) ‘сокира’,) ‘сокира’, 
āzar ‘вогонь’ та ін., які поширені також і вzar ‘вогонь’ та ін., які поширені також і в ‘вогонь’ та ін., які поширені також і в 
ойконімії України.

2. Ще дальші мандрівки аланів на Захід 
засвідчені у Європі в V ст., в епоху Вели-V ст., в епоху Вели- ст., в епоху Вели-ст., в епоху Вели-
кого переселення народів. Зокрема, книга 
Б. Бахраха про аланів на Заході (мал. 3) міс-
тить багату інформацію про перебування й 
розміщення аланських племен у ранньо-
му Середньовіччі на теренах теперішньої 
Франції та Італії. Автор книги обмежив 

Мал. 2. Сторінка зі списком яських (алан-
ських) слів (Угорщина, 1422 р.).

Мал. 3. Обкладинка книги Б. Бахраха “Ала-
ни на Заході” (картина А. Джанаєва).
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Мал. 4. Проникнення аланів до Західної Європи у V ст.  (аланські топоніми навколо Парижа, 
Орлеана, Женеви, Тулузи, Мілана,  археологічні свідчення про аланів у Франції [Бахрах]; знахідки 
деформованих черепів аланів [Kiszely]).
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приклади з топонімії переважно назвами 
від етнофорних основ Sarm(at) ‘сармат’ іat) ‘сармат’ і) ‘сармат’ і 
Alain- ‘алан’ [Бахрах, 75–87], але й вони 
несподівано численні. Це ойконіми типу 
Sarmato, Sarmarate, Alano, Alagna, Allegno, Sarmarate, Alano, Alagna, AllegnoSarmarate, Alano, Alagna, Allegno, Alano, Alagna, AllegnoAlano, Alagna, Allegno, Alagna, AllegnoAlagna, Allegno, AllegnoAllegno 
(в Італії) та Sermaise, Sermoise, Sermiers,Sermaise, Sermoise, Sermiers,, Sermoise, Sermiers,Sermoise, Sermiers,, Sermiers,Sermiers,, 
Alain, Les Alains, Alan, Allanz, Allain, Al-, Les Alains, Alan, Allanz, Allain, Al-Les Alains, Alan, Allanz, Allain, Al- Alains, Alan, Allanz, Allain, Al-Alains, Alan, Allanz, Allain, Al-, Alan, Allanz, Allain, Al-Alan, Allanz, Allain, Al-, Allanz, Allain, Al-Allanz, Allain, Al-, Allain, Al-Allain, Al-, Al-Al-
lains, Allens, Allaines 2, Alaigne, Alaniers,, Allens, Allaines 2, Alaigne, Alaniers,Allens, Allaines 2, Alaigne, Alaniers,, Allaines 2, Alaigne, Alaniers,Allaines 2, Alaigne, Alaniers, 2, Alaigne, Alaniers,Alaigne, Alaniers,, Alaniers,Alaniers,, 
Allamont, Allancourt, Allaincourt 7, Courtal-, Allancourt, Allaincourt 7, Courtal-Allancourt, Allaincourt 7, Courtal-, Allaincourt 7, Courtal-Allaincourt 7, Courtal- 7, Courtal-Courtal-
lain, Halaignecourt, Aillianville (у Франції)., Halaignecourt, Aillianville (у Франції).Halaignecourt, Aillianville (у Франції)., Aillianville (у Франції).Aillianville (у Франції). (у Франції). 
Понад �0 назв утворюють кілька сукуп-
ностей, кожній з яких відповідають бага-
ті археологічні й краніологічні свідчення 
аланської присутності на цих теренах (див. 
карти на мал. 4). Вже тепер очевидно, що 
в оточенні названих ойконімів збереглися 
й інші етнофорні іранські основи на зра-
зок Soisson, Sisson, Soisy, Sussy, p. SoussetSoisson, Sisson, Soisy, Sussy, p. Sousset, Sisson, Soisy, Sussy, p. SoussetSisson, Soisy, Sussy, p. Sousset, Soisy, Sussy, p. SoussetSoisy, Sussy, p. Sousset, Sussy, p. SoussetSussy, p. Sousset, p. Soussetp. Sousset. SoussetSousset 
та ін. Існує декілька визнаних етнофорних 
аланських назв і в Еспанії: катал. Catalun-Catalun-
ya, есп. Catalu�a (очевидно, з *Goto-Alania, есп. Catalu�a (очевидно, з *Goto-AlaniaCatalu�a (очевидно, з *Goto-Alania�a (очевидно, з *Goto-Alaniaa (очевидно, з *Goto-Alania (очевидно, з *Goto-AlaniaGoto-Alania-AlaniaAlania 
[Kiss,Kiss,, 321]), села Alano, Alanis [Алемань,Alano, Alanis [Алемань,, Alanis [Алемань,Alanis [Алемань, [Алемань, 
17], Alange.Alange..

�. Аланські вершники могли проникну-
ти до Франції суходолом лише з Централь-
ної Європи � теренів теперішньої Німеч-
чини й Чехії. Тож їхній слід відкрито у 
топонімії також і цих країн. Що більше, 
крім аланської присутності V ст., тут вда-V ст., тут вда- ст., тут вда-
лося виявити й етнофорні скіфські (Sass-,Sass-,-,  
Sa�-) та сарматські (Sarm-, Scharm-) осно-�-) та сарматські (Sarm-, Scharm-) осно-Sarm-, Scharm-) осно--, Scharm-) осно-Scharm-) осно--) осно-
ви в назвах попередньої готської доби. 
При цьому важливого значення набувають 
відомості сучасників про особливо близькі 
стосунки в державі Германариха між гота-
ми і скіфами. Так, автор V ст. ФілосторнійV ст. Філосторній ст. Філосторнійст. Філосторній 
(бл. 4�0 р.) пише: “Трибиґильд � скіф, з 
тих, кого тепер звуть готами”, а Прокопій 
додає, що скіфи � це стара назва готів й ін-
ших народів тих теренів [Вольфрам, 35]. 

Укладена нами оглядова карта іранських 
топонімів у Німеччині (мал. 5) унаочнює 
принаймні чотири виразно відмінні топо-
німні області, які відповідають чотирьом пе-
ріодам поширення тут іраномовних племен: 

� скіфський (чимало назв від основ 
Sass-, Sa-, SaSa�-, Sophien- переважно на півночі- переважно на півночі 
країни понад морем � відповідно знаки � і 
S на карті); 

� сарматський (кілька назв від основ 
Sarm-, Scharm- на півночі й заході);-, Scharm- на півночі й заході);Scharm- на півночі й заході);- на півночі й заході); 

� яський (знак J на карті), який переваж-J на карті), який переваж- на карті), який переваж-
но повторює маршрути скіфських наїздів 
(Sa�anfahrten);Sa�anfahrten);�anfahrten);anfahrten);); 

� найпізніший аланський (V ст.), назвиV ст.), назви ст.), назви 
якого щільно вишиковуються в широтно-
му напрямі на транзитному шляху май-
же одночасних гунських мандрівок (пор. 
Tabarz, Hünfeld, Hunsrück) з-над Дніпра до, Hünfeld, Hunsrück) з-над Дніпра доHünfeld, Hunsrück) з-над Дніпра доünfeld, Hunsrück) з-над Дніпра доnfeld, Hunsrück) з-над Дніпра до, Hunsrück) з-над Дніпра доHunsrück) з-над Дніпра доück) з-над Дніпра доck) з-над Дніпра до) з-над Дніпра до 
Галлії, � виділені тонованим ареалом у су-
цільному контурі.

Нам вдалося відшукати на аланських 
маршрутах кілька серйозних додаткових 
аргументів перебування у цих місцях саме 
аланів. Зокрема, йдеться про дві яскраві 
назви з антропонімом Ґоар на Рейні (SanktSankt 
Goar, Sankt Goarhausen): справді, відомо,, Sankt Goarhausen): справді, відомо,Sankt Goarhausen): справді, відомо, Goarhausen): справді, відомо,Goarhausen): справді, відомо,): справді, відомо, 
що “той, хто мав ім’я Ґоар у ранньому Се-
редньовіччі, або сам був аланом, або зазна-
вав їхнього сильного впливу” [Бахрах, 111]. 
Очевидною є також додаткова дистрибуція 
на карті топонімів з етнофорними основа-
ми аланів Allen- ii Ohlen-: друга з них може 
відображати слов’янську вимову (тоновані 
ареали в пунктирному контурі). 

Як видно з карти, в окремих районах 
Німеччини досі збереглися особливо ба-
гаті іранські топонімні ареали, в яких зо-
середжено назви як скіфо-сарматської, так 
і ясько-аланської доби. Цілком упізнавана 
також низка інших іранських топооснов в 
оточенні етнофорних назв: Pans- ‘пісок’,Pans- ‘пісок’,- ‘пісок’, 
Rep- ‘потік’, Teter- ‘дикий; звір’, Rak- ‘бі-- ‘потік’, Teter- ‘дикий; звір’, Rak- ‘бі-Teter- ‘дикий; звір’, Rak- ‘бі-- ‘дикий; звір’, Rak- ‘бі-Rak- ‘бі-- ‘бі-
лий; священний’, Jahn- ‘залізо’, Mei�-Jahn- ‘залізо’, Mei�-- ‘залізо’, Mei�-Mei�-�- 
‘мідь’. Є характерні композити: SassanfahrtSassanfahrt 
‘наскок скіфів’, Sassfeld ‘скіфське поле’,Sassfeld ‘скіфське поле’, ‘скіфське поле’, 
Sassrath ‘рада скіфів’, Pansfelde ‘піскуваті ‘рада скіфів’, Pansfelde ‘піскуватіPansfelde ‘піскуваті ‘піскуваті 
поля’, Sarmstorf ‘сарматське село’. Вияв-Sarmstorf ‘сарматське село’. Вияв- ‘сарматське село’. Вияв-
лені неодноразові підтвердження сусідства 
іранських і готських поселень (Sievershau-Sievershau-
sen, Siebershausen, Gutow, Gudow)., Siebershausen, Gutow, Gudow).Siebershausen, Gutow, Gudow)., Gutow, Gudow).Gutow, Gudow)., Gudow).Gudow).).

Знайомий набір іранських топооснов 
знаходимо також практично на всій тери-
торії Чехії: 

� Šk��k�����ra,, Šku�ku�ly,, Ško�ko�ějov (пор. ассир.jov (пор. ассир. (пор. ассир. 
iškuz- ‘скіфи’), �krobo�ov,škuz- ‘скіфи’), �krobo�ov,kuz- ‘скіфи’), �krobo�ov,- ‘скіфи’), �krobo�ov,krobo�ov,�ov,ov,, Skuhrov (8 назв!; (8 назв!; 
пор. літописне Скуфь) � в околицях S�zava,S�zava,�zava,zava,, 
Jestrab�, Jesenice, Jelenice, Jahodov 2;�, Jesenice, Jelenice, Jahodov 2;Jesenice, Jelenice, Jahodov 2;, Jelenice, Jahodov 2;Jelenice, Jahodov 2;, Jahodov 2;Jahodov 2; 2; 

� Sas-, S�z-,S�z-,�z-,z-,-, Sos- ‘саси’, Saky ‘саки’, ос- ‘саки’, ос-
нова Sok-ol- (‘сако-алани’);ol- (‘сако-алани’);- (‘сако-алани’); 

� Jas- (2� назви) ‘яс, ас’ + Jes-trěb- (15 назв);Jes-trěb- (15 назв);-trěb- (15 назв);trěb- (15 назв);ěb- (15 назв);b- (15 назв);- (15 назв);
� Jelen- ‘алан’ (численні назви в ото-

ченні ойконімів Sosnov�, Jesenice, Jesen�k,Sosnov�, Jesenice, Jesen�k,�, Jesenice, Jesen�k,Jesenice, Jesen�k,, Jesen�k,Jesen�k,�k,k,, 
Skuhrov, Sokole�)., Sokole�).Sokole�).�). 

Тут так само наявні топооснови Řep-ep-- 
‘потік’, Jahod- ‘залізо’, Rak- ‘білий’, а та-Jahod- ‘залізо’, Rak- ‘білий’, а та-- ‘залізо’, Rak- ‘білий’, а та-Rak- ‘білий’, а та-- ‘білий’, а та-
кож Horouš-, Chorouš ‘Хорс’, Sama�� ‘баг-Horouš-, Chorouš ‘Хорс’, Sama�� ‘баг-š-, Chorouš ‘Хорс’, Sama�� ‘баг-Chorouš ‘Хорс’, Sama�� ‘баг-š ‘Хорс’, Sama�� ‘баг-Sama�� ‘баг-�� ‘баг-
нище’ і низка інших.
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Мал. 5. Іранська ойконімія Німеччини (● – знахідки деформованих черепів аланів; ♦ – скіфсь-
кий клад у Феттерсфельді (Нижня Лужиця)); іранські впливи у Північному Причорномор’ї (архео-
логічні пам’ятки скіфів ■ і сарматів ▲♦).

4. Масовий топонімічний матеріал з 
Польщі також засвідчує повсюдну присут-
ність скіфів і ясів-аланів: характерні назви 
з уже знайомими іранськими топооснова-
ми утворюють на теренах Польщі декілька 
загущень. Прадавній етнонім скіфів, за-

фіксований в ассирійських клинописних 
написах як iškuzai [Mo’�n, II,iškuzai [Mo’�n, II,škuzai [Mo’�n, II,kuzai [Mo’�n, II, [Mo’�n, II,Mo’�n, II,’�n, II,n, II,, II, 772], зберігся 
в топоосновах кількох ойконімів Польщі 
у гранично близькій звуковій формі (!) 
як Szku�aj, Szku�zawy,, Szku�ła,a,, Szku�-
larka; також; також Szko�na,, Szkotowo,, Szkocja і і 
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 пристосування типу Skotniki (очевидно ж,Skotniki (очевидно ж, (очевидно ж, 
не без підстав). Спеціальне дослідження 
численних топонімних контекстів виявило 
причетність до цього ж фракталу назв із 
основами Szos-(t)-,t)-,)-, Sos-, S�s�ss-. Етнонім ясівЕтнонім ясів 
зберігся у кількох різновидах топооснов: 
Ja��- (91 назва),назва),),, Jas- (66), Jasz- (17), Ja��- 
(12), Je�- (12), Jes-, Jesz- (2). Як і в Чехії,Je�- (12), Jes-, Jesz- (2). Як і в Чехії,�- (12), Jes-, Jesz- (2). Як і в Чехії,Jes-, Jesz- (2). Як і в Чехії,-, Jesz- (2). Як і в Чехії,Jesz- (2). Як і в Чехії,- (2). Як і в Чехії,Як і в Чехії, 
племінна назва аланів зазнала пристосу-
вання до форми Jele��- (48). Про зміненийПро змінений 
зміст цих топонімів свідчить семантична 
неконгруентність принаймні у деяких із 
них основи й форматива: Jelen-in �, Jelen-Jelen-in �, Jelen--in �, Jelen-in �, Jelen- �, Jelen-Jelen--
ino 2, Jele�-cz 2 (назви відповідають на пи- 2, Jele�-cz 2 (назви відповідають на пи-Jele�-cz 2 (назви відповідають на пи-�-cz 2 (назви відповідають на пи-cz 2 (назви відповідають на пи- 2 (назви відповідають на пи-
тання “чий? чиє?”). 

Регулярно представлені також й інші 
іранські топооснови: Rak- ‘білий’, Prusz-,Rak- ‘білий’, Prusz-,- ‘білий’, Prusz-,Prusz-,-, 
Parcz- ‘сокира’, Jagn-, Jagod- ‘залізо’ (біля- ‘сокира’, Jagn-, Jagod- ‘залізо’ (біляJagn-, Jagod- ‘залізо’ (біля-, Jagod- ‘залізо’ (біляJagod- ‘залізо’ (біля- ‘залізо’ (біля 
одного села є озеро Jagocin!); Mias- ‘мідь’,Jagocin!); Mias- ‘мідь’,!); Mias- ‘мідь’,Mias- ‘мідь’,- ‘мідь’, 
Miech- ‘цвях’, Sad- ‘гребля’, Kotusz- ‘кату-- ‘цвях’, Sad- ‘гребля’, Kotusz- ‘кату-Sad- ‘гребля’, Kotusz- ‘кату-- ‘гребля’, Kotusz- ‘кату-Kotusz- ‘кату-- ‘кату-
вання’, Patr-, Petr- ‘патрування’(Petrykozy),Patr-, Petr- ‘патрування’(Petrykozy),-, Petr- ‘патрування’(Petrykozy),Petr- ‘патрування’(Petrykozy),- ‘патрування’ (Petrykozy),Petrykozy),), 
P�t- ‘путь’, Puch- (9), Pusz-/Puz- (4) ‘вари-�t- ‘путь’, Puch- (9), Pusz-/Puz- (4) ‘вари-t- ‘путь’, Puch- (9), Pusz-/Puz- (4) ‘вари-- ‘путь’, Puch- (9), Pusz-/Puz- (4) ‘вари-Puch- (9), Pusz-/Puz- (4) ‘вари-- (9), Pusz-/Puz- (4) ‘вари-Pusz-/Puz- (4) ‘вари--/Puz- (4) ‘вари-Puz- (4) ‘вари-- (4) ‘вари-
ти’ та ін. Масштаби іранської присутності 
в топонімії Польщі цілком відповідають 
значним давньоіранським впливам у поль-
ській лексиці [Трубачев 1967]. Низка най-
ближчих топонімних контекстів також дає 
переконливі свідчення тривалості й реаль-
ності безпосередніх міжетнічних контак-
тів. Так, наприклад, сусіднім до с. SkotnikiSkotniki 
174 А1 є с. Neprowice, тобто Дніпряни, аNeprowice, тобто Дніпряни, а, тобто Дніпряни, а 
біля сіл Szozdy, Sochy 160 C� лежить с.Szozdy, Sochy 160 C� лежить с., Sochy 160 C� лежить с.Sochy 160 C� лежить с. 160 C� лежить с.C� лежить с.� лежить с. 
Majdan Nepryski � Майдан Дніпровський. Nepryski � Майдан Дніпровський.Nepryski � Майдан Дніпровський. � Майдан Дніпровський. 
Існує імовірний зв’язок між осет. ных(ас) 
‘народні збори’ і ойконімами Niech(anowo),Niech(anowo),(anowo),anowo),), 
Niech(lonin), Niech(cianowo) в оточенні(lonin), Niech(cianowo) в оточенніlonin), Niech(cianowo) в оточенні), Niech(cianowo) в оточенніNiech(cianowo) в оточенні(cianowo) в оточенніcianowo) в оточенні) в оточенні 
Skłoty, Skubarczewo, Sokoł�w, Jasiniec абоłoty, Skubarczewo, Sokoł�w, Jasiniec абоoty, Skubarczewo, Sokoł�w, Jasiniec або, Skubarczewo, Sokoł�w, Jasiniec абоSkubarczewo, Sokoł�w, Jasiniec або, Sokoł�w, Jasiniec абоSokoł�w, Jasiniec абоł�w, Jasiniec абоw, Jasiniec або, Jasiniec абоJasiniec або або 
між осет. нарт ‘герой’ і назвами сіл Nart, 
Narty (2) в оточенні сіл Jasionka, Sasek, (2) в оточенні сіл Jasionka, Sasek,Jasionka, Sasek,, Sasek,Sasek,, 
Sokolnik, Zofinin, Ja�wie, Zembrus-Mokry, Zofinin, Ja�wie, Zembrus-MokryZofinin, Ja�wie, Zembrus-Mokry, Ja�wie, Zembrus-MokryJa�wie, Zembrus-Mokry�wie, Zembrus-Mokrywie, Zembrus-Mokry, Zembrus-MokryZembrus-Mokry-MokryMokry 
Grunt (!, 57 B1) Da�bogi (Хорсове), Strzy- (!, 57 B1) Da�bogi (Хорсове), Strzy-B1) Da�bogi (Хорсове), Strzy-1) Da�bogi (Хорсове), Strzy-Da�bogi (Хорсове), Strzy-�bogi (Хорсове), Strzy-bogi (Хорсове), Strzy- (Хорсове), Strzy-Strzy-
boga (єдине в Польщі; пор. Стрибіж Жт). (єдине в Польщі; пор. Стрибіж Жт).

5. Після сказаного вже не стають неспо-
діванкою відомості про існування добре 
збереженого іранського (скіфо-алансько-
го) фракталу також в ойконімії України. 
За історичними й археологічними даними 
виходило б, що він почав формуватися у  
-VІІ/-V ст. Спочатку це мали бути місцяVІІ/-V ст. Спочатку це мали бути місцяІІ/-V ст. Спочатку це мали бути місцяV ст. Спочатку це мали бути місця ст. Спочатку це мали бути місця 
зимівників, де кочове іраномовне населен-
ня жило в холодну пору року. 

Початковий вибір місця поселення 
могли визначати господарські потреби, 
 зокрема � родовища мідних і залізних руд: 

� Мазки Чг, Мазинки Кв, Мазів Лв, 
Мазівка См, Мазне См, Мазники Хм, 
Мезин Чг, Мезенівка См: пор. перс. mesmes 
‘мідь’, mesin ‘мідний’; тут, як і далі, післяmesin ‘мідний’; тут, як і далі, після ‘мідний’; тут, як і далі, після тут, як і далі, післятут, як і далі, після 
відокремлення суфікса стає очевидним 
неслов’янський характер топооснови;

� Яганівка См, Ягнятин Жт, Яхнівка См, 
Яхни См, Яготин Кв, Ягодинка Жт 4, Яго-
дівка ІФ, Ягідня Лв, Ягідне (11): пор. перс. 
āhan ‘залізо’ (є і хозарська етимологія).han ‘залізо’ (є і хозарська етимологія). ‘залізо’ (є і хозарська етимологія). 

Як видно з наведених даних про географію 
поширення цих топонімів, іранські 
назви місць родовищ металів збереглися 
переважно на лісостеповій периферії області 
черняхівської археологічної культури, 
поруч із кельтськими, германськими і 
слов’янськими відповідниками. Аналогічно 
до тематики останніх, іранський фрактал 
так само включає топоніми, основи яких 
вказують на окремі технологічні етапи 
ливарництва (людвисарства):

� Пухове Кв, Пухівка Кв, Пухова Кв, 
Пухальщина Пл < *Б-?; Пузирки Вн, Хм, 
Пузирі Пл, Пузикове Пл, Познань Рв, 
Познанка Од 2, Поздимир Лв, Позняки Кв; 
Пізнопали Чг: пор. перс. poxtan ‘варити’,poxtan ‘варити’, ‘варити’, 
осн. теп. часу paz-;paz-;-;

� Сущани Жт, Кв, Сухолівка, Суханів-
ка 2, Сухарівка 2, Сухоносівка Пл 2, Су-
хота Лв, Сущанка Жт, Сущин Тр, Сушне 
Лв, Сушибаба Вл, Суш- 8: перс. suxtansuxtan 
 ‘палити’.

Ковальське мистецтво відображене у 
назвах з основами Куб- “кувати” та вказів-
ками на вироби з металу:

� Кубах-ове См Куба-ївка ІФ, Куб-лич 
Вн, Кув-ечичі Чг: пор. перс. kubidan ‘кува-kubidan ‘кува- ‘кува-
ти, бити’;

� Порад(івка), р. Перевод, Пирн(еве), 
Париш(ів), Париш(ків), Бариш(івка), 
Паращ(уки), Проц(ів), р. Поріз(овиця): 
пор. дір. parаta, сскр. par, сскр. parpar�uu ‘бойова 
сокира’;

� Мих- (Михля, Михів, Михівка, 
Михиринці, Михунки, Михнівка (у т.ч. 6 
назв Хм), Міхова): пор. перс. mix ‘цвях’.mix ‘цвях’. ‘цвях’.цвях’.’..

Окремі назви вказують також і на то-
пографічні особливості поселення:

� Самар- (12), Шамр- (�): пор. дір. 
šamar ‘багнище’;amar ‘багнище’; ‘багнище’;

� Надра: пор. р.пор. р.р. Недра іранський гідро-
нім [Трубачев 1968];

� Прутильці: пор. р. Прут, ір. purt, furdpurt, furd, furdfurd 
‘потік’..
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Група теофорних назв:
� Богуші, Біж, Біжівка, Стрибіж, Бог-

далівка, Богуслав: ір. ba�a ‘бог’;ba�a ‘бог’; ‘бог’;
� Хорошки, Хорошів: пор. слов. Хорс, 

перс. xoršid ‘сонце’, осет. xorz ‘хороший’;xoršid ‘сонце’, осет. xorz ‘хороший’;šid ‘сонце’, осет. xorz ‘хороший’;id ‘сонце’, осет. xorz ‘хороший’; ‘сонце’, осет. xorz ‘хороший’;xorz ‘хороший’; ‘хороший’;
� Рокита, Рокитне 2, Рача, Раковець, 

Рачки, Раківка: пор. дір. rаox ‘білий’.rаox ‘білий’.аox ‘білий’.ox ‘білий’. ‘білий’. 
Знайдено також і кілька політофорних 

іранських основ:
� Трухан-, Тарган- (Труханів, Трухань, 

о. Труханів (Київ), Тарган 2 с. і р. = Tarchan,Tarchan,, 
р. Тарганка Рв): пор. скіф. *tarxān ‘суддя’ ��tarxān ‘суддя’ ��ān ‘суддя’ ��n ‘суддя’ �� ‘суддя’ �� 
осет. t�rxon ‘суд, суперечка’ [Алемань,t�rxon ‘суд, суперечка’ [Алемань,�rxon ‘суд, суперечка’ [Алемань,rxon ‘суд, суперечка’ [Алемань, ‘суд, суперечка’ [Алемань, 427];

� Сахар-, Шафар- (Сахарове 2, Ся-
грів, р. Шафарія Хм, Сакáрівка, пот. Ше-
кирíвський, Шекерянка): пор. осет. saxarsaxar 
[Алемань, 225], перс. šahr ‘місто’;ahr ‘місто’; ‘місто’;

� р. і с. Самоткань (Zamochan) Дп, Сам-
городок Вн, Кв, Чк, Самгородоцьке Жт, 
Самчики Хм, Самчинці Вн, Хм: < *asma- 
‘камінь’, пор. [Трубачев, 207], Самгородів-
ка Мк, Самотоївка См, Самолусківці Тр.

Найбільш розгалужена етнофорна то-
понімія. В ній упізнавані етноніми скіфів 
у кількох формах (скіф, сак, сас, сколот), 
аланів, асів (ясів):

� Шкур-, Скур-, Шкод(унівка): пор. аккад. 
iškuz- ‘скіф’; такожškuz- ‘скіф’; такожkuz- ‘скіф’; також- ‘скіф’; також Шкід-, Шкад-, Шад-;

� Скуб-, Скиб-, Скоб-, Скоп- (пор. літо-
писне Скуфь); також Шуф- (*sku�),sku�),), Шуб-, 
Шуп-, Скуг- (остання, можливо, від імені 
особи аланс. Skoher [Алемань, �92]); 

� Сахни, Сахнівка, Сошанське, Сошни-
ків, Саф-, Саг-, Соснова, Соснівка, Сосно-
ва Поляна, Сас-, Саз-, Зазірки, Зазим’я, 
Софіївка 3, Совки (у ХІХ ст. Софки), Со-
бич, Саки Км, Соболівка, Сокільча: пор. 
скіф. sas, sak ‘скіф’ (самоназва);sas, sak ‘скіф’ (самоназва);, sak ‘скіф’ (самоназва);sak ‘скіф’ (самоназва); ‘скіф’ (самоназва);

� Сколобів Жт, Склименці: пор. ір. 
skolot ‘скіф’; ‘скіф’;

� Олен- (4�), Олива: пор. ір. ālanlan 
‘алан’;

� Ясен- (46): Ясенівка; Ясн-; Ясн- Ясн-Ясн- (47): Яс-
нопіль, Яснозір’я;Яснозір’я;; Яцьки 3; Яструб-; Яструб- Яструб-Яструб- (14): 
Яструбна, Яструбенька: пор. ір. as ‘осе-as ‘осе- ‘осе-
тин, яс’; мад. j�sz ‘яс’.; мад. j�sz ‘яс’.j�sz ‘яс’.�sz ‘яс’.sz ‘яс’. ‘яс’.яс’.’.

Таким чином, назви іранського фракта-
лу на теренах України дають хронологіч-
но найраніші мовні свідчення (-VII/-V ст.)VII/-V ст.)/-V ст.)V ст.) ст.) 
про видобуток як міді (Мез-), так і заліза  
(Яхн-); про витоплення цих металів з руди 
(Сух-,Пух-, Пуз-), про кування (Куб-) 
і виготовлення металевих знарядь (Па-
рат-, Топор-, Мих-). Про наявність у міс-

цевого іраномовного населення судової 
влади і міст говорять основи Трухан-,  
Тарган-, Сакар-, Шекер-. У топонімах 
України представлені імена практично 
всіх іранських племен Наддніпрянщи-
ни � від скіфів (саків, сасів) і сколотів 
до аланів і ясів: основи Шкод-, Шкід-,  
Сах-, Сас-, Сос-, Соф-, Сок-, Зоз-, Яс-, 
Ол-. Виявлений сектор іранської ойконі-
мії в Україні за розмірами й тематикою не 
поступається такому ж сектору в Польщі. 
Цей об’єктивний факт остаточно знеці-
нює спроби звести давні ірано-слов’ян-
ські контакти до “polono-iranica”: за тоюpolono-iranica”: за тою-iranica”: за тоюiranica”: за тою”: за тою 
концепцією, у поляків були “правильні 
предки” на потрібному історичному міс-
ці, а в українців � ні, тому й давні іранізми 
українського словника начебто засвоєні не 
зі скіфської, а пізніше � через польську... 
Такому тенденційному трактуванню су-
перечить значно більша продуктивність 
тих давніх іранізмів в українській лексич-
ній системі (182 похідні порівняно з 127 
польськими і 115 білоруськими), � деталі 
див. [Тищенко 2004]. За логікою “polono-polono--
iranica” іранський пласт українських топо-” іранський пласт українських топо-
німів тоді також залишається пояснювати 
лише як пізніші запозичення з польської. 
Коли б вони справді були позичені “з чу-
жого голосу”, то вже зовсім нереальним 
виглядає розміщення 6 тисяч таких нібито 
“іранізмів через польську” у тематично 
правильному сусідстві на теренах України, 
та ще й надання їм належної історичної 
звукової форми (ш на місці старих с, о на 
місці іранських а, розрізнення сарматсько-
го л і давньоіранського р тощо).

Відкритий в останню чергу (після 
атрибуції всіх молодших пластів), іран-
ський шар топонімії власне фактом свого 
існування доводить саму можливість збе-
реження усним шляхом значної кількос-
ті прадавніх місцевих назв 2500-річного 
віку. Те, що до наших часів дотривали й 
молодші фрактали (кельтський, готський, 
гунський), набуває після цього більшої ре-
алістичності, бо вже не справляє враження 
чогось виняткового.

Порушена проблема розв’язана в до-
слідженні у першому наближенні, але на 
значному фактичному матеріалі топонімії 
Сіверщини й району Змієвих валів: відпо-
відно 1200 й 800 топонімів, з яких іранські 
топооснови мають 2�0 і бл. 180 назв 
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 [Тищенко 20061, 2]. Вже й у теперішньому 
своєму вигляді одержана картина є новим 
словом у розумінні структури ойконімії. 
Виявлені фрагменти іранських ойконімних 
фракталів характеризують загальну систе-
му місцевих назв як історично сформова-
ну єдність, що несе з собою все набуте за 
довгий час існування. 

На наших очах уявлення про топоні-
мію змінюється: виходить, її не можна й 
далі трактувати як неварте довіри випад-
кове нагромадження чудернацьких назв, 
придатних лише для наївних легенд про 
власне походження. Виявляється, в цій 
спресованій за тисячоліття в конгломерат 
системі колись пульсувало життя. За часів 

мозаїчного поліетнічного заселення цих зе-
мель [Трубачев 200�,[Трубачев 200�,Трубачев 200�, 207] вона була вкрайвона була вкрай 
важливою для виживання. Поліетнічність 
завжди тимчасова: як і тепер, у минулому 
внаслідок етномовних контактів між сусі-
дами за кілька поколінь вона невблаганно 
змінювалася на моноетнічність. Саме тому 
система колись вагомих позначень пере-
стала відповідати дійсності і почала фор-
мально й змістовно занепадати у масовій 
етнічній свідомості. Для того щоб її знову 
розуміти, топонімію потрібно вивчати. 

“Ні, от ви все-таки скажіть, Козелець � це 
тому що там кіз розводили?” Таке питання 
безпорадно наївне. Воно не краще, ніж: “А 
Кролевець � це тому, що там кролів розво-

1. Для назви р. Совка в селищі Совки під Києвом у 1802 р. засвідчена форма Софка 
[����� �1��.����� �1��.�..

2. Совки знаходяться у Києво-�вятошинському районі Кв�� де є підстава вибору 
одного з � можливих напрямків дальших етимологічних пояснень�� адже існують 
географічні назви з топоосновами такого походження:

– іранського (Хоривиця�� Реп’яхів Яр�� Рикунь�� Раківка�� Воропаїв�� Пирнове�� Катюжанка�� 
�увид�� Ясногородка�� �ухолуччя);

– кельтського (Боярка�� Дудки�� Бузова�� Буча�� Неграші�� �иняк�� Тарасівка�� Тарасівщина�� 
Лука);

– германського (Лютіж�� Віта�� �атне�� Княжичі�� �лібівка�� Крюківщина�� Круглик�� Вишневе�� 
Мироцьке�� �тоянка);

– алтайського (Бобриця�� Шпитьки�� Китаїв�� Хмільна�� Чабани);
– слов’янського (�оренка�� �ореничі�� Каменка�� Мощун�� Литвинівка�� Лісовичі�� Лісники�� 

Валки�� Осещина).
3. В �країні топооснова Сов-�� Соф- представлена також у назвах р. Совúця і 

пот. Совичка Чв�� пот. Совинки�� ліс Совíна Зк�� балка Совки Хк�� руч. Совки Жт�� р. Софія 
Жт�� пот. Совтушка�� поле�� луг і г. Совтушки Лв [����� �1��� �23��� с. Совинка �м�� Совпа 
Рв�� Софиня Пл�� Софіпіль Кв�� Софіївка (43 назви сіл)�� щоразу в помітному оточенні 
назв із топоосновами іранського походження.

4. На сусідніх землях ця топооснова також поширена від нім. ����������� (назви����������� (назви (назви 
десятка малих сіл) в оточенні топонімів від іранських топооснов (���������� ������������������� ����������� �������������������� 
��������� ��������) до с.�� ��������) до с.��������) до с.) до с. Совкино на �моленщині (поруч Ревячка, Садки, Богодилово).

�. Якщо прийняти за можливе першоджерело назви Совки ір. ������ ���� �������������� ���� ����������� ���� ������������ ��������� �������� 
(Сохані, Созонівка, Сезенків, Сафонівка, Софіївка)�� то до нього є семантичні 
відповідники не лише в іншій місцевій іранській топооснові Пух-�� Пуз- (Пухівка, Пузирки, 
Познань, пор. перс. ���-�� ���- �варити�)�� а й у хронологічно сусідніх фракталах топонімії���-�� ���- �варити�)�� а й у хронологічно сусідніх фракталах топонімії-�� ���- �варити�)�� а й у хронологічно сусідніх фракталах топонімії���- �варити�)�� а й у хронологічно сусідніх фракталах топонімії- �варити�)�� а й у хронологічно сусідніх фракталах топонімії 
Наддніпрянщини: 

– кельтському (кімр. ������ ����� �варити�:������ ����� �варити�:�� ����� �варити�:����� �варити�: �варити�: Бервиця�� Броварі; ���� �плавити�:���� �плавити�: �плавити�: Дудки�� 
Дударі�� Дударків; ����� �кувати�:����� �кувати�: �кувати�: Чевель�� Чевельча);

– германському (пор. нім. ����-�� ����� �варити�� плавити�:����-�� ����� �варити�� плавити�:-�� ����� �варити�� плавити�:����� �варити�� плавити�:�� �варити�� плавити�: Гайшин�� Гайсин�� Гейсиха; 
�������- �клепати�:- �клепати�: Свеса�� Свищеве);

– слов’янському (Сквира, Варовичі�� Литвинівка�� Віта-Литовська�� Пустоварівка�� 
Підварки�� Клепачі�� Ковалі�� Дзвонкове).

6. Отже�� іранська (скіфська) етимологія топооснови назви Совки (п. �) як імовірного 
місця виплавлення металу – можлива.

Мал. 6. Орієнтовна схема міркувань при визначенні етимології топоніма Совки.
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дили?” У такому дусі це можна пояснювати 
дитині. А мовно-історичне вивчення цих 
назв дає не побутовий (ілюзорно абсолют-
ний), а науковий (гіпотетичний) результат. 
Це передбачає серйозну наукову підготов-
ку дослідника з мов народів, що тут колись 
жили, його обізнаність із сусідніми топоні-
мами на карті, з письмовими пам’ятками, 
даними діалектології, археології, етногра-
фії цього району, а також певний освітній 
рівень у споживача. І тоді для з’ясування 
походження назви Козелець можна вийти 
на слід готів, а для з’ясування походження 
назви Кролевець � на слід поляків. Етапи 
й підсумковий результат етимологічних 
студій для відповіді на питання: “Совки � 
це від слова “сова”?” можуть виглядати, на-
приклад, так (див. мал. 20-6).

 І так з кожною назвою. Топонімія � 
це не слова в ролі географічних назв. 
Топонімія � це останній величезний масив 
відомостей про історію, яка ще чекає на 
своє прочитання в ньому.

Насамкінець постає питання: чому 
мовна інтеграція мозаїчного заселення 
Наддніпрянщини � попри всі інші, тепер 
уже очевидні, шанси � прийшла саме 
до слов’янського мовного результату? З 
розглянутого матеріалу можна зробити 
припущення, що це сталося в антський 
період і якраз завдяки появі частини 
владних функцій у осілих слов’ян-антів 
“на місцях” � здавалося б, всупереч мон-
гольській мовній приналежності їхніх 
явно сильніших, а проте кочових зверх-
ників-гунів.

1 СтаттяСтаття Українська частина іранської топонімії Європи продовжує виклад результатів до-
сліджень автора з топонімічної стратиграфії України.

2 До праць Б. Калоєва, Б. Бахраха й А. Алеманя автор мав доступ завдяки люб’язності  
д.філол.н. О. Бубенка.
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Перехідність належить до основ-
них характеристик дієслівної систе-

ми багатьох мов. В арабській літературній 
мові (АЛМ) дана категорія теж посідає 
важливе місце, хоча є доволі специфічною. 
З точки зору західної лінгвістичної тра-
диції, перехідність � це мовна категорія, 
що відображає характер синтаксичних 
властивостей дієслова (в плані наявності 
або відсутності у нього прямого додатка) 
[Лингвистический... 370]. Прямий додаток 
позначає об’єкт, безпосередньо охоплений 
дією [Лингвистический... 138]. Як пра-
вило, таке охоплення автоматично надає 
об’єктові знахідного відмінка або (у разі 
відсутності такого відмінка в конкретній 
мові) утворює безприйменникову конст-
рукцію предикативного словосполучення. 

Традиційна арабська граматика (ТАГ) 
називає перехідні дієслова � al-af’�l al-
muta’addyah � такими, що здатні “напа-
дати” (ta�adda) на інші слова самостійно 
(bi’anfusiha) або за допомогою службових 
слів (bighairiha) [Wright 1986, 46]. Очевид-
но, що у першому випадку європейська 
лінгвістика буде називати такі випадки пе-
рехідними дієсловами з прямим додатком, 
а кінцеву флексію, якою оформлюється 
слово, що “зазнає нападу”, � флексією 
знахідного відмінка. Щодо непрямого до-
датка, то про нього, вочевидь, ідеться в 
другому разі. Але, крім наявності прий-
менника і відповідної флексії, АЛМ немає 
ніяких засобів розрізнення прямого і не-
прямого додатків, адже непрямий додаток 
(або об’єкт дії, оформлений за допомогою 
прийменника) посідає в реченні місце пря-
мого додатка [Гранде 482]. Крім цього, в 
АЛМ трапляється ситуація, коли дієсло-
во може мати два прямих додатки al-af��l 
al-muta�addiya ila-l- maf��layn � це  двічі 
перехідні дієслова. Існують і тричі пе-
рехідні дієслова, але їх небагато і до того 
ж перший додаток передається займенни-
ком, тому ці дієслова в даному контексті 
нас не цікавлять. Щодо двох “прямих” до-
датків при двічі перехідних дієсловах, то 
вони хоча й мають один відмінок, проте 

виконують у реченні різні функції: один 
об’єкт перебуває безпосередньо під впли-
вом суб’єкта дієслівної дії і вважається 
“першим об’єктом”, а другий перебуває 
під впливом “першого” і вважається “дру-
гим”. Наприклад, у реченні a�ţaytu zaydan 
dirh�man � Я дав Зейду диргем � zaydan 
буде першим об’єктом, адже він перебуває 
безпосередньо під впливом підмета “я”, 
а dirh�man � другий об’єкт, що перебуває 
під впливом першого, який є об’єктом дії 
підмета і водночас виконувачем дії, спря-
мованої на другий об’єкт [Гранде, 482]. 
Таке тлумачення цих двох додатків є пря-
мо протилежним до їхньої інтерпретації 
у західній лінгвістичній традиції. Отже, 
zaydan є непрямим додатком, хоча й при-
лягає до дієслова без службових слів. 

Як відомо, в АЛМ є дієслова, які можуть 
керувати як за допомогою прислівників, 
так і самостійно, а їхня перехідність (у 
західному тлумаченні цього явища) не 
має ніякого значення. Так, наприклад, не-
перехідне дієслово dakhala (“заходити”) 
має різні значення, залежно від того, яким 
чином воно керує додатками: dakhala al-
ğam�iya (або f�-l-ğam�iya) означає “він 
вступив до спільноти”, причому, як бачи-
мо, наявність або відсутність прийменни-
ка ніяк не впливає на значення дієслова та 
його перехідність, а відтак і на характер 
керованого ним додатка, хоча в першому 
разі він є формально прямим. Втім, дійсно 
семантично прямим додатком це дієслово 
може керувати за допомогою прийменника 
bi- : dakhala bihi f�-l-ğam�iya (“Він ввів його 
до спільноти”). Слід зазначити, що прий-
менник bi- може надавати перехідності 
окремим неперехідним дієсловам, а відтак 
� вводити прямий додаток: q�ma (“встава-
ти”), q�ma bi- (“виконувати”); ğ�’a (“при-
ходити”), ğ�’a bi- (“приносити”). Ця вла-
стивість дієслів пов’язана, на нашу думку, 
з тим, що в попередньому стані граматич-
ної системи арабської мови (АМ) не існу-
вало (і в деякому розумінні не існує доте-
пер) протиставлення семантики дієслів за 
ознакою “перехідність/неперехідність” і, 

О.О. Хамрай

перехІдНІстЬ дІєсЛОвА тА дифузНІстЬ 
дОдАткІв в АрАбсЬкІй мОвІ



Східний світ №3 20061��

Перехідність дієслова та дифузність додатків в арабській мові

відповідно, прямих і непрямих додатків. 
Тобто можна говорити про явище “дифуз-
ності” додатків. 

Зрозуміло, що ані класичне європей-
ське мовознавство (для якого наріжним 
каменем є арістотелівська логічна кон-
цепція суб’єкта), ані ТАГ (підпорядкована 
принципу керування) не звертали уваги 
на подібну дифузність. Для європейського 
мовознавства важливим було визначитися, 
як саме суб’єкт дії керує об’єктами цієї дії, 
а ТАГ насамперед звертала увагу на фор-
мальні ознаки керування дієслова.

Моделі еволюції явищ людської мови 
від “дифузних” до “конкретних” почали 
розроблятися в лінгвістиці в період між 
другою половиною дев’ятнадцятого та 
тридцятими-сороковими роками двадцято-
го століть. Щодо концепцій послідовників 
Н.Я. Марра та німецьких “телеологів”, то 
вони були останніми за часом виникнення 
і завершували цілу епоху розвитку мовоз-
навства [Вельмезова 2005, 73].

У семітології на подібну дифузність 
вперше звернув увагу С. Майзель. Так, 
наприклад, він вважав, що афікси розви-
нулися зі службових слів аморфних мов 
у досемітську епоху [Майзель 188�, 89]. 
Щоправда, дослідника більше цікавив 
фонологічний аспект: “На певному етапі 
мовного розвитку звуки, що чергувались, 
не були ще фонемами, тому їхня вимова 
не була суворо визначеною. Перебуваючи 
ще в деякому дифузоїдному стані, ці звуки 
не встигли викристалізуватися настільки, 
щоб диференціювати значення слів” [Май-
зель 188�, 121].

Проте, виходячи з тези про наявність в 
минулому іншої домінуючої семантичної 
детермінанти, під впливом якої формувала-
ся граматична система АМ, можна припус-
тити, що ця детермінанта підпорядковувала 
граматичні категорії дещо іншим (відмінним 
від діючих в АЛМ) принципам. Так, якщо 
ми припустимо (з усіма застереженнями 
[Кибрик 200�, 139]), що попереднім типо-
логічним ладом афро-азіатських мов був 
активний, то помітимо аналогії з подібними 
дієслівними додатками в інших мовах, які є 
близькими до мов органічно-активної типо-
логії (або ж активного ладу, як вони назива-
ються в межах контенсивної типології).

Отже, метою даного дослідження є роз-
гляд системи дієслівного керування додат-

ками в АЛМ в широкому типологічному 
контексті � як в синхронії, так і в діахронії, 
з урахуванням інтерпретації цього явища 
в арабській лінгвістичній традиції. Основ-
ним завданням можна вважати порівняння 
цього виду керування (особливо в тих ви-
падках, коли воно є недостатньо вмотиво-
ваним сучасною граматичною системою 
АЛМ) з даними мов іншого типологічного 
ладу, а також � урахування особливостей 
тлумачення цих випадків у ТАГ.

У мовах активного ладу на синтаксич-
ному рівні насамперед звертає на себе 
увагу кореляція активної та інактивної 
конструкції речення (перша з яких відбу-
вається за допомогою активних дієслів, а 
друга � за допомогою пасивних), а також 
диференційованість серед другорядних 
членів речення ближчого та дальшого до-
датків [Климов 1977, 306]. Наявність та-
ких додатків вважається особливістю мов 
активного ладу, причому ближчий додаток 
перебуває лише при активних дієсловах, 
тоді як дальший може перебувати й при 
інактивних. Спосіб синтаксичного зв’яз-
ку слів, який насамперед співвідноситься 
з активним ладом, � це інкорпорація, при 
якій налагоджуються тісні зв’язки між 
активним дієсловом-присудком та ближ-
чим додатком, з одного боку, та пасив-
ним дієсловом-присудком і підметом � з 
іншого. Ближчий додаток вказує на об’єкт 
спрямованості дії, а дальший � на обстави-
ни [Климов 198�, 216]. Ближчий додаток 
вказує на об’єкт будь-якого акту дії � на-
приклад, руху. Синхронною домінантою 
будь-якого речення активної типології є 
дієслово-присудок, яке керує його імен-
ними компонентами. Проявом такої син-
таксичної залежності є дуже поширені в 
цих мовах факти інкорпоративного зв’яз-
ку підмета з пасивним дієсловом-присуд-
ком та найближчого додатка з активним 
дієсловом-підметом. [Климов 1977, 307]. 
Ближчим додатком зазвичай буває імен-
ник, який співвідноситься з інактивним 
осібним показником дієслова або ж зовсім 
позначає останній [Климов 1977, 117]. 
Дальший додаток прилягає, як вже зазна-
чалося, до пасивних дієслів-присудків 
(функціонально наближаючись до обста-
вини). Таким додатком виступають іменни-
ки, що позначають місце, час дії або стану, 
а також знаряддя [Климов 1977, 120]. Крім 
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цього, в активній конструкції можуть бути 
 присутніми ближчий та дальший додатки, 
а в інактивній � тільки дальший.

Через відсутність у мовах активної 
типології позиційних відмінків, орієнто-
ваних на передання суб’єктно-об’єктних 
відносин (називний, знахідний, родовий, 
давальний), функції цих відмінків вико-
нують інші іменні форми [Климов 1977, 
158]. Тут варто було б згадати різноманіт-
ні локативи, які справді зустрічаються в 
мовах активної типології. Це стосуєть-
ся й інструменталіса, зміст якого нерідко 
передається особливим афіксом у складі 
дієслівної словоформи. Втім, “якщо ви-
ходити з... точки зору, згідно з якою не 
доводиться говорити про відмінкові пара-
дигми в мові, у якій відсутні... позиційні 
відмінки, то ці локативи... та інструмен-
таліс доведеться виключити з відмінюван-
ня, оскільки найчастіше в мовах активної 
типології відсутні і позиційні відмінки” 
[Климов 1977, 159]. Проте в деяких випад-
ках останні все ж таки існують і (згідно з 
семантичною детермінативою активного 
ладу) представлені в мові кореляцією ак-
тивного та інактивного відмінків. Функція 
активного відмінка полягає в оформленні 
підмета при активному дієслові-присуд-
ку, функція інактивного � в оформленні 
підмета при пасивному дієслові-присуд-
ку, а також додатку (деякі з них можуть 
мати післяіменникові закінчення) [Климов 
1977, 160]. Активний “відмінок”, як пра-
вило, є маркованим, а інактивний не має 
ніяких позначок. Слід зазначити, що “від-
мінки” мов активного ладу не служать для 
передання ідеї суб’єктності та об’єктності. 
Наприклад, в протоіндоєвропейській мові 
активний маркований відмінок на -S- вка-
зував на об’єкт дії, а немаркований � лише 
на відсутність зазначеного об’єкта. Тобто 
опозиція активного та інактивного відмін-
ків є найважливішою імплікацією актив-
ності на рівні морфологічної системи, що 
обслуговує синтаксис [Климов 1977, 306].

Залишкові явища активної типоло-
гії фіксуються і в афро-азіатських мовах, 
[Климов 198� 184]. Наприклад, в семітсь-
ких мовах простежується функціонально 
близька до наведеної вокалічна опозиція 
a~i//u, яка стосується як транзитивних, так 
і інтранзитивних дієслів. Імовірно, це дуже 
давнє мовне явище, котре характеризува-

ло словоформи єдиної дієслівної лексеми, 
мало служити для диференціації “актив-
ної” та “нейтральної” (медіальної) форми 
[Климов 198�, 180, Jansen 1952, 365–370]. 
Мабуть, це явище має таку ж саму приро-
ду, що й аблаутна опозиція відкритої та 
закритої голосної для розрізнення відцен-
трової та невідцентрової версій дієслова в 
сино-тибетських мовах [Климов 197�, 230, 
Pulleyblank 1965, 232].

Отже, можна припустити, що активну 
фазу переживали й такі нині номінативні 
мови, як індоєвропейські, афро-азіатсь-
кі, картвельські, єнісейські, кечумара та 
ін. [Климов 1977, 305]. Якщо припустити 
наявність в протоафро-азіатській мові ер-
гативного (фактично активного) ладу, то 
просте та логічне пояснення отримають 
всі головні особливості дієслівної системи 
(як, наприклад, протиставлення дієслів дії 
та дієслів стану) [Климов 197�, 250, Кли-
мов 1977, 180]. На думку І.М. Дьяконова, 
протиставлення дієслів дії та стану має 
проектуватися ще в протоафро-азіатську 
добу [Дьяконов 1972, 48]. 

Таким чином, враховуючи наведені 
аргументи на користь активного типо-
логічного минулого граматичної системи 
АЛМ, ми можемо порівняти оформлення 
додатків в арабській мові з аналогічними 
конструкціями в мовах, типологічно знач-
но ближчих до такого стану граматичної 
системи. 

Треба зауважити, що, попри наявність 
інкорпоративного зв’язку між присудком 
і додатком в АЛМ (оформлення прямого 
додатка за допомогою займенника), інкор-
поративний зв’язок не є продуктивним у 
сучасній АЛМ, тоді як для мов неноміна-
тивного ладу він є дуже характерним. На-
приклад, у чукотській мові взаємодія між 
додатками вкладається у схему посесор-
приналежності, що зумовлює їхній інкор-
поративний зв’язок: K’ergynk�v ga-k’�- 
chventanlen (“У Кергінкава частина оленів 
відбилась від стада”) (букв. “Кергінкав 
олене-відбився”); omom-a n-egny ry-v”ey-
inini-v-nin � (“від тепла на горі з’явилась 
трава”) (букв. “тепло стимулювало гору 
траво-з’явитися”) і т.д [Неделяков 1�7, 146]. 
Щось подібне відбувається і в алюторській 
мові (чукото-камчатська сім’я): ga-qmi-
tku-lang (“У них закінчилися стріли”) 
(букв. “Вони стріло-вичерпалися”).  
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В синтаксичному відношенні інкорпо-
рація � це “процес, в результаті якого дея-
ка складова (мішень інкорпорації) втрачає 
свою самостійну синтаксичну позицію і 
вводиться в основу того слова, якому вона 
безпосередньо підпорядкована (мета інкор-
порації). Інкорпорація не завжди пов’язана 
зі зміною актантної структури, її функції 
більш загальні... метою інкорпорації може 
бути вершина дієслівної групи � дієслово 
або іменної групи � іменник. Мішенню 
інкорпорації можуть бути залежні елемен-
ти цих груп. Вони можуть належати до 
різних частин мови” [Кибрик 384]. 

Якщо розглядати аглютинацію як крок 
до інкорпорації і спробувати простежи-
ти цей процес в діахронії, зважаючи на 
ідею взаємодії внутрішньої та зовнішньої 
детермінант мовного розвитку, можна 
помітити, що сліди подібного процесу ма-
ють місце і в семітських мовах. “Прикла-
дом суттєвого зрушення флективного ладу 
в напрямку аглютинації можуть бути афро-
азіатські, а в максимальній мірі – семітські 
мови. Згідно з ностратичною гіпотезою, 
праафро-азіатська, праіндоєвропейсь-
ка і пракартвельська гілки утворювали 
колись групу західноностратичних мов, 
специфічною рисою яких була тенденція 
до використання флективної техніки. Не-
прямі історичні дані дають підстави вва-
жати, що носії мов західноностратичної 
гілки формували мовну лігу, на відміну від 
представників східноностратичної гілки, в 
умовах посилення ролі землеробства, що 
призводило до утворення великих мовних 
колективів, які вели осілий спосіб жит-
тя, з відповідними мовними наслідками” 
[Гамкрелидзе 1984]. Потім носії афро-
азіатських (зокрема, семітських) мов пе-
реорієнтувалися на кочове тваринництво, 
що, на думку дослідника, обумовило пе-
рехід до аглютинативної морфології. Про-
те матеріалом для формування під впливом 
нової зовнішньої детермінанти аглютина-
тивної морфології став західноностратич-
ний лад прасемітської мови [Мельников 
200�, 126]. Отже, можна припустити, що в 
мовах-попередницях АЛМ відбувся лише 
перший етап інкорпорації ближчого та 
дальшого додатків � втрата синтаксичної 
самостійності, хоча є й приклади “справж-
ньої” інкорпорації � наприклад, злитні 
займенники та дієслівні афікси.

Зрозуміло, що у прикладі з Амром і дир-
гемом інкорпорації немає, проте однакове 
оформлення обох додатків дозволяє при-
пустити, що у процесі становлення такої 
конструкції діяли принципи, подібні до 
тих, що є донині актуальними в чукотській 
мові. Тобто, попри відсутність інкорпо-
рації і наявність відмінкових флексій, ми 
можемо розглядати обидва додатки як гра-
матично рівноправні і стверджувати, що на 
момент виникнення цієї конструкції вона 
могла бути дифузною щодо розрізнення до-
датків, тому речення могло означати щось 
на зразок “Я Зейда диргемо-дав”. При цьо-
му цікаво, що порядок розташування до-
датків у даному прикладі може бути і зво-
ротним [Гранде 482]. Справді, зміст обох 
фраз за відсутності в мові фіксованого 
порядку слів буде однаковим, а конотація 
може визначатися не стільки синтаксичним 
оформленням, скільки наголосом і контек-
стом. Щодо насбу, яким оформлено обидва 
додатки, то він, імовірно, походить від ло-
кативних афіксів, які мають дирекціональ-
не значення і вказують на напрямок дії, не 
визначаючи її характеру. 

Щоправда, традиційним є пояснення 
появи двох додатків у насбі каузативним ха-
рактером дієслова. Справді, двічі перехідні 
дієслова � як правило, каузативні або фак-
титивні, тобто вони настільки активні, що 
можуть прямо впливати на об’єкт і на по-
середника дії. Але такий підхід не пояснює, 
чому іноді зміна розташування додатків 
у реченні призводить до зміни змісту, а 
іноді ні (пор. ğu�ilat lakum al-arđu fir��an 
-> ğa�altu lakum al-arđa fir��an - зроблено 
для вас землю постіллю [Wright 1986, 52]). 
На наш погляд, це пов’язане насамперед із 
семантикою дієслова, а також � додатків, 
якими воно може керувати. Очевидно, що 
каузативне дієслово ğa�ala може позначати 
дію, пов’язану зі зміною статусу суб’єктів 
цієї дії. Якщо семантика словоформ, що по-
значають ці суб’єкти, дозволяє однозначно 
зарахувати їх до різних класів (за ознакою 
активності/інактивності або осіб/неосіб), 
 немає жодної необхідності у морфологічних 
або синтаксичних засобах розрізнення цих 
додатків. А якщо обидва додатки належать 
до одного класу, виникає потреба або в дот-
риманні заданого порядку слів, або у вве-
денні додаткових слів, що уточнювали б 
характер впливу суб’єкта дії на її об’єкти. 
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Навіть якщо у вищенаведеному при-
кладі перший насб зумовлений каузатив-
ним характером дієслова («Я вплинув на 
Зейда, і той взяв диргем”), однакове гра-
матичне оформлення різних за функцією 
 додатків свідчить про те, що ідея дифуз-
ності їхнього граматичного значення, а 
відтак � і орієнтації граматичного оформ-
лення перехідності, не є чужою для грама-
тичної системи АЛМ. Отже, якщо припус-
тити активне минуле граматичної системи 
АМ з наявним протиставленням за ознакою 
“активність/інактивність”, можна вважати 
дієслова разом із додатками, котрими вони 
керують за допомогою насбу, такими, се-
мантика яких (принаймні на момент син-
таксичного оформлення керування) була 
достатньо прозорою, тому потреби в уточ-
нюючих словах не виникало, навіть за наяв-
ності кількох додатків. В тих випадках, коли 
такої прозорості не було, виникала потреба 
в уточнюючих словах, які, будучи неса-
мостійними, підпорядковувалися додатку, а 
іноді навіть інкорпорувалися ним (наприк-
лад, прийменник bi-). При цьому семантич-
на перехідність або неперехідність не була 
релевантною ознакою дієслова. 

Щодо ТАГ, яка кодифікувала формаль-
ний бік цього явища, то перехідність у 
“західному” розумінні цього терміна не 
могла вплинути на тлумачення цього яви-
ща як здатності дієслова “нападати” на 
додатки. Якщо ставити перехідність у за-
лежність від типу додатка, як це робиться 
в західній лінгвістиці, важко не помітити 
суттєвих відмінностей в термінологічній 
системі ТАГ між визначенням прямого і 
непрямих додатків.

Отже, можемо зробити такі висновки:
� в АЛМ синтаксичні конструкції, що 

містять додатки, сформувалися в умовах 
дифузності дієслова щодо перехідності 
під впливом семантичної детермінанти, 
відмінної від домінуючої в АЛМ;

� ієрархія додатків схожа на ієрархію їх 
у мовах активної та ергативної типології;

� традиційна арабська лінгвістика тлу-
мачить поняття перехідності відмінно 
від західної, а відтак і арабські грама-
тичні терміни, що позначають пов’язані 
з цим поняттям явища, не завжди можна 
однозначно тлумачити в межах західної, 
тобто � греко-латинської лінгвістичної 
 традиції.
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цього року (1986) Міжнародна ор-
ганізація ЮНЕСКО відзначала сто 

тридцяту річницю від дня народження 
Івана Франка, українського письменника 
і митця. Ось слово з цієї нагоди про нього.

В Московському районі міста Ленінгра-
да, де проживає українська письменни-
ця і перекладачка Тетяна Лебединська, я 
зустрівся з нею, щоб побачити зблизька 
книжки, перекладені з арабської на ук-
раїнську. Мене охопило почуття захвату і 
поваги, коли я тримав у руках переклади 
творів покійного палестинського письмен-
ника Гассана Канафані. Але захоплення 
стало ще більшим, коли з цікавості по-
глянув на книги і посібники, що лежали 
на столі, і на те достойне місце, де лежав 
примірник Священного Корану і деякі 
джерела. І в додаток до сказаного не буду 
повторювати того, що казав раніше. Моя 
цікавість врешті вгамовується розповіддю 
про її інші плани перекладів, лекцій та 
завдання, які має намір здійснити. На 

закінчення розповідає вона про підготовку 
до виступу про українського письменника 
і митця, революціонера і демократа Івана 
Франка, бо ж ЮНЕСКО прийняла рішен-
ня про відзначення 1�0-річчя від дня його 
народження. Та найголовніша справа, про 
яку зараз турбується, � справа дуже важ-
лива. Бо серед перших творів Франка � 
дослідження про “Мухаммада... в Росії”. 

Ця книжка Івана Франка про Проро-
ка Мухаммада була опублікована в Росії 
до революції. Дослідження було над-
руковано книжкою невеликого розміру 
під назвою “Розповіді про Мухаммада 
у слов’ян” (“Причинки до легенди про 

Ця замітка з’явилася 5 вересня 1986 року в 
ліванській газеті “ас-Сафір”, що видається 
в Бейруті. Автор її Нізар Дагер досить ак-
тивно вивчав російсько-арабські культурні 
зв’язки і має цілий ряд публікацій. Знайомс-
тво з українською орієнталісткою і перекла-
дачкою Т.М. Лебединською привернуло його 
увагу до “українських сюжетів”: він писав про 
відзначення ювілею М. Нуайме в Україні, про 
виставку малюнків Івана Труша в Бейруті 
та ін. Його публікація містить ряд зрозумі-
лих неточностей: ясно, що праця І. Франка 
з’явилася не в Росії, а в Австро-Угорській ім-
перії і що це не книга, а просто досліджен-
ня. Крім того, у нього помітне певне перене-
сення елементів образу Тараса Шевченка на  
І. Франка.

Ю.М. Кочубей

1�0-ті рОкОвиНи 
укрАїНЦя 

ІвАНА фрАНкА.
ОбрАз ІсЛАму 

у сЛОв’яНсЬкІй 
мІфОЛОгІї

до ЮвілеЮ івана франКа
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Нізар Дагер

 Магомета у слов’ян” � оригінальна назва. �  
Ю.К.) і побачило світ після вивчення та 
осмислення Іваном Франком матеріалу з 
цієї царини: творів наукових і художніх,  
слов’янськими і західноєвропейськими 
мовами, а також праць арабських істо-
риків, таких як Ібн Ісхак, аль-Мас‛уді і 
ат-Табарі, які він використав як першод-
жерела для свого дослідження. З початку 
своєї розвідки автор аналізує матеріали 
з десятого століття до тринадцятого. В 
цей час кількома шляхами відбувалися 
 різноманітні зв’язки з народами Близького 
Сходу, які прийняли іслам. Першим із та-
ких шляхів був південний � Росія, Сербія, 
Болгарія. Другий шлях � з Центральної 
Азії, а третій шлях � із Західної Європи, 
після того як через кілька століть було 
здійснено публікації перекладів з арабсь-
кої мови.

У нього все побудовано на глибокому 
різнобічному науковому аналізі. Цитував 
Іван Франко детально і з відповідними по-
ясненнями “Життєпис Пророка Мухамма-
да”, який вже давно став подібним до міфу. 
Видатне місце відвів автор Фатимі, дочці 
Пророка і дружині імама Алі, та його мечеві  

(Зу ль-Фікар). Після цього детальна роз-
повідь йде про перебування у святому мо-
настирі на якійсь горі на арабській землі і 
дещо про відвідання батьком Пророка цьо-
го монастиря. Далі він не подає подробиць, 
і тому важко дізнатися про місцезнаходжен-
ня цього монастиря. І все, що стосується 
образу Пророка у слов’ян, подається в тако-
му дусі... Він художньо розповідає про Про-
рока Мухаммада (хай Аллах благословить 
його і привітає), про ісламську віру і про 
заборону у мусульман пити вино.

Івана Франка у праці про іслам підтри-
мував його близький друг, сходознавець, 
академік А. Кримський, котрий жив і пра-
цював довгі роки в кінці минулого століт-
тя у Лівані. Висловлюємо йому подяку 
за те, що так направляв Івана Франка як 
сходознавець при підготовці книги (Лист 
А. Кримського Іванові Франкові).

Наприкінці дослідження Іван Франко 
говорить: “З точки зору науки мало що ли-
шилося із слов’янських міфів про Мухам-
мада, але те, що лишилося, варто серйозної 
уваги як залишок важливого культурного 
феномену”.

НІЗАР ДАГеР
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наПрикінці весни 2006 р. в Харкові 
була опублікована монографія О.О. Тор-

тики «Северо-Западная Хазария в контексте 
истории Восточной Европы (вторая полови-
на VII � третья четверть X вв.)». Дана робо-
та присвячена вивченню одного з регіонів 
Східної Європи, що входив до складу Хо-
зарського каганату в період існування цієї 
ранньосередньовічної держави. Цей регіон 
територіально збігається з ареалом лісосте-
пового варіанта салтово-маяцької культури 
і до останнього часу вивчався в основному 
археологічними методами. У зв’язку з цим 
слід відзначити, що монографія О.О. Торти-
ки демонструє нові підходи і є історичним 
та історико-географічним дослідженням, що 
побудоване на аналізі середньовічних пись-
мових джерел, доповненому опублікованим 
археологічним матеріалом.

Запропоноване автором формулювання 
теми � «Северо-Западная Хазария в контек-
сте истории Восточной Европы» � не викли-
кає заперечень і має право на існування; саме 
комплексний, контекстний підхід дозволяє от-
римати якісно новий рівень знань при досить 
обмеженому наборі джерел з даної проблеми.

У ході вирішення поставлених завдань, 
аналізу джерельного матеріалу, побудови 
власних гіпотез О.О. Тортика успішно ви-
користовував низку методів і методик нау-
кового дослідження: порівняльного аналізу 
письмових джерел різного походження; про-
сторової реконструкції; порівняльно-типо-
логічний; історичного моделювання тощо. 
О.О. Тортика продемонстрував знання су-
часної теорії кочівникознавства, піддав пе-
реконливій критиці т.зв. теорію «стадій» осі-
лості, на підставі сучасних методологічних 
підходів провів реконструкцію племінної, 
територіальної та військової структури насе-
лення Північно-Західної Хозарії.

Важливою частиною проведеної роботи 
є історико-географічні реконструкції авто-
ра. Незважаючи на спірність окремих поло-
жень і гіпотез, особливий інтерес становлять 
 міркування О.О. Тортики з приводу «Клі-

матів», описаних Костянтином Багрянород-
ним, «Ріки слов’ян» арабо-персидських ав-
торів, Керченської протоки та її ролі в історії 
регіону. Переконливій критиці піддана ідея 
московського дослідника Г.Є. Афанасьєва 
про ідентичність народу буртас ранньосе-
редньовічних східних авторів та аланського 
населення Північно-Західної Хозарії. Як і 
раніше, досить вірогідною видається саме 
поволзька локалізація буртасів та ідентифі-
кація їх із ранньосередньовічною мордвою.

Слід так само відзначити самостійний 
аналіз змісту ряду письмових джерел, прове-
дений О.О. Тортикою, що призвело в окремих 
випадках до нового вирішення неодноразово 
обговорених у вітчизняній медієвістиці пи-
тань. Зокрема, це стосується аналізу повідом-
лень ал-Балазурі, ат-Табарі, Халіфи Ібн Хайа-
та і ал-Куфі про маршрут походу Мервана під 
час арабо-хозарської війни 7�7 р.; повідом-
лення «Кембриджського аноніма» про похід 
царя Русі � Хельгу; «Київського листа» тощо. 
Цікавим для фахівців є обмеження походу 
арабської армії Північним Кавказом, відмова 
від традиційних � «волзького» та «донсько-
го» � маршрутів Мервана.

Серед конкретних проблем історії Східної 
Європи, що отримали висвітлення в роботі, 
заслуговує на увагу аналіз работоргівлі і 
пов’язаних з нею соціальних та етногене-
тичних процесів. Справді, работоргівля є 
найяскравішим проявом ламання племінно-
го ладу в цей час, а участь в ній в тій або 
іншій ролі свідчить про стан етносу або гру-
пи населення в рухливій та нестійкій системі 
військово-політичної ієрархії свого часу. 

Нетрадиційно проводить автор і рекон-
струкцію Доно-Донецького торгового шля-
ху, пропонує власний варіант моделі його 
використання в хозарський час. Ця гіпоте-
за побудована на керамічному матеріалі, 
нумізматиці та іншому імпорті, що походить 
із салтівських археологічних пам’яток, доб-
рому знанні історичної географії сусідніх 
регіонів та реконструкції контекстних 
 геополітичних реалій того часу. На думку 

Нове дослідження з хозарської історії: регіональний підхід. Тортика А.А. Северо-
Западная Хазария в контексте истории Восточной Европы (вторая половина VII – 
 третья четверть X вв.): Моногр. – Х.: ХДАК, 2006. – 555 с.

реЦензіЇ
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О.О. Тортики, основним напрямом торго-
вих відносин салтівського населення По-
донів’я були зв’язки з візантійсько-кримсь-
кими містами. Практично повна відсутність 
візантійських монет цього періоду в регіоні 
свідчить про безгрошовий, обмінний харак-
тер цих відносин. Основним імпортним то-
варом для місцевого населення було, швидше 
за все, вино, що привозилося в амфорній тарі, 
рідше � предмети розкоші і прикраси. Пред-
метами вивозу служили, ймовірно, зерно, 
шкури, м’ясо, мед, віск. Це традиційні форми 
торгівлі грецького, римського, візантійського 
Криму, які відтворювалися з епохи в епоху, 
припинялися в періоди воєн і навал та понов-
лювалися в умовах миру і стабільності. Хоза-
ри, як видно, зуміли створити і підтримували 
таку стабільність в районі Керченської прото-
ки, дельти, нижньої та середньої течії Дону, 
Сіверського Дінця близько двох сторіч, із се-
редини VIII � до середини X ст.

Існування подібного напряму торгівлі і 
певної моделі торгових відносин між Кри-
мом і лісостеповою зоною Східної Європи 
було спричинене об’єктивними та очевидни-
ми географічними умовами, оскільки у Схід-
ному Причорномор’ї немає іншого водного 
шляху до Східної Європи, окрім як через 
Керченську протоку, Азовське море та Дон. 
Специфічні природні умови і традиції гос-
подарства населення «варварської» півночі 
і візантійського півдня також визначали ха-
рактер обміну. Слід підкреслити, що такий 
розвиток торгівлі і використання маршру-
тів по Дону і Дінцю знаходить аналогії як у  
стародавній, античній, так і в пізній, 
 середньовічній історії регіону.

На думку автора, руси не мали можливо-
стей для самостійного контролю над Донсь-
ким та Донецьким річковими шляхами. Хо-
зарська, або візантійсько-хозарська, митна 
політика, укріплення та військові континген-
ти алано-болгар на Дінці до 965 р. були пе-
решкодою для вільного пересування русів у 
цьому регіоні. На відміну від півночі Східної 
Європи, де руси створили розвинену систе-
му торговельних факторій, фортець та підко-
рили в цілому місцеве населення уздовж бе-
регів рік, тут ситуація розвивалась інакше. 
Тут руси мали платити та домовлятися.

Особливо слід відзначити і відхід авто-
ра від формаційної марксистської схеми під 
час оцінки рівня соціально-економічного 
 розвитку населення регіону. О.О. Тортика 

використовував сучасні розробки і підходи в 
процесі вивчення особливостей племінного 
ладу, що існував у Північно-Західній Хозарії, 
провів цілком переконливу реконструкцію її 
військово-соціальної структури. Від штампів 
радянської історіографії автор зумів відійти в 
ході вирішення цілого ряду інших питань, зок-
рема проблеми осідання кочівників, в оцінці 
работоргівлі, у визначенні етнічної прина-
лежності ранньосередньовічних русів тощо. 
Застосовані ним підходи і методи досліджен-
ня, спроби широкого охоплення всіх видів 
джерел тяжіють до напряму, відомого в євро-
пейській науці як школа Анналів.

Не всі контекстні проблеми ранньосеред-
ньовічної історії Східної Європи знайшли 
однаково повне вирішення в представленій 
роботі. Наприклад, лише побічно відзна-
чається проблема формування міст в умовах 
руйнування племінного ладу та формування 
елементів ранньокласових відносин. Правди 
ради слід зазначити, що автор і не претен-
дує на вирішення цього питання, яке, як уяв-
ляється, могло б стати предметом окремого 
та дуже об’ємного дослідження.

Можливо, що не всі представлені в роботі 
ідеї можуть бути прийняті однозначно пози-
тивно. Низка питань залишається предметом 
для дискусії, в якій погляди О.О. Тортики мо-
жуть розглядатися тільки як один із можливих 
варіантів вирішення тієї або іншої проблеми. 
Зокрема, це стосується оцінки і гіпотетичної 
моделі механізму слов’яно-хозарських відно-
син у регіоні; ролі й етно-соціальної структу-
ри русів (росів, русі) в історії Східної Європи 
кінця I тис. н.е. і т.д. Проте О.О. Тортика має 
право і на свою точку зору, і на власну систе-
му аргументації, запропоновану в роботі.

Таким чином, монографія О.О. Тортики 
«Северо-Западная Хазария в контексте ис-
тории Восточной Европы (вторая половина 
VII � третья четверть X вв.)» виконана на 
високому науковому рівні, містить ряд нових 
точок зору на ранньосередньовічну історію 
Східної Європи та становить безперечний 
інтерес як для фахівців, так і для виклада-
чів вузів, студентів та всіх читачів, які ці-
кавляться історією кочових та напівкочових 
суспільств, держав, народів.

Л.В. МАТВєєВА,
Заслужений діяч науки і техніки України,

Лауреат премії ім. А. Кримського 
НАН України,

Доктор історичних наук
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26 травня 2006 року у Державно-
му департаменті у справах релігій 

Міністерства юстиції України відбулася 
Всеукраїнська науково-практична конфе-
ренція “Християнсько-мусульманський 
діалог в контексті євроатлантичних праг-
нень України”. Тема конференції виклика-
ла значний інтерес: у ній взяли участь, крім 
науковців з багатьох дослідних центрів та 
вищих навчальних закладів нашої краї-
ни, також представники християнського 
і мусульманського духовенства та деяких 
посольств. Проходила вона в атмосфері 
справжньої толерантності і бажання не 
допустити виникнення негативних явищ 
у міжконфесійних відносинах у нашій 
державі, особливо беручи до уваги події, 
що сталися в ряді країн Західної Європи, 
де світ став свідком насильницьких дій та 
вандалізму з боку розбурханого натовпу та 
застосування сили з боку правоохоронців.

Конференцію відкрив доповіддю 
“Християнсько-мусульманський діалог як 
запорука суспільної злагоди” директор Де-
партаменту в справах релігій І.В. Бондар-
чук, яка викликала значний інтерес в учас-
ників. Значення взаємної толерантності і 
готовності до діалогу як передумови миру 
і злагоди підкреслювали у своїх доповідях 
С.С. Здіорук (“Досвід християнського і 
мусульманського віросповідань у реаліза-
ції суспільного потенціалу”), М.І. Кирюш-
ко (“Діалог мусульман і християн: куль-
турологічний і психологічний аспекти”), 
О.А. Ярош (“Християнсько-мусульмансь-
кий діалог в секуляризованому суспіль-
стві: методологічні проблеми”), Н.І. Качан 
(“Свобода релігії: українська перспекти-
ва”), а також представники християнських 
церков � протоієрей УПЦ КП В. Стрель-
цов (“Християни і мусульмани: проблема 

діалогу”) та протоієрей УГКЦ О. Петрів 
(“Чи можлива толерантність у міжрелігій-
них відносинах в умовах глобалізованого 
світу?”).

Питання стосовно нових викликів, що 
з’явилися останнім часом у європейських 
країнах, у контексті євроатлантичних праг-
нень України, умовно склали другу час-
тину доповідей. Серед них слід назвати 
доповіді В.Д. Бондаренка (“Християнсь-
ко-мусульманський діалог: європейський 
досвід та українські реалії”), В.О. Шве-
да (“Про деякі аспекти врахування іс-
ламського чинника у контексті європей-
ської та євроатлантичної інтеграції”),  
Ю. М. Кочубея (“Проблема “європейсько-
го ісламу” і Україна”), Г.І. Голотіна (“До 
питання співіснування ісламської і хрис-
тиянської культур в контексті національ-
ної безпеки”). Протоієрей О. Кубеліус 
виголосив доповідь “Можливості хрис-
тиянсько-мусульманського діалогу в кон-
тексті євроінтеграції”.

Свого роду “польовими дослідження-
ми” збагатили тематику конференції при-
сутні мусульмани: заступник голови Комі-
тету у справах релігій при Раді Міністрів 
АРК А.А. Булатов, секретар муфтіяту 
ДУМ Криму Емірусеїн Куртумеров, а 
О. Рустамова зробила доповідь “Духовне 
виховання у християнсько-мусульмансь-
кому суспільстві сучасної України”.

Обмін думками під час конференції ще 
раз підкреслив значення відкритого, толе-
рантного, об’єктивного, справді наукового 
обговорення найскладніших актуальних 
проблем українського суспільства, а не 
ігнорування їх, що сприятиме нормаль-
ному життю громадян всіх конфесій в 
 Українській державі.

Ю.М. КОЧУБеЙ

хроніКи

християНсЬкО-мусуЛЬмАНсЬкий дІАЛОг
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Леся Українка

ІстОрІя фІНІкІйЦІв 

розділ і
крАїНА фІНІкІйсЬкА

ФінікійцяМи Греки звали людей, 
що жили по Сірійському березі Серед-

земного моря межи морем та Лібанським 
кряжем. Невідомо, чи так себе звали самі 
ті люде, думають, що давнійша їхня на-
зва � Пунт, її відшукали в єгипетських на-
писах. По мові їх можна б зачислити до 
племен семітичних, але ж Біблія відносить 
їх до раси ханаанської, себ то до тієї са-
мої, що єгиптяне та Етіопи. Геродот каже, 
що вони прийшли з берегів Ерітрейсько-
го моря (себ то океану Індійського і його 
затоків), та ще й пізнійше над Перського 
затокою зоставалося два міста з фінікій-
ськими назвами: Тір і Арад. Такої самої 
назви були два знакомиті міста фінікійські 
над берегами Середземного моря Отож де-
які історіки кажуть, ніби з тих давнійших 
(надокеанських) Тіру та Араду Фінікійці 
вибралися через землетрус, пішли пер-
ше над Генесаретське озеро в Палестину, 
а потім звідти над море Середземне, де й 
оселилися на довго. Невідомо, коли було 
те переселення, тілько воно було ранійше 
виходу Жидів з Єгипту. Як Жиди прийшли 
в Палестину, вона сливе ціла була зайнята 
Фінікійцями. Жиди їх притиснули, до бе-
рега морського і там вони заснували нові 
Тір та Арад, що сталися потім дуже багати-
ми і сильними містами. Але ще і ранійше 
приходу Жидв Фінікійці мали багато міст 
по березі морському і їхні поселення сяга-
ли аж до єгипетської границі. Які народи 
заселяли Палестину раніш Фінікійців, не-
відомо, в Біблії вони згадуються тілько по 
йменнях і звуться велитами, певне то були 
якісь зовсім дикі народи, бо не лишили по 
собі жадного сліду. Певне бродячі народи, 
що зоставалися ще довго після приходу 
Жидів, належали до тієї давньої раси, час-
тина їх змішалася з Фінікійцями, а деякі 
ще довго жили самостійно, або входячи в 
спілку то з Жидами, то з Фінікійцями, то 
з иншими народами. І сі народи ще дов-
го жили по долинах, тоді як Жиди жили 
по горах. Власне назва Ханаан (Фінікія і 

західна частина всеї Палестини) значить 
“низина”. З усіх племен фінікійських най-низина”. З усіх племен фінікійських най-”. З усіх племен фінікійських най-. З усіх племен фінікійських най-
міцнійше було те, що сиділо в місті Сідоні, 
воно було разом з тим найбільше поміша-
не, бо до нього приставало багато племен, 
вигнаних Жидами з Палестини.

Фінікія за часів найбільшої своєї сили 
займала небагато землі: морський берег 
від міста Араду до гори Кармеля, і �5° до 
��° широти північної, на заході було море 
Середземне, на сході кряж Лібанських гір. 
Сторона ся убога та камениста не могла 
вигодувати своїх мешканців, отож вони 
живилися не з хліборобства, а з торговлі 
та піратства. Гори Лібавські спиняли рух 
Фінікійців на схід, а вони давали дерево 
кедрове, соснове, та кіпарісне, а се був до-
рогий будівничий матер’ял, по березі було 
багато малих заток, над ними будували-
ся міста і селилися матроси, рибалки, та 
багаті купці. Сі міста, часто збудовані по 
острівцях, були незалежні одні від одних, 
тілько трималися в спілці між собою, але та 
спілка була не дуже міцна, в кожному місті 
був свій князь і свої особливі релігійні зви-
чаї. Ніколи фінікійські міста не сполучува-
лися в одну державу, тілько часом одно яке 
місто набіралося більшої сили й багатства 
і мало якийсь час вплив на і инші міста. 
Такими великими містами були Арад, Бі-
блос та Сідон, потім, коли Сідон знищили 
Філістимці, то сила його й багатство пере-
йшли до Тіру. Міста фінікійські була тіс-
ні, густо забудовані, ще густійше заселені 
різним людом фінікійським і різноплемен-
ним, шукаючим лехкої наживи. Різні зви-
чаї і релігії тут сходились і всі зливалися в 
диких фантастичних культах.

Фінікійські звичаї та віра малюються 
темними барвами у різних історіків. Сами 
Фінікійці казали, що вони народилися з 
мулу. Великі боги іхні � Кабіри були май-
стерні митці з величезними животами. 
Старші боги були: найвищий бог Ваал, Мо-
лох бог вогню та Астарот богиня місяця та 
ночі мати всіх богів; що року її несли в про-
цесії під покривалом шукати тіла її умершо-
го чоловіка Адона, жінки й дівчата плакали 

спадщина
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Історія Фінікійців

та голосили по Адонові, червоний пісок, що 
збігав з потоками гірськими, то була кров 
Адона, над потоками заводилися дикі танки 
погребові, ридання та оргії, вони кінчалися 
несамовито веселим святом, � бог Адон во-
скресав, то було свято весни.

Скрізь палилися кострища і прино-
силися живі діти в жертву Молохові, на-
вколо люд танцював з музикою, співами, 
криками... Мало зосталося певних роспо-
відів про віру фінікійську, але вона мусіла 
мати в свій час великий вплив у східніх 
країнах, бо не дарма пророки жидівські 
так борються “з Ваалами та Астаротами” в“з Ваалами та Астаротами” вз Ваалами та Астаротами” в” в в 
своїх книгах. При сьому треба згадати, що 
в кожному місті були свої особливі культи 
релігійні, і трудно одрізнити місцеві куль-
ти від загального культу, спільного всій фі-
нікійським племенам.

Фінікійці були першими мореходцями 
і довго єдиними моряками з усіх народів. 
Коли саме рибальство не могло загодити 
їхніх потреб, то вони кинулися до торгу та 
до розбою на морі. Вони заходили скрізь 
по дуже далеких краях, розвозячи, перево-
зячи та скуповуючи товари. Вони з’їздили 
все море Середземне і всі острови Архі-
пелагу, продаючи тоді ще напівдиким Гре-
кам єгипетські та азіатські вироби, а самі 
грабували їх і крали у них жінок та дітей 
і продавали в неволю тим же єгиптянам 
та Азіятам, правда, пізнійше Греки пере-
важували й Фінікійців і в торзі і в розбої. 
Торг невільниками, набраними розбоєм та 
накупленими за дешево, приносив чимало 
багатства Фінікійцям, вони найбільше по-
ставняли рабів на всі східні країни.

розділ іі
сІдОН І тІр. � кАртАгеНА

Походи та напади єгипетських царів 
ХVIII, XIX та XX дінастій не спинили по-VIII, XIX та XX дінастій не спинили по-, XIX та XX дінастій не спинили по-XIX та XX дінастій не спинили по- та XX дінастій не спинили по-та XX дінастій не спинили по-XX дінастій не спинили по- дінастій не спинили по-дінастій не спинили по-
ступу торговлі фінікійської. Фінікійці не 
дуже змагалися з єгиптянами, хутко при-
знавали владу їхню, входили з ними в спіл-
ку і то навіть було користно для Фінікійців, 
бо вони здобували собі право торгувати та 
їздити срізь по Червоному та Середзем-
ному морю. Підчас підданства єгиптянам 
Фінікійці заложили колонії на західно-
му березі Малої Азії, на Кіпрі, на Кріти, 
та на деяких островах Архіпелагу, та на 
північному березі Африки. Сідон з мало-
го рибальського сельця зробився великим 
торговим містом до нього перейшла сила 
Араду та Біблосу. Він мав велику владу 

над морем. Коли в ньому зібралося бага-
то племен ханаанських, вигнаних Жидами 
з Палестини, то рух колонізації пішов ще 
шпарче, може бути, що то власне тоді Фі-
нікійці посунули свої колонії до Африки 
і може близько того часу вони пробували 
селитися в Греції, як то видно по грецьких 
легендах про Фінікійця Кадма.

Сила Сідону пропала за царя Рамзеса 
III, коли Філістимці оселилися на полудні, коли Філістимці оселилися на полудніколи Філістимці оселилися на полудні 
Палестини. Філістимці хутко переважили 
Сідонян в торговлі та в піратстві і навіть 
царь філістимського міста Аскалону на-
пав на Сідон і звоював його. Тоді біль-
шість мешканців з Сідону перейшла в Тір 
і Тір став осередком сили фінікійської. Тір 
(слово Тір значить скеля) складався з двох 
міст: одно було на островку близько бере-
га, руге проти нього на березі, те друге міс-
то Греки прозвали Палаітір (старий Тір), 
однак невідомо, котре місто старійше. В 
тірській легенді говориться, що обидва 
міста збудували одночасне два брати � Са-
мерумос та Узоос. В обох містах було по 
церкві бога Мелькарта, що нагадував Гера-
кла грецького. Краща церква Мелькартові 
була на острові, там було два стовпи, один 
золотий, другий ізумрудний і вони світи-
ли в ночі, так каже Геродот, може то були 
шклянні стовпи з ліхтарями в середині. 
Ймення Мелькарт значить “царь міста”,“царь міста”,царь міста”,”,, 
здається то була друга постать бога Ваала, 
а разом з богинею Астарот вони склада-
ли трійцю, подібну до єгипетської. В Тірі 
найбільше поважали Мелькарта і тірські 
мореходці скрізь по головних своїх при-
станях морських ставили церкви або стов-
пи Мелькартові. Греки, заселивши згодом 
ті фінікійські пристані, побудували там 
церкви, замість Мелькартові, Гераклесові, 
своєму героєві мандрівцеві, “Гераклесові 
стовпи” на Гібралтарі, нагадували Мель-
картові стовпи в Тірі; на острові Мальті 
теж знайдено дві фінікійські колони з на-
писами. Скрізь, де потім повстали грецькі 
міста з назвою Гераклєя, можна думати, 
що там були фінікійські пристані з церк-
вами Мелькартові. Деякі історікі бачать 
в грецьких легендах про мандрівки Гера-
клеса спогади про мандрівки фінікійських 
купців та піратів.

Хочай Жиди ворогували з племенами 
фінікійськими, що жили в Палестині, але жили в Палестині, алежили в Палестині, але 
з Фінікійцями, надто з Тірійцями примор-
ськими були завжди в згоді, а часто і в спіл-
ці торговій і військовій. Жиди продавали військовій. Жиди продаваливійськовій. Жиди продавали 
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Фінікійцям збіжжя олій та бидло, а Фіні- а Фіні-а Фіні-
кійці Жидам дерево, метали та ремесничі 
вироби. За часів Соломона Фінікійці та часів Соломона Фінікійці тачасів Соломона Фінікійці та 
Жиди провадили велику спільну морську 
торговлю чужеземними товарами. Той же 
Соломон спровадив майстрів із Фінікії, 
щоб будувати велику церкву в Єрусалимі, 
бо у Жидів ніколи не було своїх добрих 
майстрів, а Фінікійці здавна вславились 
яко добрі майстрі, надто ж яко золотарі. 
Церква єрусалимська була дуже славна по 
цілому Сході. Легенда каже, ніби Соломон 
давав в надгороду за збудування її скіль-
ка міст в Галілеї цареві гірському, але той 
не взяв, “бо йому здавалося того за мало”, 
каже Біблія, але скорійше хіба через те, що 
для морської держави нецікаво було роз-
ширяти свої земні границі.

До нас дійшло скілька йменнів нащад-
ків того гірського царя Гірама, але всі вони 
дуже покалічені грецькими перекладами 
та переписуваням, тай взагалі ті ймення 
нічего не роз’ясняють в історії Тіру. А зда-
ється, що та історія була дуже турботна в 
часи панування Гірамової дінастії. При-
наймі ось одна росповідь про ті часи, яка 
до нас дійшла у грецькому переказі: вну-
ка царя Гірама забили сини його мамки, 
і сами захопили собі царство, але після 
знялося повстання і на царстві сів Ітобаал, 
старший святець богині Астарот, його ж 
дочка Іезабель пішла за жидівського царя 
Ахаба. Підчас отих турбацій було ще по-
встання рабів (можна думати, що то було 
повстання народу проти панів-купців, а в 
той самий час панська і царська влада спе-
речалися між собою). Онук Ітобааловий 
лишив по собі на царстві дочку Еліссару та 
сина Пігмаліона, а Еліссара пішла заміж за 
свого дядька Сіхарбала, першого чоловіка 
в місті після царя, старшого святця бога 
Мелькарта.

Сіхарбал був дуже багатий і Пігмалі-
он, позаздрившися на його скарби, забив 
його при олтарі. Еліссара втекла, забрав-
ши скарби свого чоловіка, і поїхала морем 
до північного берега Африки, де вже здав-
на були фінікійські колонії. Там, близь-
ко давньої фінікійської колонії Утіки, на 
місці города сідонського Камбе, Еліссара 
заложила нове місто Каргадаст, що Греки 
прозивали Кархедон, а Римляне Картаго 
(Карфаген, Картагена або Картагіна по те-
перешній вимові). Еліссара ся, більше ві-
дома під йменням Дідони (що значить уті-
качка), єсть може легендарна особа, тілько 

в Картагені їй віддавалася шана немов бо-
гині. Картагенці казали, що вона заколо-
лася на кострищі від того, що її засватав 
царь того краю, а вона бажала зостатися 
вірною пам’яти свого покійного чоловіка. 
Римський же поет Віргілій заставляє її за-
колотися від нещасного кохання до ман-
дрівця Енея.

Закладини міста Картагени були десь 
в половині дев’ятого віку до Р. X. То була віку до Р. X. То булавіку до Р. X. То булаX. То була. То булаТо була 
пора найбільшої сили міста Тіру і найбіль-
шого розвитку його колонізації. Коли Гре-
ки потроху витіснили Фінікійців з островів 
Архіпелагу, то вони почали закладати міс-
та на західному побережжі Середземного 
моря, в Іспанії, Галлії, Італії, Сіцілії, Маль-
ті. Корсіці, Сардінії та на островах Бале-
арських. На заході розширились і процві-
тали колонії фінікійські, але стара Фінікія 
на сході була в тяжкому стані. Асірія росла 
і загрожувала фінікійській незалежності. 
Арад, Біблос, Сідон і Тір платили подат-
ки Асурназірпалові. Царь тірській Елулай 
повстав проти Асірії за царя Сальманезе-
ра. Инші міста фінікійські не пристали до 
Тіру, а ще послали 60 кораблів Асірійцям 
на підмогу, але 12 тірських, кораблів одби-
лися від них усіх. Тоді наступив Сальма-
незер і тримав Тір в облозі 5 літ, він хотів 
безвіддям довести Тір до краю, але Тірійці 
покопали колодязі в місті і таки витримали 
облогу. Саргон, що забрав Кіпр, теж обло-
жив Тір, але надаремне, тілько вже син його 
Санхеріб звоював Тір, се було в 700 р. до  
Р. X. Тір стався підданим Асірії.X. Тір стався підданим Асірії.. Тір стався підданим Асірії.

Підчас облоги Тіру Сідон знову набрав 
сили, але потім, коли він повстав проти 
Есар-Гаддона, то був зруйнований, а його 
мешканці виведені в Асірію. За Асурбані-
пала Тір та Арад пробували повстати, але 
повстання хутко було задавлено.

Напад Скітів визволив Фінікійців від 
Асірії. Але знов Саісська дінастія єгипет-
ських царів забрала Фінікію, а що влада 
єгипетська була лехча від асірійської, то 
Фінікійці не дуже й змагалися проти неї. 
Отож тоді за царя Неко відбулася та по-
доріж Фінікійців навколо Африки, про 
яку говорилося давнійше. Але от Халдея 
 виступила замість Асірії і всіх народів під-
даних Єгиптові, або прихильних до нього, 
спіткала лиха доля. Набукодоросор, зруй-
нувавши Єрусалим, пішов на Тір і тримав 
його в облозі 1� літ. Невідомо, чим скінчи-
лася та облога, одні кажуть, що Тір був за-
браний, другі кажуть, що ні. Певне тілько 
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те, що коли царь єгипетській Апріес пішов 
на Азію, то Фінікійці вже були проти ньо-
го. При помочі Греків він подолав Тір, Сі-
дон та Кіпр, але не довго там утримався, 
бо хутко його подолав Кір і вся Фінікія по-
корилася Персії (V в. до Р. X.).(V в. до Р. X.).V в. до Р. X.). в. до Р. X.).в. до Р. X.).X.)..).

розділ ������
тОргОвЛя. 

ремІсНиЦтвО. кОЛОНІї
У пророка Єзекііля* є опис великої тор-

говлі та багатства Тіру за його часів (VV в. 
до Р. X.). Там споминаються різні міста, зX.). Там споминаються різні міста, з.). Там споминаються різні міста, з). Там споминаються різні міста, зТам споминаються різні міста, з 
якими торгував Тір, і їхні вироби та това-
ри. Але не скрізь можна розібрати, про які 
країни там говориться. Напр., місто Тарсіс 
инші перекладають Картагена, але певно 
то було якесь місто в Іспанії, бо сказано, 
що звідти Тір має срібло, залізо, оливо, а сі 
метали власне вивозилися найбільше з Іс-
панії. Є росповідь, ніби одного разу Фіні-
кійці набрали там стілько срібла за свої то-
вари, що не могли вкласти його на кораблі, 
та й поробили з нього усе корабельне на-
чиння, навіть котвиці були срібні. Завжди 
торг металами приносив найбільше-при-
бутку Фінікійцям. Метали вони здобували, 
окрім Іспанії, ще на островах Архіпелагу 
та на острові Кіпрі, де було дуже багато 
міді, ще заїздили вони по оливо на острова 
Кассітерідські (Британські). Їздили навіт в 
Балтійську затоку по янтарь. Сі далекі по-
дорожі відносяться до часів Картагенської 
потуги. Врешті ще невідомо, як власне 
далеко сягали їхні подорожі, бо вони кри-
лися з ними, не хотячи одкривати шляхів 
своїх Грекам, і через те видумували часто 
страшні байки на те, щоб залякати сусідів 
своїх моряків та купців.

Фінікійці провадили торг і на суходолі, 
їхні каравани ходили на північ в Арменію 
та на Кавказ, звідти вони вивозили мідь, 
коней та невільників. Ходили вони на схід 
у Вавілон через Пальміру, з Вавілону в 
Медію та звідти аж до Індії та Китаю, але 
може бути, що вони забірали індійські та 
китайські вироби в складах Персії та Бак-
тріани, або на полудні Арабії, де приста-
вали кораблі індійські. В Арабії в давні 
часи купувалося золото, дорогі каміння, 
та инший дорогий товар, через те думали, 
що Арабія дуже багата країна на такі річі, 
але все те тілько перевозилося через неї, 
а властиво походило з Індії та Етіопії. Так 

само колонії північно африканські Карта-
гена, Утіка і т. д. тілько вивозили з серед-
ини Африки та з Єгипту усякі річі, а свого 
виробляло дуже мало. Надто багато виво-
зилося виробів хисту з Єгипту та Вавіло-
ну, звідти теж були і ті коштовні тканини, 
що так були роспросторені по цілому по-
бережжі Середземного моря. Таким спо-
собом Фінікійці передавали напівдиким 
європейським народам здобутки давніх 
східніх цівілізацій. Сами вони власного 
свого нічого не мали, що могло б принади-
ти чужих народів, бо не мали ні власного 
хисту, ні літератури, але зате вони широко 
розносили культуру різних країн.

Хоч Финікійці не мали справжнього 
свого хисту, то зате вони були добрими ре-
місниками та промисловцями. Вони вміли 
солити рибу і робити чудові вина. В Біблії 
вони вихвалені, яко добрі мулярі, теслі, бу-
дівничі, мідники, золотарі та різбярі.

Давні Греки думали, що Фінікійці пер-
ші вивчилися робити шкло, але при рос-
копках в Єгипті вчені довідалися, що єгип-
тяне робили шкло ще за багато віків раній-
ше від Фінікійців. Знайдено на Родосі та 
Кіпрі вази дуже грубої роботи, але невідо-
мо, чи вони напевне фінікійської роботи. 
Найбільше вславилися Фінікійці фарбу-
ванням тканин в пурпурову барву, надто 
в Тірі вміли робити найкращий пурпур, в 
жадній стороні такого не вміли робити. В 
Тірі було так багато фабрик пурпуру, що 
аж всі вулиці пропахлися краскою, так що 
чужеземцеві прикро було по них ходити.

Скрізь, де тілько на побережжі Серед-
земного моря була яка добра пристань, там 
Фінікійці ставили замок, де складалися то-
вари, і церкву, а потроху там заводилося 
місто, де селилися при Фінікійцях і місцеві 
люде. Одна тілько Картагена з усіх колоній 
фінікійських була зовсім фінікійським міс-
том, бо Тірійці, приїхавши туди, знайшли 
навколо населення фінікійського племені і 
воно пристало до нового міста. Так що в 
Картагені всі були однієї фінікійської віри 
та мови, хоч і картагенське племя мало в 
собі примітку лівійську, инші ж всі колонії 
мали населення дуже мішане Одна Кар-
тагена мала, окрім торгової, ще й велику 
військову силу.

Коли Греки витіснили Фінікійців з Ар-
хіпелагу, а Тір був придавлений то Асірією 
то Вавілоном, Картагена почала набірати 
військової сили, щоб утриматися само-
стійною державою серед ворожих сусідів. * Єзекііль гл. 27 (28).Єзекііль гл. 27 (28).
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Без військової сили неможлива була б міц-
на торговля. Але Картагенці не йшли, сами 
у військо, а наймали за гроші Лібійців, Іс-
панців, Галлів та Нумідів. Сіцілійські ко-
лонії фінікійські, боячися Греків, віддали-
ся під оборону Картагени, іспанські та аф-
риканські зробили так само. Обороняючи 
їх, Картагена запанувала над ними і стала 
головним містом сильної торгово-військо-
вої держави і запанувала на морі.

За картагенського панування Фінікійці 
дійшли до найбільшої сили, правда, Греки 
де далі все більше витісняли їх зо сходу Се-
редземного моря, але за те на заході сього 
моря Фінікійці панували міцно, до них на-
лежали північ Лібії, південь Іспанії, захід 
Сіцілії, Мальта, південь Сардінії, частина 
Корсіки, острови Балеарські, скрізь по сих 
країнах вони мали колонії і порти. Окрім 
того до Картагени належала і земля в Туні-
сі та Андалузії, давнійші Фінікійці ніколи 
не мали землі у своїй обладі. Хотячи пере-
важити своїх сусідів, Картагена посилала 
кораблі в далекі сторони, яких сусіди ще 
не знали, і звідти просто вивозила оливо, 
янтарь і т. п.

Найдальші фінікійські подорожі відно-
сяться до часів панування картагенського. 
Раз вони далеко об’їхали Африку з заходу, 
одні кажуть, що вони заїхали тілько трохи 
дальше островів Канарських, а другі ка-
жуть, що вони їздили до Сенегалу або аж 
до Гвінеї.

Картагена по своїй силі та людності 
була подібна до Тіру, тілько була ще біль-
ша і міцнійша від нього. Чого не могла взя-
ти грошима, то брала зброєю. Її оборона 
часом тяжка була для менших колоній, бо 
торговий деспотизм буває часом гірший 
від воєнного. Картагена силою закладала 
скрізь свої торгові склади, не вважаючи на 
місцевих купців, заставляла місцевих лю-
дей купувати і продавати по цінах, які сама 
назначить, сама встановляла мита і торгові 
закони, звичайно, завжди собі на користь.

По вірі і звичаях Кертагенці мало одрі-
знялися від инших Фінікійців: ті самі люд-
ські жертви, фантастичні одправи і дикі 
оргії, що й в Тірі, Сідоні та инших містах 
давньої Фінікії. Навіть потім, за грецького 
і навіть римського панування дикі релі-
гійні звичаї в Картагені мало змінились і 
навіть чимало їх перейшло у віру перемо-
жців Картагени � Римлян. Віра фінікійсь-
ка мало відома в своїй філософії, більше 
відомі ії одправи, а вони дуже нагадують 

вавілонські, можна думати, що сі обидві 
віри були схожі. Багато було теж подібно-
го до єгипетської віри, напр., культ Адона 
та Астароти дуже нагадує культ Ізіди та 
Озіріса. Та воно так і мусіло бути, бо Фі-
нікійці вийшли з Єгипту (хоч може були й 
не єгипетського племени), а зносини мали 
найбільше з Вавілоном. Здається, що як в 
хисті, так і в релігії фінікійській мало було 
власного, фінікійського, а більше чуже, 
трохи перероблене на свій лад.

розділ ����
писЬмО

Фінікійці казали, що їх навчив письма 
бог Тааут, се дуже нагадує легенду єгипет-
ську про Тота, що видумав письмо і всі на-
уки людські, та може то й була єгипетська 
легенда, перероблена по фінікійському, так 
само як і письмо фінікійське було переро-
блено з єгипетського гіератичного письма. 
Фінікійці тілько вибрали з того письма не-
багато найпотрібнійших знаків (всього 22) 
і зробили їх простійше, одкинувши всякі 
сімболичні та ідеографичні знаки, а затри-
мавши самі фонетичні. Так перероблене, 
фінікійське письмо росширилось по різних 
народах, де його кожний на свій лад пере-
робив. Купці фінікійські занесли своє пись-
мо в Грецію та Палестину, отже самарітан-
ський, гебрейський та грецький альфабети 
всі пішли від фінікійського. Від грецького 
пішов латинський та слав’янський.

Фінікійці, хоч і видумали нове письмо, 
однак писали дуже мало, окрім торгових 
записів, літератури від них не зостало-
ся, коли не лічити скількох малозначних 
написів могильних. Найдовший напис, 
який знайдено, вибитий на саркофагу царя 
сідонського Єшмуназара, саркофаг сам 
 роботи єгипетської і відноситься до VІ в.VІ в.І в. 
д. Р. X., але напис на ньому фінікійськийX., але напис на ньому фінікійський., але напис на ньому фінікійський 
поверх збитого давнійшого єгипетського; 
по літерах кривих та негарних видко, що 
писав їх хтось незвиклий писати на камі-
ню. В самому змісті напису нема нічого 
величного і філософського, як, напр., на 
написах могильних єгипетських. Фінікій-
ці не орігінальні в своїх написах, то наслі-
дують єгиптян, то Греків, так само як і в 
хисті. Знайдено, правда, скілька идолів та 
инших річей, що уважаються належними 
до орігінального фінікійського стілю, такі, 
напр., идоли Баала, Мелькарта та Астарот, 
знайдені в Сардінії. Всі вони дуже грубої 
роботи і без жадної краси.
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L.V. Matveyeva
H�STORY OF THE OR�ENT (�N WORKS BY �. �. BUZESKUL)

The article is devoted to great discoveries in the history of the Orient made in XIX � early XX 
centuries. The author stresses that progress in oriental studies has become possible not only due to the 
discoveries of that time but also because of general advance in European humanities.

S.V. Netesa
TOWARDS SOME OR�G�NAL SOURCES AND L�TERATURE MATER�ALS 

ON MUSL�M �O�ULAT�ON �N �NDE�ENDENT UKRA�NE
The author of the article has made an attempt to analyze some original sources and literature ma-

terials about religious, cultural and social aspects of Muslim peoples’ life in Ukraine while the role of 
Islamic factor in the world is growing constantly.

A.A. Tortika
DON-DONETS TRADE ROUTE AND SLA�S OF DNE�R LEFT-BANK: 

H�STOR�OGRA�HY, TRAD�T�ONS AND REAL�TY
The article is focused on an assertion that traditional trade route between southern and northern 

regions of Eastern Europe via Don and Donets existed in VIII�X sent. Nevertheless, analysis of the 
proper sources, foremost numismatic, archaeological and of the «Anonymous message», does not pres-
ent any data on close contacts between eastern merchants and Slavs of the Dnepr left bank or Don in 
VIII�IX sent.

О.А. BordilovskaА. Bordilovska
BR�T�SH RAJ AND �ND�AN DEMOCRACY

The impact of West, mostly of British colonial rule, on to the progress of India is examined in the 
article. The period called Raj is one of the issues that sharply divides historians and sociologists in India 
and abroad. The main contradictions as well as fundamental ways of Western influence are in the focus 
of undermining the problem of probable connection between this impact of Raj and the establishing of 
democracy in independent India.

O.I. Haivoronski
MOT�F OF THE “F�GHT�NG DRAGONS” ON THE GATE TOWER

 �N THE BAĞÇASARAY KHAN �ALACE
The façade of the main entrance to the Palace of the Crimean khans in Bağçasaray is decorated with 

a bas-relief of two intertwined fighting dragons. Although possessing a notable place in local folklore, 
the image on the stone has never been published or scientifically interpreted.

This relief is the only Crimean representation of a motif, widely distributed in Near East, particu-
larly, in Anatolian Seljuk art. Images of entwined fighting dragons were often met in Anatolia above the 
entrances to civil constructions like fortresses, mosques, hospitals and palaces. This symbol, essentially 
symbolizing the harmony of the universe in Muslim art, was also vested with the meaning of a “magic 
door-keeper”.

The Gate Tower of the Palace, together with its fortification walls, was built in 1640-41, in the face 
of increasing threat to Crimea after the conquest of Azaq by the Don Cossacks in 16�7. Probably, the 
stone (which due to its archaic stylistic should apparently be much older than the tower) might be taken 
from a certain older construction for “strengthening” protection of the Khan Palace against an eventual 
attack of the enemy.

I.V. Otroschenko
MONGOL�A, THE USSR AND KHEMCH�K RE�OLT (1924)

The article is devoted to the history of Khemchik revolt which became serious test for the 
young state � Tuva. The main political aim of insurgents was to unite Tuva with Outer Mongolia. 
Revolt has shown weakness and unpopularity of the Tuva government, mistrust to its policy among 
the population. After the end of Khemchik revolt influence of Mongolia in Tuva has become stron-
ger, but it has not produced an effect on Soviet position � establishing in Tuva a new independent 
state.
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N.A. Tarasenko
RE-OS�R�S − THE ANC�ENT EGY�T�AN SYNCRET�C GOD:

�CONOGRA�H�C AS�ECT OF THE �MAGE
The problem of the iconography of the god Re-Osiris is discussed in the article. The image is known 

from two tombs of queens (KV 66, 40) and three private tombs (TT 290, 335, 336) (Fig. 8, 9, 11). All 
pictures are dating back to the middle of the New Kingdom (most of them are from the 19th Dynasty). Re-
Osiris is represented as a ram-headed deity with the mumiform corpse of Osiris. The goddesses Isis and 
Nephtis are always shown near the god. In the texts of the New Kingdom the interaction between Osiris 
and Re is depicted as a union of the “double Ba-soul”, formed in the Underworld (Duat) (Fig. 16).

From the 21st Dynasty the same pictures are known from Theban mythological papyri and during 
this time Re-Osiris was also first mentioned in the texts as a single deity. Perhaps, the image of Re-Osiris 
originated earlier, in the Middle Kingdom. Probably, Re-Osiris is shown on the picture of the coffin of 
Sepy III (B1C) [CT VI, 386] (Fig. 1�a-b) and during this time the idea of Re-Osiris’ “double Ba-soul” 
was born, as we can see from CT Spell ��5 [CT IV, 276-281].

Unlike other syncretic deities, Re-Osiris was an essence with immanent nature, whose existence was 
limited both in spatial and temporal borders, arising and united as a single being only at the moment of 
the meeting of two gods � that is, only at night�� and only in the Underworld, during Sun journey in Duat 
from the Western horizon to the East.

N.M. Akchurina-Muftiyeva
THE ART OF CR�MEAN TATAR �ATTERN WEA��NG

The article is devoted to scarcely investigated and fragmentally studied aspect of Crimean Tatar 
pattern weaving. A considerable attention is paid to the typology of technical types of weaving: basic 
type � atma and four patterned types: ornegi sepme, tahtaly, kibriz and tepely. Their dialectal names in 
different regions of Crimea as well as technique, materials, ornamental forms, color gamut and specif-
ics of usage are specified in the article. The author comes to conclusion that modern artists should pay 
more attention to the rich legacy of atma kibriz ornamental weaving in which the basis of Crimean Tatar 
weaving arts has been laid.

Yu.I. �etrova
THE SYSTEM OF AUGMENTED �ERBAL �ATTERNS

�N EGY�T�AN ARAB�C
The article deals with augmented verbal patterns system of the triliteral verb of Egyptian Arabic in 

comparison with that of modern standard Arabic from the point of view of productivity and morpho-
semantic meaning of each templatic pattern. The statistics of all augmented verbal patterns productivity 
on both functional levels of Arabic has been given. Special attention has been paid to morpho-semantic 
meaning of dialectal augmented patterns which don’t exist in MSA � passive forms of patterns I, II and 
III and ist- prefix forms from patterns II and III.

V.I. �yzhykh
THE NOM�NAL SENTENCE AND �TS SUBJECT �N ARAB�C

This article is devoted to the nominal Arabic sentence. The author is basically guided by the works 
of Arabian grammarians, states the essence of the nominal sentence and gives the detailed characteris-
tic to the nominal sentence subject. Following aspects of the problem are widely covered: what is the 
subject expressed by, a place of a subject in the nominal sentence, in what cases the subject can be in 
indefinite state and when the nominal sentence can be without a subject. At the analysis of components 
of the nominal sentence the basic attention is given to the subject’s inflections.

K.M. Tyschenko
THE UKRA�N�AN �ART OF �RAN�AN TO�ONYMY OF EURO�E

The author presents new interpretation of numerous Ukrainian place-names with some typical Iranian 
stems indicating their ancient belonging to the Scytho-Alanic stratum of European toponymic system.

O.O. Khamray
TRANS�T���TY AND D�FFUSED OR�G�N OF �ERBAL OBJECTS �N ARAB�C

The article reveals distribution of transitivity in Arabic verbal semantics and its relation to the mode 
of verbal object. The author comes to conclusion that transitivity in Arabic is defined not only by seman-
tics of the verb but, in certain cases, by its place in archaic syntactic constructions, active and ergative, 
traces of which, according to author’s opinion, are present in Arabic.
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