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Необходимо отметить, что проблема участия потомков огузов-торков в формирова-
нии средневекового украинского этноса и его культуры вот уже не одно столетие

обсуждалась на страницах научных изданий. Исследователи допускали такую возмож-
ность, но при этом фактов для таких предположений было явно недостаточно. Несмо-
тря на это, ученые неоднократно отмечали, что черные клобуки – торки, печенеги и
берендеи – оказали заметное влияние на этнокультурные особенности славян Среднего
Поднепровья именно в древнерусский период.

Так, Н. И. Костомаров видел в черных клобуках Южной Руси прообраз казачества.
В частности, он подчеркнул: “Инородцы тюркского племени – Черные Клобуки, Торки,
Берендеи играли здесь деятельную роль наравне с туземцами, так что масса, управляв-
шая делами края, представляла пеструю смесь племен. Таков был образ быта Киевской
земли. Казачество уже возникло в XII–XIII веках...” [Костомаров 1991, 29].

Необходимо отметить, что М. Грушевский категорически не был согласен с таким
подходом. И аргументы для этого были следующие. Во-первых, М. Грушевский, и не
без оснований, подметил один интересный факт: «В науке до сих пор получил рас-
пространение взгляд, что вся масса этих турецких колонистов была ассимилирована
украинским населением и внесла таким образом значительную турецкую примесь в его
этнический тип. Особенно украинских казаков готовы были считать потомками этих
русифицированных Черных Клобуков. Основанием для этого послужила глосса Вос-
кресенской компиляции: “все Черные Клобуки еже зовуся Черкасы”. Но эта глосса при-
надлежит, очевидно, к позднему московскому времени и представляет собой не более
как субъективную догадку московского книжника» [Грушевський 1992, 550]. Во-вто-
рых, М. Грушевский не считал отношения черных клобуков со славянами столь близ-
ким. По этому поводу он отметил: «В первой половине и в середине XII в. Черные
Клобуки держатся вместе с киевской общиной, поддерживают ее любимых князей и
хвастают своим русским патриотизмом... Но во второй половине XII в., как я считаю,
они начинают уже “льстити”, придерживаясь собственных интересов, сближаясь с
Половцами, в целом – вместо сближения с украинским населением – сближаются со
своими степными земляками. Это и должно было препятствовать их дальнейшей ас-
симиляции украинским населением» [Грушевський 1992, 550]. В-третьих, М. Грушев-
ский, и не без оснований, считал, что черные клобуки в XIII в. были переселены
татарами из Поросья в степи [Грушевський 1992, 550]. Тем не менее это не помешало
исследователю утверждать, что “только мелкие их колонии между украинским населе-
нием могли быть ассимилированы” [Грушевський 1992, 551].

Однако большинство исследователей считали и продолжают считать, что черные
клобуки оказали более значительное влияние на предков украинцев. Особой ориги-
нальностью в этом вопросе отличался подход А. Я. Ефименко, которая отметила сле-
дующее: “Но селясь под защитой городов, оставляя привычки кочевой жизни в пользу
оседлой, Черные Клобуки понемногу втягивались в земские и политические интересы
того социального организма, к которому пристали волей-неволей. Повидимому, шел
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процесс ассимиляции этого торкского элемента южно-русской народностью, но исто-
рия не раскрывает его перед нами и только антропология указывает, что в этнографи-
ческий тип южно-русского племени вошел элемент восточно-тюркский, точно так, как
в тип племен северо-русский – элемент финский...” [Ефименко 1906, 42]. Это позволи-
ло исследователю сделать вывод: “Таким образом дифференцировались две русские
народности, причем степень и характер первоначальных, так сказать, исходных разли-
чий этих народностей между собою в настоящее время ускользает от научного опреде-
ления...” [Ефименко 1906, 42].

Немало внимания вопросам ассимиляции торков славянами и их воздействию на
культуру Южной Руси уделил П. Голубовский в своей монографии “Печенеги, торки и
половцы до нашествия татар”. Относительно участия торческого компонента в этноге-
незе украинцев он, с одной стороны, придерживался взглядов, близких к выводам
А. Я. Ефименко. Так, он отметил: “Роль черноклобуцкого населения в истории Руси,
особенно южной, весьма значительна. Оно принесло новый тюркский элемент на Рус-
скую землю, который с веками расплавился в славянстве и не мог не оказать влияние
на славянское население в культурном отношении. Как на севере чистый славянский
тип изменился под влиянием финским, так на юге не могло пройти бесследно влияние
тюрков, не могло не отразиться на последующих поколениях южноруссов” [Голубов-
ский 1884, 150–151]. С другой стороны, П. Голубовский придерживался такого же мне-
ния, как и М. Грушевский, что процесс ассимиляции черных клобуков славянами был
довольно сложным и тормозился происхождением и образом жизни этих недавних ко-
чевников, более близких к половцам, а не населению Руси. По его словам, ситуация
выглядела следующим образом: “Если на них оказывала влияние культура оседлого
славянского населения, если черноклобуцкие князья и вообще знать каракалпацкая
усваивали себе нравы и обычаи русских, то все-таки они оставались еще вполне кочев-
никами, с инстинктами степняков; они не могли не сознавать своего родства с половца-
ми: и образ жизни, и язык, и тот же тип лица, – все это говорило и тем, и другим,
кипчакам и русским черным клобукам, – что они родичи, и притом родичи весьма близ-
кие. Ничего нет странного, поэтому, что между тюрками Поросья и Переяславля, и
тюрками степей завязались скоро кровные связи. Сами черноклобуцкие князья, более
других ославянившихся, и те при первом неудовольствии готовы были наделать Руси
всяких хлопот...” [Голубовский 1884, 153–154].

Кроме того, П. Голубовский был одним из первых исследователей, кто отметил влия-
ние традиций черных клобуков на культуру Южной Руси. В первую очередь он отметил
эти инновации в военном деле: “Мы видели характер половецких набегов, видели, как
быстры и неожиданны были их нападения, как неуловимы были их отряды во время
вторжений и отступлений. Предупредить набегов не было никакой возможности. Оста-
валось только бросаться за ними в погоню, стараться перерезать их путь отступления и
отбить полон. Не всегда это удавалось, но не было и никакого другого способа оборо-
нить души христианские от тяжкого рабства где-нибудь в центральной Азии. Нечего и
говорить, что пешая рать не годилась для быстрых преследований. Была у русских и
конница, но ей невозможно было соперничать с степными наездниками в быстроте,
ловкости, в уменьи владеть луком и стрелами. Надо было выставить силу равную по
качеству, и такая сила сама явилась служить Руси, не зная, куда спасаться от своих
сильных врагов половцев. Русь приобрела в черных клобуках легкое подвижное вой-
ско. Они были незаменимы, когда нужно было преследовать врага, уходившего с на-
грабленной добычей...” [Голубовский 1884, 150–151].

Наибольшее же освещение данные вопросы нашли в монографии Д. А. Расовского
“Печенеги, торки и берендеи на Руси и в Угрии”. В ней, в частности, исследователь про-
должил идеи П. Голубовского. Например, он отметил вклад черных клобуков в развитие
военного дела на Руси: “Для Руси Черные Клобуки были действительно незаменимы.
Сами степняки, знавшие военное искусство своих противников, они, будучи кавале-
ристами, лишь одни были в состоянии догонять и ловить уходивших с награбленной
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добычей Половцев, сами делать быстрые нападения на них, наконец быть прекрасны-
ми разведчиками” [Расовский 2012, 20]. Д. А. Расовский не отрицал значительного
влияния черных клобуков на материальную культуру Руси, но при этом вполне обосно-
ванно считал, что “невозможно разделить, что шло к нам от Черных Клобуков, а что –
от Половцев” [Расовский 2012, 36].

Тем не менее, говоря о масштабах этнокультурных контактов тюрков и славян Руси,
Д. А. Расовский отдавал предпочтение черным клобукам, а не половцам. Это идею он
обосновал следующим образом: “Хотя главная масса Черных Клобуков жила на окраи-
не Руси, в южной части Киевского княжества, тем не менее они были хорошо известны
всей Руси. Лепшие мужи их жили в самом Киеве; там же находились иногда при князе
и отдельные берендейские отряды; во время междоусобных войн Черных Клобуков ви-
дели всюду, почти по всей тогдашней Руси проходили их полки. Можно предполагать,
что в первые годы их проникновения в Русь, в эпоху Святополка II и Владимира Моно-
маха, они наводнили собою княжеские дружины, может быть существовали самостоя-
тельные тюркские отряды при князьях. Все это не могло не сыграть существенной роли
в деле передачи различных тюркских элементов на дотатарскую Русь; а в исходе XI на-
чала XII вв., когда она была особенно насыщена этими элементами, благодаря массово-
му наплыву Торков и Печенегов, едва ли не создалось своеобразной моды на них”
[Расовский 2012, 37].

Говоря об этой моде, Д. А. Расовский подметил одну существенную деталь: «...Чер-
ные Клобуки, при удачных для них стычках с Половцами, захватывают в плен половец-
ких ханов, которым часто тут же дают возможность откупиться, тем, главным образом,
что было на них и их лошадях. А на половецких ханах было столько “злата” и “сребра”,
такие “паволоки” и “дрогыя оксамиты” и драгоценное оружие, а на конях их богатые
седла и попоны, что было чем откупиться даже только “снимая на себе” (т. е. с себя).
Все эти ценности не складывались, не прятались у кочевников, а носились на себе, и
Черные Клобуки несомненно щеголяли ими, как трофеями и драгоценностями. Это не
могло не оказать влияния на русских и для нас, по всей вероятности, останется навсег-
да загадкою – кто, собственно, больше влиял на русских в усвоении ими этих тюркских
видов убранства – Черные ли Клобуки или сами Половцы, прививая и создавая на Руси
своего рода тюркскую моду, подобно той, какую например привносили Половцы – в
Венгрию, а Гунны и другие варвары – в Византию» [Расовский 2012, 37–38].

Необходимо отметить, что среди современных исследователей проблема участия
черных клобуков в этногенезе и формировании культуры предков украинцев заняла
должное внимание. Так, О. Гундогдыев считал, что огузы-торки сыграли значительную
роль в формировании этнического облика и культуры населения Южной Руси в пред-
монгольский период. Он видел это так: “Первая волна огузов совершенно слилась с
русскими, тогда как остальные волны огузских племен осели в Поросье и образовали
автономное княжество, и до монгольского нашествия сохраняли свои обычаи и язык.
Летописи застают тех огузов, которые уже стали двуязычными, то есть еще не пере-
шедшие полностью на русский язык. Это были племена уличей и тиверцев... Распро-
странение власти Киевской Руси на огромное расстояние связано не с единообразием
природы, а в связи с обрусением целого ряда тюркских племен и благодаря союзу с
ним...” [Гундогдыев 1998, 152–153, 154]. Исследователь также придерживался мнения,
что благодаря огузам войско Руси стало конным. Огузское посредничество ученый ви-
дел также в распространении на Руси таких видов оружия, как сабля, копье, булава, ки-
стень, новый тип лука, а также защитных доспехов – шлемов конической формы,
чешуйчатых доспехов и т. п. [Гундогдыев 1998, 151–152]. О. Гундогдыев не сомневался
в том, что прообразами персонажей былинного эпоса Руси стали черные клобуки, как
хранители спокойствия южных степных рубежей древнерусского государства [Гундог-
дыев 1998, 157–163].

На роль торков и других черных клобуков в этногенезе украинского этноса обратил
внимание и современный украинский этнолог В. Балушок. Он, в частности, отметил:
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“В основном адстратный характер имело в I – в начале II тыс. н. э. и взаимодействие
тюрков (булгар, печенегов, торков и половцев и др.) со славянами – сначала прото-
украинцами, а потом и собственно украинцами. Ассимиляция славянами тюрков нача-
лась еще с эпохи великого славянского расселения и имела место на протяжении всего
средневековья, в том числе и после того, как украинская этногенетическая ниша в
основном сформировалась. Ассимиляция тюркского населения – и при продвижении
протоукраинцев, а позднее и украинцев в степную зону, и в случаях миграций тюркско-
го населения на север со степей – также, как и в случае с иранцами, все более форми-
ровала в украинском этносе механизм этнокультурной адаптации к условиям чистой
степи” [Балушок 2008, 58]. Кроме того, В. Балушок считал, что в украинское казачество
могло иметь свои истоки уже в среде черных клобуков, ибо «особо тесными в эпоху
Древней Руси были контакты наших предков (украинцев. – О. Б.) с черными клобуками
и другими “своими погаными”, которые откочевывали со степей на окраины Киеворус-
ской державы, где селились в непосредственном соседстве с лесостепными русинами»
[Балушок 2008, 228].

Подводя итог, отметим, что приведенный историографический обзор по данной теме
далеко не исчерпан. Тем не менее мы видим, что исследователи XIX – начала XXI вв.
не отрицали факт ассимиляции торков и других черных клобуков славянским населе-
нием Южной Руси и поэтому в ряде случаев отмечали факт культурного воздействия
тюркоязычых огузских групп на традиции славянского населения лишь в домонголь-
ский период. Однако, как удалось установить современным исследователям, в золото-
ордынское время не было значительного оттока славянского населения с территории
Южной Руси. Поэтому вполне закономерным может стать поиск огузо-торческого куль-
турного наследия в традициях украинского населения Среднего Поднепровья. В этом
отношении весьма полезным может быть привлечение материалов, полученных при ис-
следовании традиционной культуры туркмен – потомков огузов Средней Азии. Необхо-
димо отметить, что такая работа ранее не проводилась.

Кроме того, в современных условиях нельзя подходить к проблеме этногенеза также
без результатов исследований в области физической антропологии. Для нас большой
интерес может представлять территория Среднего Поднепровья, где торки обитали в
окружении славянского большинства буквально до татаро-монгольского завоевания в
первой половине XIII в.

Поэтому большое значение имеют последние выводы антрополога С. Сегеды, кото-
рый обратил довольно пристальное внимание на физические особенности украинцев
Среднего Поднепровья, обитавших как на правом, так и на левом берегах. По его наблю-
дениям, украинцы указанных областей отличались от населения соседних территорий
довольно высоким ростом (170–171 см) и относительной широколицестью. “Кроме от-
меченных признаков, – отмечает далее исследователь, – в определенной степени сериям
Среднего Поднепровья присуще также относительно ослабленное профилирование
лица, несколько сильнее развитая складка верхнего века и тенденция к сплющенности
поперечной спинки носа”. Все это, по мнению С. Сегеды, стало следствием влияния
следующих факторов: “а) влияние тюркоязычных кочевников древнерусского времени;
б) наличие более позднего крымскотатарского компонента”. Первый фактор исследова-
тель связывает с Поросьем, “где в XII в. существовал союз Черных Клобуков, которые
находились на службе у киевских князей”. Что же касается Левобережья, то, по мнению
С. Сегеды, “туда, по сведениям письменных источников, в эпоху позднего средневеко-
вья массово переселялись большие группы крымских татар” [Сегеда 2001, 113–114].

Однако археологические исследования последних десятилетий позволяют в несколь-
ко ином ракурсе посмотреть на степень участия черных клобуков в этногенезе населения
Среднего Поднепровья. Во-первых, при монголах значительная часть черных клобуков
была переселена монголами из Поросья в Поднестровье и Поволжье. Их же место за-
няли во второй половине XIII в. вернувшиеся из Венгрии в Северное Причерноморье
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половцы. Относительно левобережных торков следует отметить, что они уже в конце
XII в. в основном были ассимилированы славянским большинством [Федоров-Давыдов
1966, 153; Толочко 1999, 107; Отрощенко, Вовк 2000, 85].

Что же касается этнографии, то в первую очередь обратим внимание на происхожде-
ние ряда традиционных занятий украинцев Среднего Поднепровья. До торков славяне
были слабо знакомы с традициями скотоводства. Однако мы знаем, что украинцы Сред-
него Поднепровья успешно занимались такими видами животноводства, как коневод-
ство и овцеводство. Это в условиях пребывания древних славян в лесной зоне не могло
иметь широкого развития. Однако ситуация изменилась, когда славяне начали осваи-
вать лесостепь, где их непосредственными соседями стали огузы – печенеги, торки, бе-
рендеи, которые привнесли на новое место многие традиции скотоводства.

Особо благоприятными для скотоводства стали условия левобережного Среднего
Поднепровья. По мнению Ю. Ю. Моргунова, местом расселения переяславских торков
был особый район Полтавской губернии в верховьях Супоя, где располагались горо-
дища древнерусского времени у сел Новый Быков и Петровка, отождествляемые с тор-
ческими укреплениями. Характерно, что там в более позднее время среди местных
украинцев получили распространение коневодство и овцеводство. Со слов Ю. Ю. Мор-
гунова ситуация выглядит следующим образом: «...оба городища расположены в обла-
сти распространения слабозасоленных и маловодных черноземов, непригодных для
занятия экстенсивным древнерусским земледелием, как и невозможен по солонцовой
растительности и выпас крупного рогатого скота. С другой стороны, лугово-солонча-
ковая растительность нисколько не мешала полукочевому коневодству и только способ-
ствовала овцеводству: в XIX в. в Полтавской губ. только на солонцах выращивали
особые породы серебристых густошерстных овец... В XVII в. расположенная в верхо-
вьях Супоя “Лосиновская степь” была отведена для размещения и фуражирования кон-
ницы Нежинского полка... подобная тенденция сохранялась и в XIX в. ... Уже сам
гидроним “Супой” этимологически отражает занятия местного населения животновод-
ством» [Моргунов 2000, 28–29]. Отметим, что уже к концу XII в. относятся последние
упоминания о родовых подразделениях торков в этом районе, что может свидетель-
ствовать о том, что к началу XIII в. они были ассимилированы славянским населением.
К тому же у нас нет известий о массовом бегстве населения среднеднепровского Лево-
бережья при монголах. Стало быть, нельзя исключить того, что навыки и традиции ско-
товодства к предкам местных украинцев могли попасть от торков.

Необходимо отметить существование подобных природных условий и на среднедне-
провском Правобережье в бассейне р. Рось, где также обитали полукочевые родо-
племенные группы черных клобуков. Стало быть, и там происходили аналогичные
процессы. По словам А. А. Скрыпник, ситуация там выглядела следующим образом:
“Скотоводство также играло важную роль в хозяйственной жизни народа. Древнерус-
ское население разводило лошадей, коров, свиней, мелкий рогатый скот и домашних
птиц. Развитие скотоводства на территории Среднего Поднепровья иллюстрируют ма-
териалы из раскопок Княжей горы (ножницы для стрижки овец, конские пута, стреме-
на, удила и т. п.)” [Скрипник 1986, 37].

Особо следует остановиться на становлении и развитии коневодства среди предков
украинцев. Это стало объектом исследований О. Гундогдыева, который причину раз-
вития коневодства в Южной Руси видел в следующих факторах: «В то время на Руси
бояре и конные дружинники имели довольно тяжелое вооружение – большие щиты,
кольчуги, шлемы, что вызывало потребность иметь более крупную и массивную ло-
шадь, которая бы могла хорошо переносить морозы и хорошо преодолевать снежные
сугробы и топкие болота. Такая лошадь совершенно не годилась для дальних военных
походов, а кроме того, в степи не могла угнаться за легкими конями кочевников. Поэтому
издревле русские князья старались привлечь на свою сторону кочевые тюркские племе-
на, которые славились своей конницей. Например, князь Владимир в 985 г., направивши
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удар на Волжскую Болгарию, предвари-
тельно заключил союз с огузами (“тор-
ки” русских летописей), которые согла-
сились участвовать в военном походе...» 
[Гундогдыев 1999, 105–106]. 

В более позднее время, по мнению 
О. Гундогдыева, особое место в Южной 
Руси занимала огузская группа баян-
дыр: “Среди огузских племен на Руси 
(баяндыр, кайы, баят) особенно выделя-
лись берендеи (баяндыр). Они слави-
лись своим боевым мастерством. Рус-
ские князья приглашали их для помощи 
и отражения сил внутренних и внешних 
врагов. Баяндыры сильно помогали кня-
зьям в борьбе против половцев. Напри-
мер, в 1156 г. при Великом князе Геор-
гии на Днепре баяндыры наголову 
разбили половцев и многих взяли в 
плен...” [Гундогдыев 1999, 106]. Есте-
ственно, что такое близкое сотрудниче-
ство жителей Южной Руси с огузами 
могло способствовать в передаче от по-
следних к первым многих навыков, на-
пример в области коневодства. Остается 
лишь уточнить, сохранили ли украинцы 
от своих предков эти традиции?

Сравнительный анализ этнографиче-
ских данных об украинцах и туркменах 
позволяет в определенной степени до-
пустить это. Так, С. Рудик сообщает, что 
в Голодную кутью, на 18 января, укра-
инцы центральных областей Украины 
имели традицию заходить в хлев и бла-
гославляли при этом животных, разда-
вая им кусочки хлеба. На другой день, 
по его словам, “выводили молодых же-
ребят и волов, чтобы объездить – при-
учить к будущему труду”. По данным 
С. Рудика, «На Полтавщине в этот день 
учили коней и молодых волов. На моло-
дых конях ездили по кругу, пока они не 
покрывались потом, после этого их кро-
пили “иорданской водой”, чтобы они 
были здоровые и послушные» [Рудик 
2005, 109–110]. Аналогичные традиции 
можно отметить и у туркмен.

О. Гундогдыев видел в туркменских 
коневодческих традициях очень древ-
нюю основу, восходящую, по его мне-
нию, ко временам хеттов. В частности, 
он отметил: «...стоит привести доказа-

Рис. 1. Орнаменты украинских и туркменских
ковров: 1 – украинский килим XIX в.

из Полтавщины (по данным Я. П. Запаско);
2 – орнамент йомудского ковра

(по данным О. Гундогдыева)

Рис. 2. Орнаменты украинских
и туркменских ковров:

1 – украинский килим XIX в. из Черкащины
(по данным Я. П. Запаско);

2 – туркменская кошма начала ХХ в.
(по данным О. Гундогдыева)
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тельства и о полной аналогии и тренингах древних хеттов и туркмен. В. Б. Ковалевская
приводит прямую параллель с тренировкой ахалтекинцев. Это десятидневный цикл
“подсушивания” у туркмен и усиления “потнения” у хеттов; восьмидневный отдых, со-
провождаемый то обильным кормлением зерном, то держанием на приколе от пищи;
десятидневный цикл, когда ежедневно кони проходили со всадником и вьюком 126 км
и больше; доходя до шестого месяца усиленной тренировки, лошадей выводили по
пять-шесть раз в сутки для пробегов...» [Гундогдыев 1999, 106]. Как видим, у туркмен
обучение коня носит более интенсивный характер, чем у украинцев. Однако сходство
вполне очевидно. Это позволяет лишь допустить, что украинцы Среднего Поднепровья
многое могли утратить из того, что их предки в древнерусский период унаследовали от
торков в области коневодства.

Ведя разговор об украинско-туркменских этнографических параллелях, нельзя обой-
ти молчанием традиции ковроделия у населения Центральной Украины, как левобереж-
ной, так и правобережной. По этому поводу Д. К. Зеленин заметил: “Рассматривая
орнамент ковров, украинские исследователи указывают, что в восточной части Украины,
т. е. по Днепру и на всем левом его побережье, преобладают иранские и среднеазиатские
мотивы, а в коврах Западной Украины сказывается влияние Малой Азии” [Зеленин 1991,
201–202]. Далее он отметил: “В центральных районах Украины есть два основных типа
паласов: с рисунком в виде звезд и в виде цветов... Цветочный орнамент, характер ком-
позиции, растительный орнамент на бордюре, графическое исполнение – все эти черты
сближают украинские паласы этого типа с персидскими коврами” [Зеленин 1991, 202].

Однако хотелось бы добавить, что также геометрический орнамент некоторых ковров
Центральной Украины очень близок орнаменту туркменских ковров. Это касается в пер-
вую очередь изображения креста в ромбе (рис. 1), креста в восьмиграннике (рис. 2) и т. п.
Однако в данном случае трудно говорить о заимствованиях домонгольского времени, ибо
огузы попали на территорию Украины не из Туркменистана, а из заволжских степей.
Именно такие узоры, как установил О. Гундогдыев, встречаются на росписи керамики в
Туркменистане, датируемой глубокой древностью [Гундогдыев 2008, 4–26]. Стало быть,
в данном случае можно говорить о проникновении ковров с таким геометрическим ор-
наментом в центр Украины в более позднее время, когда предки туркмен уже обоснова-
лись на территории нынешнего Туркменистана и продолжили в орнаментации своих
ковров местные древние традиции. Получается, что к этому торки дренерусского вре-
мени не могли быть причастны. Однако данные о другом виде орнамента могут гово-
рить в пользу посредничества древних огузских племен. Речь идет об изображениях
звезд и других астральных символов на килимах Центральной Украины (рис. 3, 1).

Это стало объектом пристального интереса со стороны Б. Крыжановского, который
по этому поводу отметил: “...очень часто встречались килимы со звездчатым рисунком,
всегда счетным. По форме они несколько длиннее и уже цветочных; поле килима раз-
делено на ряды участков, фон которых окрашен в разные цвета. Восьмиконечные звез-
ды, с косым расположением парных ветвей, размещены по одной на каждом участке и
раскрашены в два цвета крест-накрест, если только звезды не очень малы. Величина
звезд варьирует, и вместе с тем изменяется величина промежутков между ними, в ко-
торых могут помещаться дополнительные геометрические фигуры. Число звезд в ко-
ротком ряду – три или пять, и этим описываемые килимы отличаются от звездчатых
килимов Волыни и Подолии, на которых звезды располагаются всегда в два ряда...”
[Крыжановский 1926, 29]. При этом исследователю удалось подметить одну существен-
ную деталь: “Замечательно, что звездчатые килимы распространены на левом берегу
Днепра, а в Правобережье если и встречаются, то редко...” [Крыжановский 1926, 30].

Сравнительный анализ позволил Б. Крыжановскому прийти к очень важному выво-
ду: “Все перечисленные особенности сближают эти килимы со средне-азиатскими ков-
рами, в которых мы находим и звездчатый рисунок, и раскраску накрест, и зубчатый
борт, а иногда и совершенно ту же общую композицию с добавочными элементами.
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Предположение о связи ковро-
вых изделий, столь отдаленных 
друг от друга территориально, 
находит себе подтверждение и 
в технике. Именно эти счетные 
килимы Центральной Украины, 
одни из всех украинских кили-
мов, ткутся на горизонтальных 
станках, как ковры Средней 
Азии, в то время как килимы 
цветочные в Центральной Ук-
раине и все западно-украинские 
килимы ткутся на станках вер-
тикальных, как ковры Персии, 
Малой Азии и Кавказа...” [Кры-
жановский 1926, 30].

Однако исследователь так и 
не смог точно сказать, кто при-
нес в Центральную Украину 
традицию изготовления звезд-
чатых ковров. В конечном ито-
ге Б. Крыжановский высказал 
предположение: “...мы здесь 
несомненно имеем дело не с 
заимствованием, а с культур-
ной связью широких народных 
масс местного населения с пле-
менами, выработавшими этот 

тип ковров. Были ли это турецкие кочевые племена – сказать нельзя. Можно только 
утверждать, что эти кочевники были последними, от кого предки современных украин-
цев могли заимствовать эти ковры. Но выработан этот тип ковров мог быть гораздо 
раньше, еще в до-турецкие времена, иранским населением Туркестана, а значит, и рас-
пространяться он мог гораздо раньше. Наконец, нельзя быть уверенным, что родиной 
звездчатых ковров была Средняя Азия: для такого утверждения еще слишком мало тепе-
решнего существования там этого типа ковров. Он мог выработаться где-либо в другом 
месте и потом широко распространиться, а Туркестан, как и украинские степи, – толь-
ко остатки прежней территории его существования...” [Крыжановский 1926, 43].

Необходимо отметить, что звездчатый орнамент – очень редкое явления для тради-
ционных туркменских ковров. Однако это вовсе не исключает посредничества древних 
огузов в его распространении. И для этого предположения есть определенные осно-
вания. Как удалось установить О. Гундогдыеву, среди туркмен сохранился один из 
древнейших видов войлочных ковров – кошма. Характерно, что кошмы сохранили и 
древний орнамент в виде астральных символов, которые изображали солнце, звезды и 
т. п. [Гундогдыев 2008, 77–83]. К этому следует добавить, что исследователю удалось 
зафиксировать на орнаменте одного из древних туркменских ковров изображения звезд 
(рис. 3, 2), аналогичные тем, которые встречаются на килимах Центральной Украины 
(рис. 3, 1) [Гундогдыев 2008, 37].

Поэтому ничто не мешает нам допустить, что ковры со звездчатым орнаментом 
могли появиться на территории Южной Руси в домонгольский период благодаря при-
сутствию здесь тюркоязычных выходцев из Центральной Азии – печенегов, торков, по-
ловцев. Постоянное нахождение на южных границах Руси черных клобуков могло спо-
собствовать проникновению в славянскую среду нового культурного явления – ковров 

Рис. 3. Орнаменты украинских и туркменских ковров:
1 – украинский килим XIX в. из Подолии

(по данным Б. Крыжановского);
2 – фрагмент древнего туркменского ковра

(по данным О. Гундогдыева)
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со звездчатым орнаментом. Эта инновация 
со временем была усвоена предками ук-
раинцев, и впоследствии килимы со звезд-
чатым орнаментом Центральной Украины 
стали характерной традиционной чертой 
местной культуры. 

Особый интерес могут представлять 
также элементы одежды жителей Южной 
Руси и украинцев Поднепровья, что нахо-
дит аналогии и среди одежды туркмен. Это 
касается в первую очередь мужских голов-
ных уборов. По данным Т. А. Николаевой, 
одним из элементом мужской одежды на 
Руси были “вязаные, плетеные или валя-
ные клобуки” [Ніколаєва 1986, 86]. 

Существует мнение, что на Руси до 
988 г. ношение головных уборов в повседневном быту не практиковалось. И только с 
принятием христианства данная традиция получила распространение. Именно в этот 
период стали носить высокие головные уборы сферической и конусовидной формы с 
меховым околышем [Маслова 1956, 597], изображения которых мы видим, например, 
на фресках Софийского собора (рис. 4).

Кроме того, у украинцев в недалеком прошлом имели широкое распространение вы-
сокие меховые шапки конической и полусферической форм (рис. 5), получившие на-
звание “кучма”. Безусловно, данный тип головного убора является древнейшим, ибо 
получил распространение уже среди кочевников скифской эпохи [Калоев 1967, 152]. В 
период раннего Средневековья данный тип головного убора имел распространение и 
среди жителей Хорезма. Это даже заставило Д. К. Зеленина высказать предположение, 
что высокие остроконечные головные уборы восточные славяне могли воспринять от 
хорезмийцев через посредство волжских булгар [Зеленин 1991, 251–252]. Однако этому 
сходству найдутся и другие объяснения. 

Так, во времена Средневековья остроконечные шапки продолжали бытовать и среди 
аланов Северного Кавказа. Свидетельством этого являются находки из катакомб Змей-
ского могильника [Калоев 1967, 152]. К этому следует добавить, что остроконечные го-
ловные уборы имели широкое распространение и среди средневековых кочевников 
Евразийской степи. Поэтому не исключена возможность посредничества в распростра-
нении остроконечных шапок среди славян и со стороны тюркоязычных кочевников. 

Кроме того, следует отметить, что у украинцев получили распространение не только 
меховые шапки конической формы – “кучма”, но и другой тип головных уборов – мехо-
вые шапки цилиндрической формы с верхом из ткани или войлока. География распро-
странения меховых шапок на территории Украины такова: на юге и юго-востоке были 
распространены конические и полусферические формы, на севере – цилиндрические 
[Матейко, 1977, 69–70]. Если 
принять во внимание факт 
пребывания в позднее Средне-
вековье в Среднем Поднепро-
вье переселенцев с Кавказа, 
известных под именем черка-
сов [Горленко 1982, 96–106], 
то становится понятной при-
чина распространения именно 
там головных уборов цилин-
дрической формы. К этому 

Рис. 4. Семья Ярослава Мудрого
на фреске Киевского Софийского собора XI в.

Рис. 5. Головные уборы украинцев – кучма
(по данным Г. С. Масловой)
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следует добавить, что такие 
меховые шапки иногда встре-
чались и среди туркмен, 
хотя у туркмен более широ-
кое распространение полу-
чили папахи без матерчатого 
или войлочного верха. 

Следует отметить, что 
высокие меховые шапки ко-
нической формы имели рас-
пространение среди украин-
цев в степной зоне, в част-

ности в Подольской, Екатеринославской, Херсонской и Бессарабской губерниях 
[Матейко 1977, 70]. Однако, как мы видим, такие головные уборы имели распростране-
ние в предмонгольский период и среди населения Среднего Поднепровья, где кроме 
славян проживали черные клобуки. Отсюда возникает вопрос: не могли ли славяне вос-
принять остроконечные головные уборы – клобуки непосредственно от черных клобу-
ков? Этнографические данные о туркменах позволяют считать, что в прошлом данный 
тип этого древнего головного убора имел распространение и среди огузов. 

Так, А. Бахтиаров зафиксировал у туркменского племени улам (алан) существова-
ние этого древнего головного убора: “По заявлению стариков, в далеком прошлом па-
пахи аланов формой напоминали шапки русских казаков – высокие, с верхом из цвет-
ной материи, при чем преобладал цвет синий и красный” [Бахтиаров 1930, 39]. По 
данным А. Джикиева, “у туркмен човдурского, или так называемого хесеновского, пле-
менного союза сохранились высокие тюбетейки конической формы, которые по виду 
поразительно сходны с древними скифскими боевыми шлемами” [Джикиев 1977, 26]. 
Г. П. Васильева особо отметила девичью шапочку туркмен, “обильно украшенную се-
ребряными монетами и имеющую куполообразное навершие с подвесками”, которые 
находят сходство с девичьими уборами башкир и чувашей. Существующие аналогии 
даже позволили исследователю сделать вывод, что “это – просто тип скифского воин-
ского шлема” [Васильева 1977, 99]. Б. А. Калоев также обратил внимание на сходство 
высоких головных уборов народов Средней Азии со шлемообразными головными убо-
рами древних ираноязычных народов [Калоев 1999, 70]. То, что высокие остроконеч-
ные головные уборы – клобуки имели распространение среди торков Южной Руси, т. е. 
черных клобуков, подтверждают и изображения на миниатюрах Радзивилловской лето-
писи (рис. 6). Следовательно, у нас есть основания считать, что в Южной Руси моду на 
ношение высоких остроконечных головных уборов – клобуков могли занести огузы, 
среди которых получил распространение именно этот тип головных уборов, вследствие 
чего их и назвали “черные клобуки”.

Таким образом, уже предварительное сопоставление некоторых этнографических 
данных о традициях жителей Южной Руси и украинцев со сведениями о быте туркмен 
позволяет говорить в определенной степени о воздействии огузов на культуру и быт 
славян Среднего Поднепровья в древнерусское время. Нам кажется, что данное направ-
ление этнографических исследований является весьма перспективным. Это в опреде-
ленной степени подтверждает предположения исследователей, что в древнерусский 
период культура славянского населения Среднего Поднепровья испытала существенное 
воздействие со стороны племен черноклобуцкой конфедерации, часть из которых уже 
накануне прихода монголов была ассимилирована славянами.
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Російська імперія як могутня і велика держава підтвердила та встановила свою міць
на політичній карті ще на початку ХІХ ст. Низка воєн на Заході і на Сході облишили

будь-які сумніви супротивників у цьому питанні. І хоча деякі країни ще продовжували
час від часу робити потуги до зміни, намагаючись змінити накреслене на карті, та ті-
шилися примарними надіями, це не приносило очікуваних результатів, а лише зводило
всі прагнення нанівець і не давало бодай-якихось зрушень у цьому плані. Привівши всі
справи, що стосувалися зовнішньополітичної безпеки, до ладу, знешкодивши зовнішні
загрози та протиріччя, російський монарх та керівна адміністрація зосередились на
облаштуванні внутрішнього простору, а також ефективності в управлінні великими і
малими народами, що були складовою імперії чи проживали в її межах під високою
юрисдикцією російського правителя.

Суспільство Російської імперії складалося з “підданих”, тобто все населення країни
було підданими царя. Втім, мешкали в межах держави і піддані інших володарів. Ціл-
ком закономірно, що оскільки вони проживали на території Росії, то змушені були ви-
конувати та дотримуватися норм закону, що діяли в її межах для іноземців.

Метою дослідження є визначення загальної характеристики перебування та життя
турецьких підданих в Російській імперії. Об’єктом дослідження є іноземні громадяни,
що були підданими Османської імперії, тобто власне “турецькопідданими”. Предметом
дослідження є процеси та фактори, що сприяли збільшенню кількості турецьких підда-
них у межах Російської імперії. Важливо при цьому з’ясувати поширення серед інозем-
ців явища прийняття російського підданства та причини, що до нього призводили.
Значна увага приділена законам і розпорядженням, що діяли на місцевому рівні. Ще
одним аспектом цієї проблематики є зміна політики уряду стосовно підданих султана в
період дестабілізації зовнішньополітичних ситуацій (російсько-турецькі війни (1806–
1812, 1828–1829, 1853–1856, 1877–1878 рр.) та І світова війна (1914–1918 рр.)).

Рамки дослідження в хронологічному плані обумовлені історичними подіями, що за
часовими межами охоплюють кінець ХVІІІ – початок ХХ ст. Головними серед них вар-
то виокремити такі дві. Саме в цей відбулася низка найбільших та найзначніших
соціально-політичних зрушень у міждержавних зносинах між Російською імперією та
османською державою, що призвели до вирішення територіальних протиріч між ними,
наслідками яких стали російсько-турецькі війни, що врешті-решт визначили пріоритет-
ність та чільність у міждержавних стосунках між ними. Це, без сумніву, також вплинуло
на внутрішню політику російської держави щодо підданих держави-суперниці. Другим,
не менш важливим аспектом у визначенні хронологічного періоду є розвиток та удо-
сконалення російської законодавчої бази стосовно іноземців. Це період її найбільшого
піднесення в етапах її становлення в цілому.

Переломним моментом у цій ситуації стала І світова війна, де Туреччина зайняла
місце союзниці Німеччини, а відповідно і заходи російського керівництва набули біль-
шої та глибшої категоричності. Період І світової війни встановлює і визначає, таким
чином, верхню межу в дослідженні зазначеної проблематики.

Н. М. Зуб (Руденко)
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Територіально та географічно ми розглядаємо всю Російську імперію, бо урядові за-
конодавчі акти стосувалися всіх іноземців, що перебували в її межах, разом з тим кон-
кретизуючи джерельну базу в межах сучасної карти України. А оскільки ця територія в
той час визначалася як складова Російської імперії, то загальні характеристики будуть
визначальними та стосуватимуться всієї держави. Окремі ситуації, засвідчені матеріа-
лами українських архівів, становлять підтверджувальний характер загальноімперського
процесу та виокремлюють певні позиції місцевого характеру. Слід взяти до уваги і той
момент, що деякі губернії держави не мали відчутних вкраплень такого іноземного суб-
страту, як і деякі регіони українських територій.

Матеріали з українських архівів належать до єдиної загальноімперської законодав-
чої бази, вони допоможуть при вивченні окремих аспектів зазначеної проблематики.
Разом з тим саме матеріали такого характеру не лише підтвердять загальні правила, а й
зможуть підтвердити місцеві винятки чи розкрити порушення у виконанні певних зако-
нодавчих постанов.

Архівні справи вітчизняних архівів є водночас і доказом виконання загальноімпер-
ських положень на місцях, адже на територіях сучасної України проживав значний від-
соток підданих османської держави через її територіальну близькість та ряд інших іс-
торичних причин. Разом з іншими, вже відомими на сьогодні джерелами вони зможуть
збагатити і розкрити глибшу суть цього процесу. Джерельну базу дослідження склали
архівні документи, що зберігаються у фондах Центрального державного історичного
архіву України в м. Києві, Державного архіву Одеської області та Державного архіву
Чернігівської області. Архівні матеріали, що стосуються зазначеної проблематики,
можна умовно розподілити на декілька груп: 1) урядові постанови, циркуляри, поло-
ження, що надходили від центру на місця; 2) матеріали місцевих установ, підзвітна до-
кументація, дозволи, діловодна переписка тощо; 3) матеріали, що містять дані статис-
тичного характеру. Крім того, важливим джерелом є матеріали епістолярію.

Також джерелами дослідження правлять праці авторів, що вивчали міжнародне пра-
во, та збірки законів, укладені ще позаминулого століття [Мыш 1888]. Вчені вже тоді
проявляли неабияку старанність та допитливість у таких студіях, намагаючись якнай-
повніше зобразити становлення статусу іноземців, оскільки законодавча база продо-
вжувала ще своє формування в цьому питанні і не набула форм досконалості та довер-
шеності. Також такі роботи укладалися в ході появи нових положень і позицій на шляху
удосконалення букви закону в цих питаннях [Добрин 1914].

Сьогодні вивченню загальних положень законодавства щодо іноземців та історії ста-
новлення їхнього правового статусу в Російській імперії приділена відносно висока
увага [Лавров 2004; Тесленко 2000]. Крім того, вже написані роботи та захищені дисер-
таційні дослідження і стосовно представників окремих країн (німці, корейці, китайці
та ін.) [Позняк 2001]. Серед цих досліджень тематика щодо “турецькопідданих” іно-
земців майже не знайшла свого відображення. Винятком є лише студії про підприєм-
ницьку діяльність турків у Білорусії [Киштымов], а також дослідження, присвячені
військовополоненим туркам в окремих губерніях Російської імперії [Тимченко, Кухар-
Онишко 2006]. Не менш важливими є студії, де розглядаються проблеми ставлення до
іноземців під час І світової війни [Гаркавий 2003]. Решта питань з життя та побуту
представників держави Османів як іноземців в Російській імперії не знайшла поки що
повноцінного відображення в історіографічному дискурсі, а темі “турецького піддан-
ства” не було приділено достатньої уваги з боку дослідників.

Поняття “турецький підданий” має конкретно-умовний характер, оскільки, з одного
боку, воно вказує на безумовну приналежність до країни, що мала тоді назву Османська
імперія, а нині – Туреччина, з переважаючим етнічним компонентом тюрками та, від-
повідно, сформованою пізніше титульною нацією, що сьогодні відома як турки. А з
другого – турецькі території того часу – це поліетнічна імперія, народонаселення якої
складали великі і малі народи Малої Азії та Південно-Західної Європи. Відповідно,
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“турецький підданий” на той час міг бути жителем Молдавії, Валахії, Болгарії, Греції
чи уродженцем Балкан. Це яскраво засвідчують і статистичні відомості, коли докумен-
ти, означені за назвами як такі, що мають містити відомості про турків, не мали серед
своїх даних жодного з таких [Сведения о турках… 1824, 27–30, 39–45]. Основу “ту-
рецькопідданих” у Російській імперії становили військові, військовополонені та ци-
вільне населення. Останнє характеризувалося вагомою часткою купців та підприємців.

Статус іноземця, його правове оформлення пройшли багато стадій свого становлен-
ня, вбираючи в себе як риси винятково російської дійсності, так і збагачуючись сучас-
ними на тоді показниками міжнародного права. Інколи пропоновані блага ставали
справді своєрідним пряником для представників окремих країн чи регіонів, а високий
статус іноземця в такому разі сприяв посиленню міграцій, оскільки уряд проводив різ-
ного роду заохочення, вводив нормативну та правову базу, що відповідно це регламен-
тувала та регулювала. Залежно від соціально-економічних та політичних змін всередині
самої Російської імперії могли виникати чи то потреби, чи то сприятливі умови для
приливу нових міграційних хвиль звідусюди. На противагу цьому усунення певних
пільг було прямим утиском з боку уряду.

Ще за правління Петра І була створена низка указів щодо іноземців та проводилася
державна лінія політики, що базувалася на заохоченні іноземців жити та працювати на
благо російської держави. Кордони були відкритими, а для іноземців підготовлені при-
вілеї. Звичайно ж, робилося це в першу чергу задля того, щоб іноземні піддані у відпо-
відь віддячили приймаючій стороні, тобто зробили свій внесок у розбудову країни, а
чи виконали покладену на них урядом місію. Саме такий спосіб залучення найкращих
кадрів з іноземців практикувався зазвичай у Російській імперії. Перевага ж віддавалася
родовитим, освіченим, багатим, тобто людям з певним капіталом. Вони могли вільно
сповідувати свою релігію, відправляти релігійні культи, будувати для цього обрядові
споруди тощо. Також за ними зберігалися права на успадкування майна, держава сприя-
ла кредитуванню їхньої діяльності [Лавров 2004, 17]. Довгий час очільники російської
держави віддавали в цьому плані перевагу іноземцям з Європи.

Правовий статус іноземця в державі завжди різнився від статусу її власних підда-
них, оскільки, крім основної законодавчої бази стосовно іноземців, права та статус їх
можуть визначати міжнародні угоди, якщо такі були укладені.

Надалі спадкоємці російського престолонаслідування змінювали ці умови багато ра-
зів. Найбільше змін припало на ХІХ ст., а саме на його другу половину, коли в 60-х ро-
ках у Росії розпочався період реформ. У житті іноземців почали з’являтися певні обме-
ження, а саме: для поїздки до Росії вже треба було мати паспорт, щоб пересуватися в
межах держави [О выдаче турецкому подданному… 1861, 204–207]; також уже на місці
прибуття потрібно було дістати дозвіл на проживання терміном на три місяці, далі – на
шість місяців, а потім, щоб далі продовжити термін перебування, – мати російський
паспорт [Лавров 2004, 18]. Ці положення були загальними для всіх іноземців. У свою
чергу, це могло призводити й до певних хитрощів. Так, відомий правник О. Кістяків-
ський з цього приводу порушив питання щодо зафіксованого правопорушення щодо
продажу татарам у Феодосії, які, відповідно, були підданими Росії, турецьких паспор-
тів для виїзду за кордон [Кистяковский…, 1–2]. Тобто ситуація докорінно змінилася.
Наприклад, ще в 30-ті роки ХІХ ст. турецькі піддані, навіть після другої російсько-
турецької війни, котра закінчилася поразкою Османської імперії в 1829 р., мали право
вільного проживання в Росії, про що й засвідчують документи зі столиці Санкт-
Петербурга [О разрешении турецким подданным… 1829, 7]. Серед опрацьованого ма-
теріалу були виявлені і факти недотримання юридично-правових процедур стосовно
іноземців. Це, зокрема, документ початку ХІХ ст. про незаконне закріпачення турець-
кого підданого, що мало місце у Глухівському повіті Чернігівської губернії [О незакон-
ном закрепощении… 1802, 55об.–56].
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Духовні особи східних і вірменських церков мали право в’їзду до країни за запро-
шеннями [Лавров 2004, 18]. А ось духовні особи з Туреччини повинні були мати пас-
порт від російського міністра з Константинополя, а крім того, ще й дозвіл на проживан-
ня та пересування Росією від Святого Синоду [Мыш 1888, 15]. Також і ті, хто прибув зі
Сходу збирати милостиню для своїх храмів, були небажаними гостями і підлягали ви-
селенню за межі держави, причому це залишалося чинним і на початку ХІХ ст., і на по-
чатку ХХ ст. [Дело о высылке за границу… 1836, 4; Циркуляр Департамента полиции…
1911, 122].

Далі кількість обмежень продовжувала невпинно зростати. Особисті відносини
також перебували під впливом держави. Основним законом від 1833 р. дозволялися
змішані шлюби за обов’язкової умови прийняття іноземцем російського підданства.
Одруженням турецького підданого з російською підданою керувала ще й постанова від
1861 р. [Вступление в брак турецких подданных… 1861, 1–2]. З 1890 р. іноземці не
мали права бути прийнятими на державну, цивільну і військову службу. Це не поширю-
валося лише на навчальні заклади [Тесленко 2000, 15].

Долучалися до процесу регламентування життєвої поведінки іноземців і правоохо-
ронні органи. На них були покладені функції контролю в’їзду та виїзду іноземців та
супутніх у цьому процесі питань. Також вони займалися видворенням іноземних пра-
вопорушників, а відповідно, контролювали виконання іноземцями правил проживання
та їхню діяльність. Видворення за межі держави здійснювалося в адміністративному
або судовому порядку [Тесленко 2000, 14]. Джерела свідчать, що такі рішення міг
приймати і земський суд (становий суд для розв’язання цивільних справ) [О незакон-
ном закрепощении… 1802, 55об.–56].

Поліція також допомагала здійснювати наглядацьку функцію за іноземцями, якщо
така була потрібна на вимогу уряду стосовно певних осіб.

Міністерство внутрішніх справ вело облік осіб, що приїхали з-за кордону, дані воно
отримувало через губернаторів і міських голів. Головним чином, інформація про іно-
земця містила такі положення: соціальний стан, політичний статус та наміри, що стали
причиною в’їзду на територію Російської імперії. Схожа інформація подавалася у звіт-
ності за вимогою відповідно до потреби обліку наявних “турецькопідданих”. Зазвичай
такі вимоги надходили на місця напередодні чи в період конфронтації між Росією та
Оттоманською Портою.

З одного боку, всі іноземні піддані, що перебували в Російській імперії, підкорялися
загальним розпорядження та законодавчій базі, а з другого – у час змін на зовнішній
політичній арені при зіткненні міждержавних інтересів з країною-супротивником це ві-
дображалося на регламентуванні життя тих осіб, що прибули колись із тепер уже “во-
рожої території”. І якщо більшість дослідників пов’язують таке напруження зазвичай з
початком І світової війни, то стосовно підданих Османської імперії таку увагу можна
спостерігати й набагато раніше, наприклад напередодні Кримської війни (1853–
1856 рр.). Занепокоєння виникало фактично напередодні всіх воєнних протистоянь, і,
відповідно, проводилися виявлення та підрахунки кількості підданих турецького султа-
на [Сведения о турках… 1824, 27–30, 39–45]. Ця процедура охоплювала і навчальні за-
клади в м. Києві. Студенти та гімназисти, згідно з цими справами, хоча й мали інше
підданство, але всі були слов’янами і за походженням, і за територією, вихідцями з якої
вони були [Дело ведомости о турецких подданных… 1853, 1–8; Дело о сборе сведе-
ний… 1853–1854, 44]. Незважаючи на наявність джерельної бази, дані є занадто скупі
для відображення загальної картини статистики в цілому.

З початком І світової війни становище іноземців, зокрема і тих, що походили з країн
ворожого блоку Троїстого союзу (Німеччина, Австрія та Італія), до якого в 1914 р. до-
лучилася й Туреччина уклавши військовий союз з Німеччиною, майже не змінилося.
Документи того часу не містять вказівок на якісь радикальні заходи щодо турецьких
підданих, яких у Російській імперії було не так вже й багато. Все ж основні заходи,
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насамперед інформаційної перестороги, було вжито. Знову відбуваються пошуки підда-
них по губерніях України [Переписка с Черниговским губернатором… 1915], переві-
ряються суспільні настрої [Циркуляр Киевского губернатора… 1913, 65–66], політична
благонадійність у середовищі вказаних іноземців [Переписка с уездными исправника-
ми… 1914–1915, 1–113], забороняється використання в закладах та для друку німець-
кої, угорської та турецької мов [Обязательное постановление… 1915, 18].

Варто відзначити, що інколи помітна увага до іноземців виникала й у часи зростан-
ня внутрішньополітичної напруги в державі. Це напряму відбивалося і на діях та функ-
ціях поліцейських органів щодо іноземців, не були тут винятком і “турецькопіддані”.
Поліцейський нагляд виконував однакові наглядацькі функції щодо всіх мешканців
імперії, в тому числі і щодо “російськопідданих”. Пильна увага зосереджувалась на
контролі за книгодрукуванням, що фінансувалось іноземцями, активізувала свою робо-
ту цензура. Нагляд за друкованою продукцією та перлюстрація (поштовий контроль)
листів також були невід’ємною частиною невсипущої роботи поліції [Переписка с Пе-
тербургским цензурным комитетом… 1884, 1–40].

Присутність турецьких підданих на українських територіях, незважаючи на неодно-
рідність етнічних груп, що їх представляли, та різну густоту серед інших народів, у ці-
лому мала місце, особливо у зв’язку з подіями різних історичних періодів. Втім, варто
відзначити, що місцями найбільшого поширення перебування підданих султана слід
таки визнати південні області України та Крим. На це є цілком закономірні причини,
зокрема такі, як відносна близькість прилеглих територій та морський порт у м. Оде-
сі, – важливий чинник розвитку торгівлі та підприємництва. Разом з тим документи до-
помагають зафіксувати і “турецькопідданого” підприємця, що прагнув продавати кумис
у м. Києві [Дело о разрешении… 1874, 1–3].

Важливим чинником впливу на динаміку зростання кількості турецьких підданих на
інших українських територіях були розвиток та стабільність економічних відносин між
Російською імперією та Оттоманською Портою. На збільшення кількості турецького ет-
носу як такого впливав перебіг міждержавних взаємин, а саме їхнє погіршення. Тобто
війни між державами привносили турецький елемент у ролі полонених, що потім наза-
вжди залишалися на теренах держави-супротивниці [Об отклонении требования турец-
кого правительства… 1877, 1]. У цьому випадку можемо говорити не лише про підданих
османської держави як таких, а й про зростання кількості етнічних тюрків на території
України. Низка “спільних” воєн, крім перемоги над Османською імперією, приносили
російській державі ще й військовополонених. Коли вони потрапляли до Києва чи в інші
місцевості України, непоодинокими були випадки прийняття російського підданства.
Ту ж картину спостерігаємо при переході на військову службу офіцерів турецької армії
та прийнятті християнства, що автоматично робило їх підданими російського царя
[Письмо Святополк-Мирского… 1878, 1–2]. У разі прийняття православного віроспові-
дання османи отримували російські прізвища та грецькі імена. Також могли обирати
собі місце проживання та рід занять, найчастіше вони записувалися до стану міщан.

Порівняння та аналіз того як на законодавчому рівні та на практиці дотримувалися
всіх постулатів букви закону стосовно різних народів, як сумлінно виконувалися чи гру-
бо порушувалися та наскільки різнилися насправді умови проживання представників
Сходу та Заходу, що потрапляли до Росії, дають змогу більш глибоко вивчати становище
іноземних підданих в імперський період. Російська держава була відкритою для інозем-
ців, а ось кого, коли й наскільки радо там зустрічали і які умови пропонували, в різні
часи вирішувалося по-різному. Саме така складова суспільства, як іноземці, та ставлен-
ня до них державного апарату, а разом з тим своєрідна реакція російської внутрішньої
політики на них і були найчастіше яскравим виразником зовнішньої політики держави
щодо окремих країн. Аналіз матеріалів такого рівня дає можливість відкривати нові сто-
рінки у вивченні повсякденної взаємодії та крос-культурного співжиття народів двох
країн – України і Туреччини, що мають давні історичні контакти та прагнуть до нових.
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Бейський рід Аргін відігравав провідну роль у політичній, соціальній та економіч-
ній історії Кримського ханату. За В. Смірновим, входив до складу “дорт карачі” так

званої “ханської думи”, яку складали, “Ширін, Барин, Аргин, Седжеут” [Смирнов 1887,
122]. Провідну роль рід Аргінських зберіг до початку ХІХ століття: Ширінські, Ман-
сурські, Сіджеутські, Аргінські складали першу категорію (розряд) бейських родів,
Кипчацькі та Яшлавські – другу [Лашков 1889, 96].

У 1820 році бейський рід Аргінських розпочав процедуру отримання дворянського
звання за знатністю походження. 25 вересня 1820 року до Таврійського Дворянського
Депутатського Зібрання (далі ТДДЗ) з проханням внести його із сімейством до дво-
рянської родовідної книги звернувся поміщик Сімферопольського повіту ротмістр Ка-
сим мурза Аргінський, який подав ТДДЗ один фірман турецького султана Ібрагіма і
чотири грамоти, жалувані кримськими ханами, сімейний список та родовід [ГААРК,
ф. 49, д. 6436, л. 3].

Касим мурза зазначив, що в ТДДЗ зберігається свідоцтво за підписом “12 благород-
ных особ здешних в 1797 году нашей фамилии выданное” [ГААРК, ф. 49, д. 6436, л. 3].
Як свідчить протокол розгляду справи Аргінських у ТДДЗ від 29 вересня 1820 року,
свідоцтво “благородних мурз” було повернуто із Правлячого Сенату при указі Героль-
дії від 18 червня 1808 року № 1654 [ГААРК, ф. 49, д. 6436, л. 15], що свідчить про те,
що рід беїв Аргінських намагався отримати дворянство ще в кінці XVIII століття, під
час першої хвилі таких подань до ТДДЗ.

У свідоцтві (оригінал) від 14 листопада 1797 року за підписом 12 впливових осіб
того часу (серед яких статський радник казнадар Мегмет ага, представники бейських
родів Усеїн бей Мансур оглу, асесор Меметча Кипчак, капітан Катирша Ширін, асесор
Атай мурза Ширін) наголошується, що надвірний радник Мегметшах мурза Аргінський
та його брати прем’єр-майор Азамат мурза, ротмістр Касим мурза, Селім бей, Мустафа
мурза, Джан-Темір мурза, Булат мурза, Селім мурза походять із роду Аргінських, дід
їхній Агметча бей і батько Батир бей були при кримських ханах найпочеснішими бея-
ми. Мегмедшах мурза і його брати Азамат і Касим мурзи отримали від Російської імпе-
рії чини, ведуть життя благородне і достойне дворянського звання [ГААРК, ф. 49,
д. 6436, л. 1].

У сімейному списку, датованому вереснем 1820 року, зазначалися 5 мурз Аргінських,
серед яких: Азамат бей, 59 років, майор у відставці, одружений на Зіяде-Султан 35 років,
має 4 синів: Тогая 28 років, Алі 26 років, Агметшу 21 року, Нієтшу 16 років – та 2 до-
ньок: Джан-Султан 20 років, Сіле-Султан 9 років; Касим мурза, 55 років, ротмістр у
відставці, дружина його Айше-Султан 41 року, сини Батир 15 років, Хадир (Кадир) 6 ро-
ків, доньки Ісма-Султан 16 років, Алім-Султан 3 років; Мурат мурза, 28 років, службо-
вець 14 класу у відставці, одружений на Коче-Султан 24 років, має 2 синів: Сефер-Гази
4 років і Мемета 2 років; Мустафа мурза, 56 років, одружений з Фатьмою-Султан, дітей
не має; Бактиша мурза, 22 роки, неодружений. Мурзи мали в загальному володінні
11 селищ під назвою Аргін, де і проживали [ГААРК, ф. 49, д. 6436, лл. 12–13, мал. 1].
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29 вересня 1820 року ТДДЗ розглянуло документи Аргінських беїв, у тому числі сві-
доцтво, що було повернуто із Правлячого Сенату при указі Герольдії від 18 червня
1808 року № 1654, фірман турецького султана Ібрагіма, грамоти 4 кримських ханів, сі-
мейний список і родовід фамілії “кипчацьких беїв”. Характеризуючи подані документи,
ТДДЗ зазначило, що “перші 3 ханські фірмани затверджують предків Аргінських у бей-
ському достоїнстві, а 4-й жалуваний Батирші бею на отримання частини подарунків
хану із Москви” [ГААРК, ф. 49, д. 6436, лл. 15–17].

Досліджуючи бейліки як форму землеволодіння в Кримському ханаті, Ф. Лашков у
1889 році помістив інформацію про 4 ярлики кримських ханів і 1 фірман турецького
султана, навівши їхній зміст у досить довільній формі, використавши наявні перекла-
ди, що містилися в архіві [Лашков 1889, 102]. Пізніше, в дослідженні, присвяченому
кримськотатарському землеволодінню, Ф. Лашков дав більш повний переклад 4 грамот
кримських ханів та опублікував родовід беїв Аргінських [Лашков 1895 а, 126–129;
ГААРК, ф. 49, д. 6436, л. 9, мал. 1].

При розгляді документів ТДДЗ спиралось на положення державної ради, викладене
в указі Сенату від 12 червня 1816 року, про особливості документів на знатність, що
надавалися магометанами Таврійської губернії до ТДДЗ, та про включення до складу
ТДДЗ тих осіб, із яких Сенат мав на меті створити комісію для розгляду магометан-
ських і грецьких родів: муфтія, 7 представників із давніх знатних родів і 4 представни-
ків із капихалків та 2 із греків. В обов’язки цих представників входило збирання всіх
свідоцтв, які тільки можна було надати Зібранню, що підтверджували б право на дво-
рянство, а також винесення загального рішення разом із членами ТДДЗ і подання його
на подальший розгляд у Сенат по Герольдії.

Розглянувши документи Аргінських, Дворянське Зібрання вирішило майора Азама-
та мурзу, ротмістра Касима мурзу, службовця 14 класу Мурата мурзу, Мустафу мурзу і
Бактишу мурзу разом із сім’ями за списком визнати дворянами, внести в 4-ту частину
родовідної книги та передати разом зі справою на затвердження в Сенат. Окрім членів
ТДДЗ протокол підписали також представники мусульманської знаті, серед яких – Алі
бей Ширінський, Абдиша бей Мансурський, Нієтча бей Кипчацький, осавул Біярсла-
нов, Джан Гази мурза Едиге та інші [ГААРК, ф. 49, д. 6436, лл. 15–17].

У 1832–33 роках представники роду Аргінських, не отримавши відповіді з Герольдії
про затвердження роду Аргінських у дворянському званні за знатністю роду, розпочали
процедуру отримання дворянського звання за заслугами. Загалом, представники пер-
ших трьох сімейств подали документи для участі в цьому процесі, окрім Мустафи
мурзи і Бактиші мурзи (4-й і 5-й у сімейному списку 1820 року, також див. мал. 1).
Можливо, їх не було в живих, оскільки все майно в 1830-х роках ділилось на три час-
тини, між представниками перших трьох сімейств.

Одним із перших розпочав цю процедуру син Азамата мурзи (перший у сімейному
списку за 1820 рік), поміщик Сімферопольського повіту Тогай мурза Аргінський, який
разом із братами Алі мурзою, Аметчею мурзою та Нієтчею мурзою звернувся 18 трав-
ня 1832 року до ТДДЗ щодо отримання дворянського звання за заслугами свого батька
[ГААРК, ф. 49, д. 1076, л. 1].

Із документів, що підтверджують службу батька, були подані в Зібрання: патент на
присвоєння чину секунд-майора з 1 січня 1786 року, виданий покійному Азамату агі
5 липня 1786 року за підписом Катерини ІІ [ГААРК, ф. 49, д. 1076, л. 2]; метричні сві-
доцтва, видані Таврійським магометанським духовним правлінням (далі ТМДП)
17 травня 1832 р., що підтверджували законність народження в шлюбі від батька Аза-
мата мурзи і матері Девлет-Султан Ханим, доньки Мемета мурзи Ширінського, їхніх
синів: Тогая мурзи 20 січня 1794 року (38 років), Алі мурзи 6 лютого 1796 року (36 ро-
ків), Амета мурзи 30 квітня 1799 року (33 роки), Нієтчі мурзи 4 травня 1806 року
(26 років) [ГААРК, ф. 49, д. 1076, лл. 3–6].
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За сімейним списком 1832 року: Тогай мурза, удівець, мав сина Меметчу 2 років,
Алі мурза був одружений на доньці поміщика Аділя мурзи Ногаєва Кокче-Султан Ха-
ним, Аметча і Нієтча – неодружені. Тогай мурза з братами селян не мали, жили в
с. Аргін Сімферопольського повіту. Неподільно з родичами володіли нерухомим май-
ном у Сімферопольському повіті при селищах Аргін, Найман та інших, що складало
25,637 десятин орної, сінокісної та лісової землі, з якої сімейству належала 3-тя части-
на [ГААРК, ф. 49, д. 1076, лл. 7–8].

25 травня 1832 року ТДДЗ розглянуло документи, надані Тогаєм мурзою Аргін-
ським, і ухвалу ТДДЗ від 29 вересня 1820 року про внесення роду Аргінських до
4-ї частини родовідної книги, передану на розгляд у Сенат по Герольдії. Оскільки до-
зволу з Герольдії не було отримано, а померлий Азамат ага мав чин секунд-майора,
окрім того ж Тогай мурза Аргінський просив про внесення сімейства у дворянську ро-
довідну книгу не за доказами про давнє походження, а за чином батька, ТДДЗ ухвалює
внести Тогая мурзу з братами за сімейним списком у 3-тю частину Дворянської родо-
відної книги Таврійської губернії (далі ДРКТГ) [ГААРК, ф. 49, д. 1076, лл. 9–19].

Сімейство Тогая мурзи було внесено в 3-тю частину ДРКТГ згідно з грамотою від
21 квітня 1785 року, де в 79-й статті сказано, що в 3-тю частину родовідної книги вно-
сяться роди восьмикласного дворянства, а саме: «Осьмикласное дворянство не иные
суть роды, как те, о коих в табели о рангах от 24 января 1722 года в 11 пункте узако-
нено сими словами: “все служители российские или чужестранные, которые осьми
первых рангов находятся или действительно были и имеют оных законные дети и по-
томки в вечныя времена лучшему старшему дворянству во всяких достоинствах и
авантажах равно почтены быть, хотя бы они и низкой породы были и прежде от
коронованных глав никогда в дворянское достоинство произведены или гербом снабде-
ны не были”» [Грамота на права… 1987].

За внесення в родовідну книгу Тогай мурза повинен був сплатити у дворянську каз-
ну 25 рублів. ТДДЗ видало поміщику Тогаю мурзі Аргінському 30 червня 1832 р. копію
протоколу, а також надіслало документи в Герольдію [ГААРК, ф. 49, д. 1076, лл. 19, 20].
У жовтні 1838 року опікуни над маєтком та малолітніми дітьми померлого Тогая мурзи
полковник Алі мурза Ширінський і Нієтча мурза Аргінський внесли необхідні 25 ру-
блів за внесення Тогая мурзи з братами у дворянську родовідну книгу [ГААРК, ф. 49,
д. 1076, лл. 21–22]. Після смерті Тогая мурзи поміщик Алі мурза Аргінський, як стар-
ший у сімействі, звернувся в жовтні 1838 року до ТДДЗ з проханням видати грамоту
про внесення його роду у дворянську родовідну книгу на його ім’я. Зібрання 29 жовтня
1838 року видало грамоту на дворянство мурз Аргінських на ім’я Алі мурзи Аргінсько-
го [ГААРК, ф. 49, д. 1076, лл. 23–25].

23 березня 1833 року ще один представник роду Аргінських поміщик Сімферополь-
ського повіту Батир мурза, син Касима Аргінського (другий мурза в сімейному списку
1820 року, також див. мал. 1), звернувся до ТДДЗ з проханням, оскільки з Герольдії не-
має підтвердження про затвердження роду Аргінських у дворянському званні, внести
його з братом Кадиром мурзою у дворянську родовідну книгу за заслугами батька, не
чекаючи відповіді з Герольдії. До своєї заяви додав відкритий лист (патент), виданий у
Яссах князем Г. О. Потьомкіним 10 квітня 1790 року, яким Касиму мурзі було надано
звання армійського поручика, копію формулярного списку № 52056, видану Батиру
мурзі Таврійським губернським урядом 15 листопада 1832 року, про службу його бать-
ка Касима мурзи та сімейний список [ГААРК, ф. 49, д. 5510, лл. 1, 2, 5].

У формулярному списку про службу земського ісправника Феодосійського повіту,
титулярного радника Касима мурзи Аргінського від 3 лютого 1812 року зазначено, що
Касим мурза 45 років від роду, селян не має, володіє нерухомим майном (землями) в
Сімферопольському повіті. На службу вступив ад’ютантом до князя Г. О. Потьомкіна
20 жовтня 1787 року і за службу 22 квітня 1788 року був нагороджений чином армій-
ського поручика. У липні 1788 року Касим мурза був направлений Г. О. Потьомкіним на
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службу у кримський третій бешлейський дивізіон1; підполковником Меметчею беєм при-
значений командиром першої роти цього дивізіону і нагороджений званням дивізіонного
ротмістра. У бешлейському дивізіоні Касим мурза прослужив до 2 вересня 1791 року.

З 4 вересня 1793 року був відряджений разом з дивізіоном на Кримський півост-
рів, де перебував до 4 серпня 1793 року, у чині ротмістра за виборами дворянства і за
указом Сенату призначений у Феодосійський повіт земським ісправником 2 липня
1803 року. 8 червня 1805 року звільнений через хворобу.

У зв’язку з воєнними діями між Росією і Туреччиною 1807 року (російсько-турецька
війна 1806–1812) був відряджений таврійським губернатором Мертваго для нагляду за
береговою лінією Чорного моря, в 1808 році Касим мурза займався вигоном обиватель-
ських коней за Перекоп. Указом Сенату 16 грудня 1809 року на посаді земського ісправ-
ника йому надано чин титулярного радника [ГААРК, ф. 49, д. 5510, лл. 3–4]. У 1810 році
указом Сенату № 158 від 24 січня 1810 року Касима мурзу призначено феодосійським
земським ісправником, замість звільненого через хворобу поручика Кутрова, і на осно-
ві іменного указу від 19 серпня 1802 року перейменовано в титулярні радники [ГААРК,
ф. 49, д. 320, л. 1]. За заслуги на цій посаді 9 квітня 1810 року Касим мурза був нагоро-
джений золотою медаллю на Володимирській стрічці для носіння на шиї [ГААРК,
ф. 49, д. 5510, лл. 3–4].

У сімейному списку поміщиці Сімферопольського повіту титулярної радниці (за
чином чоловіка) Айше-Султан Ханим Аргінської, виданому в березні 1833 року, зазна-
чено, що Айше-Султан Ханим, 55 років, вдова, має двох синів – Батира мурзу 26 років і
Кадира мурзу 17 років. Сімейство проживало в с. Аргін Сімферопольського повіту, се-
лян не мало, володіло нерухомим майном у неподільній власності з родичами, яке скла-
дали орні, сінокісні землі, здебільшого з лісовими угіддями при с. Аргін, Найман та
інших, загалом 25,637 десятин. Айше-Султан Аргінській та її родині за спадком нале-
жала 3-тя частина майна [ГААРК, ф. 49, д. 5510, лл. 6–7].

13 квітня 1833 року ТДДЗ розглянуло документи, надані Батиром мурзою Аргін-
ським, і, враховуючи, що з Герольдії не отримано дозвільних документів щодо затвер-
дження рішення ТДДЗ про внесення роду Аргінських 20 вересня 1820 року в 4-ту час-
тину родовідної книги, вирішило, що надані документи дають можливість внести
Аргінських у 2-гу частину родовідної книги як військове дворянство, що визначається
згідно з указом Петра І від 16 січня 1721 року словами: “Все обер-офицеры, которые
произошли не из дворянства, оные и их дети и их потомки суть дворяне…” Оскільки
померлий титулярний радник Касим мурза мав чин ротмістра і був ротним команди-
ром, а його син Батир мурза Аргінський просив внести їхнє сімейство у дворянську
родовідну книгу не за доказами давності роду, а за заслугами батька, то ТДДЗ ухвали-
ло внести рід Касима мурзи Аргінського у 2-гу частину ДРКТГ та визначило сплату
податку за внесення 40 руб. Копія протоколу була видана Батиру мурзі 31 травня
1833 року [ГААРК, ф. 49, д. 5510, лл. 8–17; ГААРК, ф. 49, д. 6436, лл. 18–21].

ТДДЗ направило документи разом із копією протоколу Зібрання від 13 квітня
1833 року в Сенат по Герольдії 10 липня 1833 року, 15 вересня 1833 року сімейство Ба-
тира мурзи Аргінського сплатило податок за внесення до ДРКТГ [ГААРК, ф. 49, д. 5510,
лл. 17–19]. Грамота Аргінським про внесення їх у ДРКТГ була видана 25 червня 1837
№ 58 [ГААРК, ф. 49, д. 5510, л. 16 об.].

На цьому справа щодо дворянства сімейства Касима мурзи завершується. Більше
ніхто з його нащадків не намагався її продовжити, оскільки ніякої відповіді з Герольдії
не надходило.

Що стосується даних про нащадків цієї гілки роду Аргінських, то вони доволі мало
інформативні. У листопаді 1866 року до ТДДЗ надійшли звернення від судового слідчо-
го по м. Карасубазару і 1-му стану Сімферопольського повіту з проханням надати Тав-
рійській карній палаті дані щодо звання та віку Темір-Кази мурзи Аргінського та його
батька Кадира мурзи, які обвинувачувалися: перший – у нападі та зґвалтуванні дружин

1 Бешлейські дивізіони сформовані у 1784 р. [Масаев 1999, 7].
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державних селян, другий – у дачі хабара становому приставу Фоллендорфу [ГААРК,
ф. 49, д. 5510, лл. 20–21 об.]. На запит судового слідчого ТДДЗ 25 листопада 1866 року
повідомило Таврійську карну палату, що поміщик Сімферопольського повіту Кадир
мурза Касим оглу Аргінський 13 квітня 1833 року визнаний ТДДЗ у дворянському
званні і вписаний у 2-гу частину дворянської родовідної книги, що ж стосується його
сина Темір-Кази мурзи, то Зібрання не має про нього ніяких даних [ГААРК, ф. 49,
д. 5510, л. 22]. Надання цієї інформації Таврійській карній палаті може свідчити про те,
що в 1866 році ТДДЗ ще не отримало підтвердження з Герольдії.

5 червня 1869 року Кадир мурза Аргінський, який проживав у с. Аргін Сімферополь-
ського повіту, 1-го стану, звернувся до ТДДЗ з проханням надати копію протоколу Зі-
брання від 13 квітня 1833 року про затвердження роду Аргінських у дворянському званні.
Документ був потрібен Кадиру мурзі для доведення права на спадок 9,300 десятин землі і
лісу, що залишились від батька Касима мурзи Аргінського [ГААРК, ф. 49, д. 5510, л. 26].

3 вересня 1918 року до ТДДЗ звернувся дворянин Інаєт-Гірей мурза Аргінський, що
проживав у с. Біюк-Яшлав Сімферопольського повіту, з проханням надати йому копії
родоводів, поданих Аргінськими в Зібрання в 1820 році, для подання у Кримський пар-
ламент. 13 вересня 1918 року копії сімейного списку і родоводу мурз Аргінських були
надані ТДДЗ Інаєт-Гірею мурзі Аргінському [ГААРК, ф. 49, д. 6436, лл. 22–24]. У доку-
ментах, на жаль, немає даних про особу Інаєт-Гірей мурзи.

У травні 1832 року ще один представник роду Аргінських, відставний лейб-гвардії
штаб-ротмістр Мурат мурза (третій у списку 1820 року, також див. мал. 1), звернувся
до ТДДЗ щодо внесення його до родовідної книги за чином батька Меметчі (Меметші)
мурзи [ГААРК, ф. 49, д. 5507, л. 1]. Мурат мурза надав у Зібрання документ про звіль-
нення зі служби за хворобою з 5 жовтня 1831 р. від командира лейб-гвардії кримсько-
татарського ескадрону полковника князя Хункалова І та указ № 450 про відставку
10 грудня 1831 р. [ГААРК, ф. 49, д. 5507, лл. 2–3].

Як свідчить його послужний список, штаб-ротмістр Мурат мурза Аргінський на
службу вступив 26 липня 1827 року корнетом у кримськотатарський ескадрон, поручик
з 6 грудня 1829 року, штаб-ротмістр із 8 листопада 1830 року. У походах і битвах проти
ворога не був, російської грамоти не знав, у відпустках, штрафах і під судом не був.
Звільнений зі служби через хворобу 5 жовтня 1831 року. Одружений на Хатче-Султан
Ханим, мав 4 синів: Сефер-Гази мурзу 15 р., Мемета мурзу 11 р., Кадриша мурзу 8 р.,
Алі мурзу 5 р.; двох доньок: Айше 4 р., Фатьме 2 р. [ГААРК, ф. 49, д. 5507, л. 2].

За сімейним списком від 17 травня 1832 року, поміщик Сімферопольського повіту
відставний лейб-гвардії штаб-ротмістр Мурат мурза Аргінський був одружений на
доньці поміщика Азамата мурзи Ширінського Хатче-Султан Ханим, мав 4 синів:
Сефер-Гази мурзу 15 р., Мемета мурзу 12 р., Кадриша мурзу 9 р., Ісляма мурзу 1,5 р.;
двох доньок: Айше 5 р., Фатьме 3 р. Мурат мурза Аргінський селян не мав, проживав із
сімейством у с. Аргін Сімферопольського повіту. Неподільно з родичами володів неру-
хомим майном у Сімферопольському повіті при селищах Аргін, Найман та інших, що
складало 25,637 десятин орної, сінокісної та лісової землі, з якої йому з сімейством на-
лежала 3-тя частина [ГААРК, ф. 49, д. 5507, лл. 4–5].

20 травня 1832 року ТДДЗ розглянуло заяву та документи, надані Муратом мурзою
Аргінським для затвердження у дворянському достоїнстві, врахувавши попередній
розгляд справи Аргінських у Зібранні 29 вересня 1820 року і внесення роду мурз Ар-
гінських у 4-ту частину ДРКТГ. Оскільки відповіді з Герольдії отримано не було, а
Мегметша (Меметча) мурза, батько прохача Мурата мурзи, мав чин надвірного радни-
ка, ТДДЗ прийняло рішення внести Мурата мурзу Аргінського разом із сімейством у
3-тю частину ДРКТГ. За внесення у родовідну книгу Мурат мурза повинен був сплати-
ти податок 70 руб. Копія протоколу була видана сімейству Мурата мурзи 30 червня
1832 року, грамота про дворянство – 20 березня 1837 № 54 [ГААРК, ф. 49, д. 5507,
лл. 8–17]. Рапорт про засідання ТДДЗ від 20 травня 1832 року направлено в Сенат
25 липня 1832 року [ГААРК, ф. 49, д. 5507, л. 17 об.].
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У липні 1835 року Мурат мурза Аргінський звернувся до ТДДЗ з проханням видати
копію протоколу від 20 травня 1832 про внесення його сімейства до ДРКТГ на ім’я
сина Сефер-Гази мурзи, що необхідно було для вступу на службу. Копія була видана, а
відповідний рапорт про видачу документа направлено в Сенат 15 жовтня 1835 року
[ГААРК, ф. 49, д. 5507, лл. 18–20]. У червні 1837 року Мурат мурза сплатив необхідні
70 рублів за внесення до родовідної книги і був виключений ТДДЗ зі списку боржників
[ГААРК, ф. 49, д. 5507, л. 23].

У серпні 1839 року Мурат мурза Аргінський звернувся з проханням до ТДДЗ про
видачу його сину Мемету мурзі, який також був внесений у родовідну книгу 20 травня
1832 року, копії протоколу для вступу на службу. Додатково також подав метричне сві-
доцтво № 442, видане ТМДП 16 травня 1837 року, яке підтверджувало, що Мемет мур-
за народився 5 січня 1818 року в шлюбі матері Хатідже-Султан і батька Мурата мурзи
Аргінського, який тоді був у чині 14 класу [ГААРК, ф. 49, д. 5507, лл. 25, 26, 29, 30].

На відміну від попередньої видачі протоколу Сефер-мурзі Аргінському, 23 серпня
1839 року ТДДЗ розглянуло звернення Мурата мурзи щодо видачі його синові Мемету
мурзі копії протоколу від 20 травня 1832 року, але дещо змінило процедуру розгляду.
Зібрання постановило внести Мемета мурзу в 3-тю частину родовідної книги як сина
дворянина і, за наданим метричним свідоцтвом, та видати поточну копію протоколу від
13 серпня 1839 року згідно із 44 ст. IX тому Зводу законів, про що Герольдію повідо-
млено 24 серпня 1839 року [ГААРК, ф. 49, д. 5507, лл. 27–28, 31–36, 37, 38].

Підтвердження від Герольдії у дворянському званні Мурат мурза, як і Тогай мурза,
не отримав. Оскільки відповіді з Герольдії не надходило, то ніхто з мурз Аргінських
більше ніяких дій у цьому напрямку не вживав.

Наступне звернення Мурата мурзи Аргінського до ТДДЗ відбулося тільки в березні
1873 року і було пов’язане із судовим процесом, для якого йому необхідні були копії
документів щодо дворянства його роду, а саме: копії протоколу ТДДЗ від 29 вересня
1820 року, копії родовідної книги 1832 і 1833 років: частини 3 і 2, де він, Мурат мурза
Аргінський, і його племінник Кадир мурза внесені до родовідної книги. Такі копії він
отримав [ГААРК, ф. 49, д. 5507, л. 39].

У лютому 1874 року до ТДДЗ звернувся повірений Мурата мурзи Аргінського ко-
лезький радник Григорій Ржеплинський щодо видачі йому копії виписки про дворян-
ство Емірових. Документи необхідні були для ведення справи в Сімферопольському
окружному суді щодо викупу маєтку Аргінських із володіння таврійського муфтія Сеїт-
Джеміля-Челебі Емірова [ГААРК, ф. 49, д. 5507, лл. 41–43].

12 лютого 1874 року таку виписку за № 27 ТДДЗ надало повіреному Григорію Рже-
плинському. У ній ішлося про те, що за ухвалою ТДДЗ від 17 грудня 1820 р., 30 квітня
1842 р. і 6 травня 1848 року Сеїт-Джеміль-Челебі Еміров і його син таврійський муфтій
Сеїт-Абдуль-Джеміль Ефенді Еміров визнані у дворянстві і внесені в 4-ту частину дво-
рянської родовідної книги. Усі надані Еміровими докази дворянства були подані в Се-
нат та визнані не цілком достатніми, тому таврійський муфтій Сеїт-Абдуль-Джеміль
Ефенді Еміров 8 серпня 1857 року надав Зібранню свідоцтво від Таврійської палати
карного суду про те, що ні він, ні предки його під судом і слідством не перебували,
оскільки саме цих свідчень бракувало у справі Емірових [ГААРК, ф. 49, д. 5507, л. 45].

Через деякий час до ТДДЗ звернувся повірений у справах таврійського муфтія Сеїт-
Джеміля Ефенді колезький регістратор Костянтин Доробець із проханням видати копію
указу з Герольдії щодо дворянства Емірова [ГААРК, ф. 49, д. 5507, лл. 47–48]. Очевидно,
така копія указу була видана і надійшла до суду, оскільки 8 травня 1874 року повірений
Мурата мурзи Аргінського Григорій Ржеплинський знову звернувся до ТДДЗ з прохан-
ням дати пояснення деяких питань щодо отримання дворянства, оскільки повірений муф-
тія Сеїт-Джеміля-Челебі Емірова надав суду копію указу Сенату від 9 лютого 1853 року
про те, що таврійському муфтію в утвердженні у дворянському званні відмовлено.
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Повірений Аргінського порушив питання, відповіді на які проливають світло на те, в
якому стані перебувала справа про дворянство Емірова, а також на деякі аспекти проце-
су отримання дворянського звання кримськими мурзами в останній чверті ХІХ століття.

1. Чи потрібно вважати відмову Сенату в затвердженні Емірових остаточною? Чи
відновлював муфтій після указу Сенату клопотання про затвердження у дворянському
стані і в якому стані перебуває справа зараз?

2. Які саме роди затверджені у дворянстві з часу приєднання Криму до Росії і як
довго відбувалось листування з цього приводу?

3. Скільки мурз беруть участь у дворянських виборах (приблизно) і служать зі всіма
правами стану, будучи не затвердженими у дворянстві згідно із 45 ст. ІІІ тому Зводу за-
конів?

4. Чи потрібно вважати незатверджені роди рівноправними з родами, затверджени-
ми до закінчення їхніх справ про дворянство?

5. Чи справді муфтій Сеїт-Джеміль Ефенді вважається дворянином і служить за ви-
борами з 1848 р. на трьохліття на посаді опікуна хлібних запасних магазинів Ялтинсько-
го повіту, в якій він був затверджений губернським правлінням 31 жовтня 1847 року?

6. Чи надавав таврійський муфтій Дворянському Зібранню докази того, що він дво-
рянин і його рід за ревізькими реєстрами ніколи в подушному окладі не перебував?

7. Чи надавав Сеїт-Джеміль Ефенді формулярний список про службу? [ГААРК,
ф. 49, д. 5507, лл. 51–52].

Оскільки слухання в суді мали відбутися 17 травня 1874 року, ТДДЗ 14 травня нада-
ло на запит повіреного Аргінського деякі роз’яснення.

По-перше, Мурат мурза Аргінський за ухвалою ТДДЗ 20 травня 1832 року визнаний
дворянином, записаний у 3-тю частину дворянської родовідної книги, але Сенатом не
затверджений [ГААРК, ф. 49, д. 5507, л. 53].

По-друге, батько Сеїта-Джеміля Ефенді, Сеїт-Джеміль Ефенді Еміров, у 1820 році
подав до комісії ТДДЗ документи: фірман турецького султана Магмута, даний прадіду
його Хаміту Ефенді на пожалування пансіону; свідоцтво мурз-дворян про те, що пред-
ки Емірова при кримських ханах користувались привілеями, які мали беї і мурзи, а пра-
дід служив при ханові Менглі-Гіреї диван-ефенді, тобто статс-секретарем; сімейний
список, у якому за ним і його братами числилось нерухоме майно.

По-третє, у 1842–43, 1847–48 роках Сеїт-Джеміль Ефенді і його брати Сеїт-Амет,
Сеїт-Мамут, Сеїт-Фетла Ефенді Емірови в доповнення до документів надали виписку з
Таврійської казенної палати про те, що вони в подушному окладі не перебували; сві-
доцтво 12 дворян про відповідність їхнього життя благородному званню; роздільний
запис на спадкові маєтки; формулярні списки про службу Сеїт-Джеміля Ефенді і Сеїт-
Амета Ефенді – перший перебував на службі муфтієм, а другий – дворянським засіда-
телем у Сімферопольському нижньому земському суді; метричні свідоцтва про наро-
дження; виписку Перекопського земського суду про володіння Еміровими спадковими
маєтками. На вимогу Зібрання Магометанське духовне правління 9 липня 1845 року
повідомило, що Мустафа ага Еміров і його сини Сеїт-Мурат і Сеїт-Амет ніколи не пе-
ребували в духовному званні.

По-четверте, ТДДЗ постановами від 17 грудня 1820 р., 30 квітня 1842 р., 6 травня
1848 р. визнало Сеїта-Джеміля Ефенді Емірова, сина його Сеїта-Джеміля Ефенді і бра-
тів, вказаних у сімейному списку, дворянами і внесло в 4-ту частину родовідної книги
та подало на розгляд Сенату й Новоросійського і Бессарабського генерал-губернатора.
Докази Емірових були визнані не цілком достатніми, тому згідно із зауваженнями, за-
значеними в указі Сенату від 9 лютого 1853 року, Сеїт-Джеміль Ефенді 8 серпня 1857 р.
надав особисто на засіданні Зібрання свідоцтво Таврійської карної палати, що предки
його не перебували під судом і слідством. Але оскільки про непідсудність інших осіб
роду свідоцтв надано не було, ТДДЗ затребувало їх, проте, не отримавши, не внесло до-
кументи Емірових на розгляд Герольдії.
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По-п’яте, на основі 45 ст. ІІІ тому Зводу законів видання 1857 року Статуту про
службу за виборами татарським мурзам Таврійської губернії, які надали докази на за-
твердження у дворянському званні у Дворянське Зібрання, та їхнім нащадкам дозво-
ляється брати участь у дворянських виборах і обиратися на посади до заключного
розгляду справ про їхнє походження, з тим щоб вони виконували всі інші умови участі
у виборах. Тому 60 осіб кримських мурз, які доводять дворянство, беруть участь у всіх
справах Зібрання і виборах, багато з них обираються на посади і користуються всіма
правами, які надаються родам, затвердженим у дворянстві. Із числа мурз, що прожи-
вають у Криму з 1804 р. по теперішній час, остаточно визнано у дворянстві 28 сімейств.

По-шосте, Сеїт-Абдуль-Джеміль Ефенді, користуючись наданими 34 і 45 ст. ІІІ тому
правами, служив за виборами дворянства і на виборах 1847 року був обраний опікуном
хлібних запасних магазинів на трьохліття з 1848 року і на цій посаді затверджений на-
чальником губернії 31 жовтня 1847 року; рідний брат його діда Муртаза Ефенді служив
на державній службі, йому було надано чин колезького асесора та обрано депутатом
від дворянства у Дворянське Депутатське Зібрання, а дядько його Сеїт-Амет Ефенді
служив за виборами дворянства засідателем Перекопського нижнього земського суду в
трьохліття з 1830 року [ГААРК, ф. 49, д. 5507, лл. 54–57].

Очевидно, що 17 травня 1874 року слухання в суді не завершились, оскільки 29 трав-
ня уже повірений муфтія Емірова Костянтин Доробець звернувся до ТДДЗ за додат-
ковими документами щодо дворянства як Аргінського, так і Емірова [ГААРК, ф. 49,
д. 5507, лл. 59, 60, 61].

Чим закінчився судовий процес щодо викупу маєтку Аргінських із володінь Еміро-
вих, у справах Аргінських з фонду ТДДЗ інформації немає, але через 2 роки, 13 верес-
ня 1876 року, повірений Аргінських Григорій Ржеплинський знову звернувся в ТДДЗ із
проханням видати посвідчення про дворянське достоїнство Аргінських для суду,
оскільки після видачі попереднього пройшло більше двох років, що означає, що спра-
ва у суді не була завершена [ГААРК, ф. 49, д. 5507, л. 63].

З 1876-го по 1913 рік документи до справи не надходили. 26 лютого 1913 року в
ТДДЗ надійшло клопотання дворянина Сеїт-Гірея мурзи Аргінського, який проживав у
с. Аргін Сімферопольського повіту, де він просив видати йому посвідчення про те, що
його батько Іслям мурза Аргінський, син Мурата мурзи Аргінського, значиться записа-
ним у родовідній книзі Таврійського дворянства. Таке посвідчення було необхідне для
отримання паспорта.

ТДДЗ видало посвідчення № 61 від 2 березня 1913 року такого змісту: “Дано сие
Таврическим Дворянским Депутатским Собранием дворянину Сеит Гирею мурзе Ар-
гинскому, для получения паспортной книжки в Полицейском Управлении в том, что как
видно из дел архива Собрания род Аргинских не состоит записанным в родословную
книгу Таврической губернии” [ГААРК, ф. 49, д. 5507, лл. 65–66].

Таким чином, аналіз документів Аргінських із фонду ТДДЗ дає нам змогу зробити
такі висновки. Рід беїв Аргінських на початок ХІХ століття був досить нечисленним. У
1820 році представники тільки п’ятьох сімейств були заявлені на отримання дворян-
ського звання. У 1832–33 роках подали документи на отримання дворянського звання
за заслугами представники лише трьох сімейств. Немає інформації про Мустафу мурзу
і Бактишу мурзу, можливо, їх на той час не було в живих, оскільки Аргінські майно в
неподільній власності ділили на три частини.

Представники всіх трьох сімейств були затвердженні у дворянстві за заслугами
ТДДЗ, але підтвердження з Герольдії не отримали. Ця ситуація була пов’язана, очевид-
но, з тим, що самі Аргінські не зверталися до ТДДЗ з проханням надати інформацію,
чому не відбулося затвердження, оскільки користувалися всіма правами дворянства,
допоки справа залишалась на розгляді й відмови не надходило. Таким чином, Аргінські
не закінчили процедуру затвердження у дворянському званні, оскільки не отримали
підтвердження з Герольдії.
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Незважаючи на невелику чисельність, рід Аргінських володів досить значними зе-
мельними угіддями. Як можна судити з окладних листів, за якими дворяни сплачували
земельні податки, окрім земель у Сімферопольському повіті (що були вказані в сімей-
них списках) мурзи Аргінські володіли землями і в Перекопському повіті. За сімейни-
ми списками 20-х і 30-х років, Аргінські володіли в неподільній власності землями в
Сімферопольському повіті площею 25,637 десятин. У 1873 році ТДДЗ виключило з ра-
хунків Зібрання плату за землі в Перекопському повіті при с. Карангіт і Джумаш Кирк,
що належали гвардії ротмістру Мурату мурзі Аргінському (1732 дес.), і при с. Джумаш
Кирк та розореному с. Джумаш Карангіт, що належали Аметші мурзі Аргінському
(1023 дес.). Землі в 1871 році були продані особам, які не належали до дворянського
звання [ГААРК, ф. 49, д. 4285, лл. 1–8]. Загалом у 1820 році Аргінські володіли земля-
ми при 11 селах. В останній чверті ХІХ століття Аргінські, як і інші кримські мурзи,
часто продавали свої фамільні землі.

Мал. 1 [ГААРК, ф. 49, д. 6436, л. 9]
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Тува – одна из трех буддистских республик Российской Федерации наряду с Калмы-
кией и Бурятией. До середины IX в. территория Тувы входила в состав Тюркского и

Уйгурского каганатов. В начале XIII в. была завоевана монголами, а в XVIII – маньчжу-
рами, то есть Цинской династией Китая. После свержения в 1911 г. маньчжурского ига
Тува, именовавшейся в то время Урянхайским краем, была принята под протекторат
России, а позже, в 1921 г., в результате национально-освободительной революции про-
возглашена народной республикой. В октябре 1944 г. Тува вошла в состав СССР на
правах автономии; после распада СССР в 1991 г. преобразована в Республику Тува в
составе Российской Федерации. Официальной религией тувинцев является буддизм
традиции Махаяны, традиционным верованием – шаманизм.

Активное проникновение русских в Туву во второй половине XIX в. изменило не
только этническую, лингвистическую, но и конфессиональную ситуацию в крае. Рус-
ское население принесло с собой не только русский язык, но и христианскую веру двух
направлений – православие (в том числе объединение евангельских христиан-баптис-
тов), представлявшее собой официальную религию бывшей Российской империи и ста-
рообрядчество, образовавшееся в результате раскола того же православия в ходе ре-
форм Патриарха Никона в 50-е годы XVII в.

Целью настоящей статьи является, с одной стороны, освещение истории проникно-
вения православия в Туву, с другой – анализ деятельности ряда нетрадиционных рели-
гиозных организаций протестантского направления. Последние получили распростра-
нение в республике в период с 1990-х по 2000 г.; их влияние на местное население
неуклонно растет.

Православие
Православие является результатом переселения русских в Туву, которое происходило

в четыре этапа. На первом этапе (1880–1906 гг.) переселялись, незаконно пересекая ки-
тайскую границу, наиболее предприимчивые старообрядцы, гонимые и преследуемые
царской администрацией. Именно на этом начальном этапе стихийного потока и возник-
ли в северной части Тувы первые два русских поселения – Туран и Уюк. Старообрядцы
надеялись, что в этой далекой стране они не только обретут новые возможности ведения
традиционно-общинного хозяйства, но и сохранят свои религиозные верования.

На втором этапе (1907–1911 гг.) миграция приняла более целенаправленный харак-
тер, обусловленный осознанной заинтересованностью местной русской администрации
укреплять свои позиции в Туве, создать опорные пункты для дальнейшего освоения
края. На этом этапе были основаны русские поселки в Улуг-Хемском и Каа-Хемском ко-
жуунах (Атамановка, Знаменка, Никольское). Численность русских на тот момент до-
стигла более 2 тыс. человек; они были разбросаны по 116 населенным пунктам. Основ-
ная их часть селилась деревнями, купцы и кулаки – хуторами [История Тувы 2001, 294].

На третьем этапе (1911–1916 гг.) в связи с захватом земель тувинских аратов межэт-
нические отношения между русскими переселенцами и местным населением суще-
ственно обострились. Переселение русских в Туву вступило в этап правительственного
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патернализма, чему в немалой степени способствовали созданные органы переселен-
ческого управления. После принятия Тувой протектората России в 1914 г. здесь было
образовано переселенческое управление, призванное регулировать процесс принятия
новых граждан.

На четвертом этапе (1917–1921 гг.) обострение отношений на межэтнической почве
имели дальнейшее продолжение. К ним добавились также разногласия внутри самих
русских, между их разбогатевшими старожилами и вновь прибывающими бедными
мигрантами [Дулов 1956, 354–356; Анайбан 1999, 64–65]. А. П. Беннигсен в своем до-
кладе о русском деле в Урянхайском крае отмечает: “Не могу сказать, чтобы жили наши
купцы дружно. Постоянные недоразумения происходят от того, что наши торговцы
строят заимки, не спросясь сойотов (тувинцев. – М. М.). Урянхайцы (тувинцы. – М. М.)
готовы пускать к себе сколько угодно русских, но с тем условием, чтобы они жили по-
селками, в определенных местах, они им тогда дадут право строить дома с крышами,
отведут им земли для пашен. Но купцы наши не хотят жить вместе – будут соседи тоже
купцы, будут конкуренты, и это-то им нежелательно” [Беннигсен 1913, 30].

Что касается взаимоотношений между русскими и тувинцами, то они носили мир-
ный характер. По свидетельству В. Дашкевича, первые попытки проникновения рус-
ских в Туву сопровождались грабежами и даже убийствами купцов, поджогами их
домов. Однако настойчивость и энергия русских, действовавших очень осторожно и
последовательно, не допускавших со своей стороны никаких правонарушений и, глав-
ное, поддерживающих добрые отношения с тувинскими властями, привели к тому, что
между ними установились дружественные отношения [Дашкевич 1911, 214].

Н. П. Москаленко считает, что сближению двух народов в немалой степени спо-
собствовало умелое использование российскими спецслужбами психологического
фактора. В качестве доказательства она приводит инструкцию, составленную усинским
пограничным начальником А. Чириковым, в которой сказано: “основная цель каждого
русского обывателя, а тем более агента внушать и объяснять русским, проживающим в
Урянхае, что они смотрят на урянхайцев как на своих братьев, а поэтому будут обхо-
диться с ними по-христиански, по-братски. Русские должны дать понять урянхайцам,
что край этот мы не считаем китайским. Всеми силами стараться доказать, какое зло
приносят им китайцы, продавая им свою водку и открывая кредит. Что все это может
быть прекращено, если они обратятся к русской власти о подданстве. В то же время
каждый из нас должен зорко следить и внимательно прислушиваться ко всему проис-
ходящему в Урянхае” [цит. за: Москаленко 2004, 47].

Местами компактного проживания русских стали современные Каа-Хемский, Пий-
Хемский, Улуг-Хемский, Тандынский, Дзун-Хемчикский и Тоджинский (в прошлом
Бейсэ и Хемчикский. – М. М.) кожууны. Первый православный храм в Туве появился в
Туране в 1910 г., а в 1914 г. была построена Троицкая православная церковь в Кызыле
[Хомушку 1998, 101].

Старообрядцы появились в Туве в конце ХIХ – начале ХХ в. Их переселение шло
через юг Красноярского края (Усинская волость) и Алтайский край (Бийский уезд).
Среди прочих русских переселенцев они составляли примерно третью часть. “Пока
Тува была отдельным государством, – пишет М. П. Татаринцева, – царские, а затем со-
ветские власти не имели возможности жестко контролировать жизнь русских пересе-
ленцев в Туве и старообрядцы не испытывали особого административного и церков-
ного давления. С местными же властями они договариваться умели. Жили они тихо,
замкнуто, обособленно, и у местных властей проблем с ними не возникало. Перемены
в отношении к себе старообрядцы почувствовали уже в 30-е и 40-е годы, когда на них
стали распространяться законы, действующие в СССР, – всеобщая паспортизация, обя-
зательность школьного обучения, призыв в армию и др.” [Татаринцева 2002, 99–100].

Позже в Туву переселилась новая волна старообрядцев из Пермской и Кемеровской
областей; на новом месте они образовывали отдельные, полностью старообрядческие
деревни и поселения – Бельбей, Ужеп, Сизим, Эржей, Шивей, Куран и др. По толкам и
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согласиям, отличающимся толкованием Священного Писания и отдельными обряда-
ми, старообрядцы представляли собой сложный конгломерат; самыми большими из 
них были группы белокриницкого согласия (поповцы) и часовенного и поморского со-
гласия (беспоповцы те и другие). Но объединяла их всех, независимо от толков, нена-
висть к никонианству, приверженность старым, дореформенным обычаям и обрядам, 
в том числе двуперстию, земным поклонам, восьмиконечному кресту, а также домини-
рование эсхатологических воззрений, связанных с ожидаемым концом света и прихо-
дом антихриста.

Представители старообрядческой общины живут не только далеко от администра-
тивных центров, но и изолированно от иноверческого окружения. Это позволяет им со-
хранять свои религиозные убеждения, как бы консервировать вековые традиции и 
обряды, архаичные черты в образе жизни, быту и даже внешнем облике. М. П. Тата-
ринцева отмечает, что приверженность старому ценится у них не только в отношении 
религиозных обрядов, книг, икон, но и чисто в бытовом плане; именно поэтому в их 
среде сохранилось больше “живой русской старины”, чем в каких-либо других слоях 
русского населения Тувы. Мужчины у них не бреются, т. е. носят бороду и усы, а жен-
щины не стригут волосы и всегда носят шапочку – шашмуру (символ замужней жен-
щины), сверху покрытую платком. В качестве повседневной и праздничной одежды 
старообрядцы больше предпочитают традиционное старинное одеяние (мужские ру-
башки навыпуск, женский глухой сарафан с рубахой под ним) и реже – покупную 
одежду фабричного производства (брюки, трикотаж, пальто, обувь). Нательный крест 
и пояс – обязательная принадлежность костюма старообрядца [Татаринцева 2002, 100]. 
Верные своей религиозной принадлежности, староверы никогда не вступают в брак с 
иноверцами [Анайбан, Губогло, Козлов 1999, 29–30].

Интерьер дома староверов. Музейная экспозиция

Добавим к этому также соблюдение определенных норм бытового поведения: осуж-
дение пьянства, строгий запрет на табакокурение (“кто курит табак, тот хуже собаки”), 
на употребление ругательств и на дружбу с никонианами-“щепотниками”, которые кре-
стятся не двумя перстами, как старообрядцы, а тремя – щепотью (“с щепотником не во-
дись, не дружись, за один стол не садись”) [Татаринцева 2002, 101].

В отличие от православных Тувы, в жизни которых в наше время религии отведено 
не столь большое место, у старообрядцев вся жизнь от рождения до смерти подчинена 
строгим религиозным требованиям Устава, регламентирующего отправление необходи-
мых обрядов, жизненное поведение в будни и праздники. Молитва и труд – вот две 
основные составляющие жизни старообрядцев. Для них жизнь бренного тела на земле 



М. В. Монгуш

36                                                                                                          Східний світ, 2014, № 2

временна и быстротечна, а душа бессмертна, вечна, поэтому каждый день нужно про-
водить в молитвах, чтобы спасти ее (в день на это уходит по два часа, а в дни религиоз-
ных праздников – по шесть-семь часов). 

Однако аскетичная жизнь в труде и молитвах не каждому по силам, поэтому в разных 
старообрядческих толках и согласиях наблюдается тенденция к адаптации, приравнива-
нию этих групп населения к общепринятым нормам и правилам, по которым живут все. 
Менее аскетичны и подвержены мирскому влиянию группы белокриницкого согласия.

В настоящее время отголоском радикальных взглядов староверов на государство и 
власть является отказ некоторых членов их общин от ваучеров – изобретения пере-
строечных времен, а также от честно заработанных пенсий. Отказ от последних объяс-
няют тем, что жить нужно только своим трудом, только тем, что можешь заработать 
сам. Старообрядцы, придерживающиеся столь ортодоксальных взглядов, добывают 
средства к существованию частным огородом, мелкой подработкой (уборка помеще-
ний, вязание носков, сбор лекарственных трав на продажу и т. д.), либо пользуются ма-
териальной поддержкой и помощью состоятельных родственников, что, согласно их 
вере, не возбраняется [Татаринцева 2002, 106–107].

Есть у них и скиты – небольшие монастыри для отшельников. Отшельничество вы-
соко ценится как у поповцев, так и у беспоповцев. Современные обитатели скитов не 
столь категоричны в желании уединиться от внешнего мира, они поддерживают отно-
шения с родственниками, которые навещают их. М. П. Татаринцева отмечает, что есть у 
староверов и другой способ “уйти от мира” – это келейность, уединение в пределах свое-
го дома. Старикам выделяется отдельная, изолированная избушка-времянка с отдельным 
входом со двора. В ней они доживают свой век, избегая общения даже с членами своей 
семьи. Среди них в основном преобладают женщины [Татаринцева 2003, 147, 149]. 

Христианство в Туве также представлено Русской православной церковью, которая 
имеет достаточно стабильное количество прихожан. Они в основном формируются на 
основе существующих семейных традиций. На территории республики, по данным 
2010 г., действует 3 церкви: 

местная православная религиозная организация (МПРО) прихода Троицкой церк-•	
ви г. Кызыла РТ Абакано-Кызылской епархии Российской православной церкви (РПЦ); 
настоятель – иерей Вячеслав Дементьев;

МПРО прихода храма Святителя Иннокентия Иркутского г. Турана РТ Абакано-•	
Кызылской епархии РПЦ; настоятель – иерей Николай Павлов;

МПРО прихода Иконы Божьей Матери с. Сарыг-Сепа РТ Абакано-Кызылской •	
епархии РПЦ; настоятель – архимандрит Алексей Скороходов.

Новый христианский храм в Кызыле
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При православной церкви действует воскресная школа по изучению Библии и исто-
рии христианства. Ее посещают люди различного возраста, около 40 % из них – детско-
го и юношеского возраста. В последние годы в церковь часто обращаются с просьбой о
проведении тех или иных обрядов. Например, количество крещений увеличилось до
200, венчаний – до 30 в год, в то время как при социализме подобных обрядов совер-
шалось не более 10 в год [Хомушку 1998, 112; Татаринцева 2002, 99].

Нетрадиционные религиозные организации
Наряду с традиционными религиями в последние годы в Туве широко распростра-

нились нетрадиционные конфессии в различных вариантах, а также другие неорели-
гиозные объединения. По данным Министерства юстиции, на январь 2004 г. на террито-
рии республики официально действовали 47 религиозных организаций, из них 27 были
сосредоточены в Кызыле, где наблюдается наиболее активная культурно-религиозная
жизнь. В процентном соотношении они распределялись следующим образом: будди-
сты – 53 %, шаманисты – 29 %, протестанты – 16 %, православные – 2,2 %, старооб-
рядцы – 0,8 % [Монгуш 2010, 160].

Несмотря на количественное преимущество традиционных религиозных организаций
(в основном буддийских и шаманских), влияние нетрадиционных конфессий на тувин-
скую среду достаточно большое. Из них наиболее широкомасштабную деятельность ве-
дут религиозные организации протестантского направления, имеющие свои филиалы не
только в крупных городах, но и в отдаленных кожуунах республики, где преимуществен-
но живут только тувинцы. Следовательно, контингент верующих здесь пополняется не
столько за счет русскоязычного населения, сколько коренных жителей. По степени рас-
пространенности среди них наиболее влиятельными являются следующие объединения.

Южнокорейская церковь Сун Бок Ым
Полное название церкви – Корейская церковь христиан веры полного Евангелия Сун

Бок Ым. Ее главный руководящий центр находится в Сеуле (Южная Корея). Свою дея-
тельность в Туве церковь начала в мае 1995 г.; в настоящее время в республике насчи-
тывается 10 приходов (молитвенных домов). Первым пастором, который начал свои
проповеди среди тувинского населения, был Ли Чун Сун. У общины имеется свой офис
в Кызыле. Финансирование поступает из города Чимкента (Узбекистан), где находится
региональная структура церкви.

Миссионерская деятельность южнокорейских пасторов рассчитана исключительно
на тувинцев. Религиозная литература издается на тувинском языке, на нем же прово-
дятся богослужения, поются религиозные гимны, сочиненные тувинскими авторами.
Одним из них является бывший заключенный, а ныне прихожанин церкви Александр
Саржат-оол [Walters 2001, 36].

Деятельностью церкви охвачены все кожууны Тувы, за исключением Бай-Тайгин-
ского, где местное население принципиально выступает против всех нетрадиционных
конфессий. Собрания проходят два раза в неделю в помещении кинотеатра “Найырал”
в Кызыле. Внутри общины прослеживается четкая иерархия. Функции руководства и
координации выполняют старейшины собрания. Рангом ниже находятся так называе-
мые служебные помощники.

Каждое собрание начинается с молитвы. Затем пастор или один из старейшин разъяс-
няет значение того или иного стиха из Библии. После этого хор тувинских подростков
исполняет песню, прославляющую бога. Затем слово берет пастор. Его выступление,
как правило, носит эмоциональный характер; суть его речи сводится к тому, что
“Господь любит нас и мы должны любить Его и наших братьев по вере”. Во время вы-
ступления по рядам проходят служебные помощники и собирают деньги на нужды об-
щины. Каждый дает сколько может.

Когда собрание считается формально законченным, оно фактически продолжает-
ся еще в течение 20–30 минут в холе кинотеатра. Люди делятся впечатлениями от
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прошедшего собрания и своими житейскими новостями. Однако весь процесс общения
проходит под контролем служебных помощников общины. Они просят приводить но-
вых людей на собрание и проводить агитацию среди населения с целью привлечения
большего числа сторонников. Подобный подход очень напоминает построение марке-
тинговой пирамиды.

Всех своих прихожан старейшины знают в лицо. Поэтому они сразу видят нового
человека и стараются оказать ему всяческое внимание, показывая тем самым, что его
приход не безразличен для общины и прихожан.

На регулярно проводимых богослужениях всегда присутствуют люди молодого воз-
раста. Пастор уделяет им значительно больше внимания, чем взрослым прихожанам. Он
старается вовлечь их в жизнь общины, предлагает активно участвовать в проведении
собрания. Молодежь общины представляет собой достаточно сплоченный коллектив, в
котором нет людей русской национальности. Они несколько обособлены от общей мас-
сы тувинской молодежи. Их объединяет не только общность религиозных интересов, но
и крайне негативное отношение к употреблению спиртных напитков, наркотиков, куре-
нию и сквернословию, которым подвержена обычная молодежь. Однако в целом они
настроены весьма дружелюбно к своим сверстникам и всегда готовы принять в свои
ряды новых членов. Религиозные убеждения они готовы отстаивать даже перед стар-
шим поколением, для которого буддизм и шаманизм более предпочтительны.

Только в Кызыле численность прихожан составляет свыше 600 человек; большин-
ство из них являются “активными верующими”, регулярно посещающими церковные
службы, занятия по изучению Библии и ведущими миссионерскую деятельность. Они
гораздо лучше знакомы с догматами христианства, чем верующие буддисты с догмата-
ми буддизма. На сегодняшний день это одна из наиболее массовых в Туве протестант-
ских церквей.

Интересным моментом является то, что руководством церкви настойчиво исполь-
зуется идеологема следующего содержания: “На земле есть богоизбранные народы, че-
рез которые Господь распространяет слово Божие на другие народы. Среди тюркских
народов это тувинцы. Все тюрки вышли из Тувы. Здесь их корень. И, значит, отсюда
христианство пойдет сначала на соседние народы – алтайцев и хакасов, а потом даль-
ше. Господь избрал тувинский народ для этой миссии”. Следует заметить, что эта идео-
логема прекрасно вписывается в так называемую “тувацентрическую” картину мира,
свойственную многим тувинцам, особенно слабо затронутым русским влиянием. В раз-
говорной речи многих из них мир делится на Туву и то, что лежит за ее пределами, т. е.
за Саянами. Обычно так и принято говорить: “уехал за Саяны”, “приехал из-за Саян”,
“живет за Саянами” и т. д. Географический центр Азии, находящийся в столице респуб-
лики, выполняет в этой картине также роль символического центра мира. Одновремен-
но для многих людей именно обелиск, посвященный центру Азии, является символом
Тувы. Среди части тувинского населения бытуют также представления, что в Туве на-
ходится священная буддистская страна Шамбала, которую локализуют в окрестностях
поселка Шамбалыг Кызылского кожууна. Ряд примеров мог бы быть продолжен. Поэ-
тому неудивительно, что представления о богоизбранности прекрасно вписываются в
эту картину мира и способствуют адаптации протестантизма к местной культуре
[Мышлявцев, Юша 2002, 96–105].

В 1997 г. в церкви произошел раскол, в результате которого была создана новая ре-
лигиозная община “Шынче орук” (“Путь к истине”). Ее руководителем стал пастор ту-
винской национальности Альберт Шин. Прихожане первой и второй церкви придержи-
ваются пятидесятнического направления [Хомушку 1998, 113]. Те и другие считают,
что буддизм тувинцам, как, впрочем, и корейцам, ничего, кроме нищеты, не принес, по-
скольку он требует от своих последователей пассивного созерцания и отказа от матери-
альных благ. Христианство им кажется более привлекательной религией, способной
привести народ к всеобщему процветанию.
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Исследователи Б. А. Мышлявцев и Ж. М. Юша проводили в 2002 году опрос среди
прихожан церкви. Их ответы о причинах принятия христианства, об отличиях хри-
стианства от буддизма оказались достаточно однотипными. Буддизм, по их словам, это
“поклонение мертвым идолам”, христианство – не поклонение, а “жизнь с Живым Бо-
гом”. Буддисты обращаются с молитвами к иконам, фотографиям и камням, поэтому
их молитвы бесполезны. Напротив, в этих предметах гнездятся бесы, в том числе и в
портретах Далай-ламы XIV. Обращаясь напрямую к Иисусу, “Живому Богу”, человек
может рассчитывать на исполнение высказанной в молитве просьбы. Все опрошенные,
по их словам, являлись в прошлом буддистами или шаманистами. Однако компетенция
этих людей (так же, как и опрошенных нехристиан) в буддизме весьма низкая. Буддизм
представляется им как совокупность традиционных тувинских обрядов, в большинстве
своем имеющих добуддистское происхождение [Мышлявцев, Юша 2002, 96–105].

Примечательно то, что последователи церкви не стремятся к полному отказу от своей
культуры, а тем более от родного языка. Они представляют собой некую этноконфес-
сиональную группу, где каждый человек находит то, чего по ряду причин не мог найти
прежде, – авторитетного лидера, который оказывает ему всяческую помощь и поддерж-
ку; твердую веру в Бога, поддерживаемую регулярным участием в церковной жизни.
Такое положение делает их “чужими среди своих”, поскольку для традиционных буд-
дистов и шаманистов их выбор более чем непонятен.

Интересно обстоит дело с представлениями о мире духов у последователей этой
церкви. Они не отвергают традиционных представлений о духах, однако относят их
всех к слугам дьявола (для его именования используется имя традиционного бога под-
земного мира Эрлик-хаан). В качестве наименований для злых духов используются тра-
диционные термины аза, четкер, буктар (категории вредоносных духов). По мнению
последователей церкви, духи-хозяева местности, гор, рек (чер ээзи, даг ээзи, суг ээзи)
являются на самом деле слугами дьявола, “они не хозяева этих мест, а просто здесь жи-
вут”, поэтому поклонение оваа, культовым сооружениям в честь этих духов, рассматри-
вается ими как поклонение дьяволу [Мышлявцев, Юша 2002, 96–105].

В качестве одной из причин популярности южнокорейской церкви Сун Бок Ым в
Туве Б. А. Мышлявцев и Ж. М. Юша указывают сходство экстатического состояния,
переживаемого верующими во время молений с состоянием шамана во время камла-
ния. Речь идет о так называемой глоссолалии, когда человек при “нисхождении Свято-
го Духа” начинает говорить на “иных языках”. По словам проповедников, “иные
языки” нужны человеку для общения с Богом, при этом злые духи (бук, четкер) и дья-
вол (Эрлик-хаан) не могут подслушать и понять этот разговор. Сами тувинцы уверены,
что во время таких молений они общаются с Богом напрямую, а в благость действий
шамана или ламы они категорически не верят [Мышлявцев, Юша 2002, 96–105].

В конце 1990-х годов на почве неприязни к буддизму прихожане церкви учинили в
Улуг-Хемском кожууне акт вандализма. Они публично сжигали портреты Далай-ламы,
призывали народ отказаться от буддизма и шаманизма, у которых якобы нет будущего
в Туве, и добровольно принять христианство [Walters 2001, 36–38]. По словам одной
шаманки, они также призывали население сдавать им тос-караки – специальные ри-
туальные ложки с девятью углублениями, предназначенные для проведения обрядов,
обеспечивающих связь человека с духами-хозяевами местности.

Мнение тувинцев, принявших протестантизм, и тувинцев, не сделавших это, друг о
друге весьма нелестное. Например, среди непротестантов существует мнение, что юж-
нокорейские пасторы, пользуясь своим авторитетом, склоняют прихожанок к сожитель-
ству, заставляют верующих жертвовать свои квартиры и имущество в пользу церкви и
т. д. С появлением протестантских общин жители некоторых территорий связывают
ухудшение климата, увеличение числа стихийных бедствий: “Хозяева гор и воды недо-
вольны, что народ разделился на две части”.

Тувинцы-протестанты, в свою очередь, жалуются на агрессивное отношение со
стороны тувинцев-нехристиан. Ситуация отличается от района к району, однако везде
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присутствует значительное количество людей, недовольных распространением христи-
анства [Мышлявцев, Юша 2002, 96–105].

Между тем активисты тувинского отделения церкви Сун Бок Ым регулярно выезжа-
ют в Чимкент для обучения. Местные правоохранительные органы в их дела сильно не
вмешиваются, хотя в местной прессе появляются публикации о том, что в церкви зани-
маются “зомбированием”.

Община Свидетелей Иеговы
Свидетели Иеговы, как известно, объединены в международную религиозную орга-

низацию, которая до 1931 г. была частью “Исследователей Библии”, основанных в кон-
це 70-х годов ХIХ века Чарльзом Расселом в США. По подсчетам самой организации,
на август 2010 года число ее членов во всем мире достигло свыше 7 млн. человек. Их
главный религиозно-административный центр находится в Бруклине в Нью-Йорке.
Организация зарегистрирована властями как религиозная, с соответствующими нало-
говыми льготами, и как издательская. Для нее характерен иерархический принцип
организации, называемый “теократическим правлением”, отображающим их представ-
ления о том, что они являются организацией Бога на земле.

По всему миру существует более 100 тысяч собраний Свидетелей Иеговы. Пропо-
ведь ведется в 236 странах, в том числе и в России. В Туве община Свидетелей Иеговы
была официально зарегистрирована в 1993 г., в августе 1999 г. прошла перерегистра-
цию. Эта община представляет собой довольно крупное объединение, которым руково-
дит тувинец – Вячеслав Чанзан-оол.

Следует отметить, что последователи этого религиозного направления есть не толь-
ко в столице республики, их можно встретить также в Туране, Ильинке, Владимировке
и Сукпаке.

Важным моментом для последователей Свидетелей Иеговы является крещение, кото-
рое осуществляется не сразу, а после истечения какого-то времени, когда новый после-
дователь зарекомендует себя как активный служитель и пропагандист веры. Сейчас в
Кызыле насчитывается более 100 крещеных членов общины, больше половины из них –
тувинцы. От принявшего крещение свидетеля Иеговы требуется привести весь свой об-
раз жизни в соответствие с декларируемыми ими морально-этическими принципами.

Свидетели Иеговы, в частности, отказываются праздновать дни рождения, государ-
ственные и светские (Новый год, 8 Марта, 1 Мая, 9 Мая) праздники, поскольку считают
их нехристианскими, берущими свое начало в язычестве. Они отрицательно относятся
к иконам, потому что икона – не Бог, а идол. Они также отказываются и от любых ви-
дов приема цельной крови; каждый член общины обычно имеет при себе письменный
отказ от переливания крови, оформленный на специальном бланке. Медицинские ра-
ботники часто сталкиваются с отказами свидетелей Иеговы от переливания крови.

Так же, как и представители большинства христианских церквей, свидетели Иеговы
считают, что их вероучения основываются на Библии. Они широко ее используют для
того, чтобы обосновать положения своего вероучения. Среди особенностей их религи-
озных воззрений можно отметить следующие: употребление имени Иегова как личного
имени единого Бога; отрицание учения о Троице; Иисус Христос – сын Бога, вторая
личность во Вселенной, искупитель человечества, глава христианского собрания, по-
средник между Богом и людьми (первосвященник), но он не является Всевышним Бо-
гом; Святой Дух – это действующая сила Иеговы, а не лицо и не часть Троицы.

Миссионерское общество “Христианин”
Общество было зарегистрировано в 1993 г., относится к российскому Союзу хри-

стиан веры евангельской. Оно также является достаточно разветвленной и влиятельной
религиозной организацией. Данное направление имеет целую сеть “дочерних” объе-
динений практически во всех кожуунах республики, даже в таких, как Тес-Хемский и
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Эрзинский, где традиционно очень сильны позиции буддизма. В настоящий момент в
Туве действует более 20 церквей, относящихся к этому обществу.

Общество “Христианин” имеет достаточно тесные связи с американской религиоз-
ной организацией “Ассамблея Бога”. Ее представители неоднократно приезжали в ре-
спублику. Один из американских пасторов Майкл Чаунинг уже несколько лет работает
в обществе на постоянной основе.

В последнее время это течение стало представлять собой серьезную религиозную и
политическую силу в тувинском обществе. Об этом, прежде всего, говорят факты ван-
дализма, осуществляемые сторонниками общества. Так, в Эрзинском районе ими неод-
нократно осквернялись и даже предпринимались попытки уничтожить буддийские и
шаманские святыни. Такие действия, естественно, приводили к конфликтным ситуа-
циям. Однако каждый раз удавалось избежать серьезного столкновения, во многом
благодаря вмешательству буддийских лам, и привести общество к примирению. Это
при том, что Эрзин – район фактически мононациональный (в нем проживает лишь не-
сколько русских семей, в основном – военные). Расположен он на границе с Монголи-
ей. Русское влияние в Эрзине никогда не было сильным, зато всегда было сильно
монгольское влияние и буддизм. Именно оттуда вышли большинство известных тувин-
ских лам. Однако сложившаяся в настоящее время конфессиональная ситуация не по-
зволяет больше характеризовать район как “буддистский”.

В Эрзине проповедники-христиане не испытывают недостатка в прекрасно издан-
ной на тувинском языке религиозной литературе. Подобную литературу можно обнару-
жить и во многих труднодоступных чабанских поселениях. Буддистской литературы у
местных жителей практически нет. Работа проповедников прекрасно адаптирована к
тувинской аудитории. Сведения о христианстве тувинские дети начинают получать уже
со школьного возраста от своих учителей-пятидесятников. На таком фоне можно про-
гнозировать дальнейшее расширение протестантской общины в Эрзине.

Общество “Христианин” ранее возглавлялось пастором А. Мироненко. Но весной
2000 года между ним и рядом прихожан возникли разногласия, связанные с соблюде-
нием ряда культовых предписаний. Вследствие этого А. Мироненко отказался от руко-
водства и возглавил одну из кожуунных общин в городе Ак-Довураке.

Анализируя деятельность данного общества, О. М. Хомушку отмечает хорошо по-
ставленную систему обучения его последователей (регулярно проводятся конференции,
школы и другие формы обучения), а также щедрое финансирование, благодаря кото-
рому осуществляется аренда помещений, оказание материальной помощи последова-
телям, обеспечение их необходимой литературой, оплата услуг по переводу изданий на
тувинский язык (уже осуществлен перевод Библии) [Хомушку 1998, 113–116].

Весной 1997 г. общество организовало в Кызыле презентацию фильма “Иисус Хри-
стос” на тувинском языке. На мероприятии присутствовала делегация христианских
миссионеров из США, специально приехавшая по этому случаю в Туву. Она привезла с
собой видеокассеты с фильмом, которые в конце презентации были бесплатно розданы
всем присутствующим. Им также досталась литература и гуманитарная помощь.

Принятие частью населения тувинцев христианства способствовало тому, что эта
религия в Туве перестала быть прерогативой только русских. Чтобы поддерживать эту
тенденцию и впредь, в жизнь общества внесено много этнических черт: прихожанам
разрешено носить национальную одежду, службы ведутся на тувинском языке, устраи-
ваются традиционные чаепития и т. д. [Walters 2001, 36].

Причина, заставляющая многих тувинцев вступать в нетрадиционные конфессии, на
наш взгляд, состоит не только и не столько в том, что их привлекают щедрые дары
(хотя в условиях общего экономического спада это и выглядит весьма привлекательно),
сколько в низком образовательном уровне тувинских лам, которые, в отличие от тех же
иностранных миссионеров, не умеют выступать перед населением с содержательными
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лекциями по основам буддийского учения, пропагандируя тем самым традиционное
для своего народа мировоззрение. Эту миссию в Туве выполняет геше Джампа Тинлей,
которому по знаниям, умению общаться с аудиторией равных нет.

Другие религиозные движения
В Туве представлена также еще одна ветвь протестантизма, насаждаемая с Запада, –

церковь “Прославления”. Ею проводятся мероприятия с участием проповедников из
Абакана, поскольку она связана с централизованной церковью, которая находится там;
а также иностранных миссионеров из Шотландии и США. В 2000 году церковью был
организован семинар “Семья-2000”, в котором приняли участие и другие пятидесятни-
ческие объединения – миссионерское общество “Христианин” и церковь Сун Бок Ым
[Тюркские народы… 2008, 182].

По сведениям О. М. Хомушку, к распространению деятельности зарубежных миссио-
неров местные жители относятся в целом неодобрительно: 44,29 % опрошенных ре-
спондентов воспринимают появление таких миссионеров и религиозных объединений
отрицательно, 37,78 % – индифферентно и только 16,43 % – положительно [см.: Тюрк-
ские народы… 2008, 168].

Следует заметить, что ни одно из официально представленных в республике кон-
фессиональных направлений, в отличие от других регионов России, не имеет полити-
ческой ангажированности [Анайбан 1999, 240–242]. Опыт проведения выборов на
российском и республиканском уровнях действительно показал, что религиозный фак-
тор местными политиками в Туве не использовался. Не отмечены и факты, свидетель-
ствующие о том, что религия вызывала межэтническую напряженность и конфликты.

Выводы
Представленные в статье материалы показывают, что христианское, главным обра-

зом русское, население появляется в крае в середине XIX в. Тогда и начинается знаком-
ство тувинцев с русским языком и христианством.

Хотя Тува и являлась в то время отдаленной провинцией Цинской империи, на ее
территории стабильно проживало русское население, которое находилось под патрона-
жем Русской православной церкви (РПЦ). В то же время среди тувинского населения,
находящегося в составе китайского государства, миссионерская деятельность не велась.
Более того, РПЦ не поощряла крещение тувинцев, чтобы избежать осложнения поли-
тической обстановки в крае, которое могло бы ухудшить положение русской колонии.

В дальнейшем, в период Тувинской Народной Республики (1921–1944) и после
вхождения Тувы в состав СССР в 1944 г., растущее русское влияние сопровождалось
мощной антирелигиозной кампанией, направленной не только против шаманизма и
буддизма, но и православия. Следует заметить, что в этих условиях процесс русифика-
ции, или приобщения тувинцев к русскому языку и культуре, не сопровождался их хри-
стианизацией. Компетентность тувинцев в сфере христианства была крайне низкой.
Изначально принятая РПЦ в Туве позиция “православие для русских” сохранилась в
общих чертах до наших дней.

Буддистская церковь в Туве также никогда не ставила своей целью распространение
буддизма среди русских. Число православных тувинцев, как и число русских-буддистов,
чрезвычайно мало. При этом последние в основном или не местные русские, или те,
кто долго жил в больших городах за пределами Тувы, там приняли буддизм и потом
вернулись. В целом для православной и для буддистской общины Тувы на протяжении
всего периода их взаимодействия характерен мононациональный состав [Мышлявцев,
Юша 2002, 96–105].

Отношение тувинцев к христианству как к “религии русских” нейтрально, однако
отношение к распространению христианства среди тувинцев крайне отрицательно. Так,
появление многочисленных протестантских молельных домов воспринимается насе-
лением как появление чуждых им элементов. В то же время какая-то часть тувинцев
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добровольно принимает протестантизм. И, став протестантами, они резко противопо-
ставляют себя русским, особенно – по конфессиональному признаку (православные –
протестанты). Тувинцы-нехристиане, к сожалению, часто не знают о существующих
между православием и протестантизмом различиях и противоречиях, что свидетель-
ствует о их низкой компетентности в этих вопросах.

По мнению некоторых авторов, протестантизм на данном этапе развития представ-
ляет собой внутреннее для тувинской культуры явление, что позволяет говорить об об-
разовании тувинского варианта протестантизма, о его достаточно успешной адаптации
к современной тувинской культуре.

В целом для современной конфессиональной ситуации в Туве характерна поликон-
фессиональность, в которой присутствуют две тенденции: возрождение и развитие тра-
диционных религиозных верований и возрастающее влияние новых, преимущественно
протестантских, религиозных направлений, ранее не имевших распространения в ре-
спублике. При этом следует заметить, что процесс христианизации тувинского насе-
ления представляет собой форму этнокультурного взаимодействия, протекающего на
фоне серьезного социального, экономического, отчасти культурного кризиса. В широ-
ком смысле этот процесс может рассматриваться как яркий пример влияния одной из
разновидностей западной идеологии, связанной с индустриальной цивилизацией, на
общество, культура которого еще в недавнем времени была традиционной.
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Русько-половецькі відносини неодноразово ставали предметом дослідження як віт-
чизняних, так і зарубіжних істориків. Серед дослідників, які прямо чи побіжно тор-

калися цієї теми, варто виділити праці П. Голубовського, М. Грушевського, Д. Расов-
ського, С. Плетньової, Г. Федорова-Давидова, Б. Рибакова, П. Голдена, О. Пріцака,
В. Спінея, П. Толочка, О. Моці, В. Бордухина, О. Осіпяна, О. Бубенка, М. Квітницько-
го, Я. Пилипчука та ін. [Голубовский 1884; Грушевський 1905; Расовский 2012; Плет-
нева 2010; Федоров-Давывов 1966; Рыбаков 1982; Golden 2003; Пріцак 2008; Spinei
2003; Толочко 1996; Моця 2007; Бордухин 2000; Осіпян 2005; Бубенок 1997; Квітниць-
кий 2008; Пилипчук 2012]. Незважаючи на це, тема русько-половецьких відносин не
втратила своєї актуальності. Історики, розглядаючи зазначену проблематику, не приді-
ляли належної уваги, власне, першим контактам Південної Русі з половцями.

Фрагментарні свідчення давньоруських літописів з 1055-го по 1071 р. містять лише
чотири згадки про половців, які не дозволяють виділити загальні риси давньоруської
політики щодо кочовиків. У зазначений період загроза надходила з лівого берега Дні-
пра, становила більш локальний характер і не загрожувала державі. Освоєння степових
просторів проходило в основному без загострення відносин із сусідами. Отже, в цьому
дослідженні ми спробуємо простежити і виділити основні риси русько-половецьких
відносин у зазначений період.

Окремі половецькі (кімако-кипчацькі) племена внаслідок своєрідного демографіч-
ного вибуху і швидкого розвитку кочового скотарства поступово розширяли територію
своїх кочовищ у південно-західному напрямі. У 30-х роках ХІ ст. вони виходять до Вол-
ги, звідки починають проникати в степи Північного Приазов’я та Сіверського Дінця
[Голден 2003, 458; Квітницький 2008, 135; Пилипчук 2012, 79]. Основний маршрут роз-
селення в більшості половецьких (куно-кумано-кипчацьких) племен проходив дещо
південніше кордонів Русі [Golden 1990; Golden 2003; Spinei 2003; Пріцак 2008]. Давньо-
руські літописи не повідомляють про масштабні зіткнення між печенігами й торками
та половцями, але очевидно, що останні намагалися розширити території своїх кочо-
вищ і політично підпорядкувати попередників [Расовский 2012, 20; Головко 2001, 114;
Кляшторний, Савинов 2005, 139–140]. У басейні Сіверського Дінця закріплюється до-
нецько-донське об’єднання половецьких племен на чолі з давньотюркським родом
Ашинів [Кляшторний, Савинов 2005, 141]. Не дивно, що саме в представників цього
об’єднання державотворчі процеси розпочалися раніше, ніж в інших племенах, які лі-
том 1055 р. вперше підходять до південно-східного кордону Переяславського князів-
ства [Ипатьевская… 1962, 150].

Перша згадка про половців була відображена в найдавніших літописних зводах по-
різному. Так, наприклад, в Іпатіївському літописі сказано: “Приходи Блуш с половци и
створи Всеволод мир с ними и возвратишася восвояси” [Ипатьевская… 1962, 150]. У
свою чергу, в Новгородському першому літописі старшого ізводу під 1055 р. взагалі не
згадується про половців. Відповідно, поява кочовиків на кордоні Переяславського кня-
зівства залишилася поза увагою у віддалених руських князівствах.

М. С. Осипенко
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П. Голубовський вважав, що половці вперше не змогли напасти на Русь, тому що
основна маса половецьких орд не встигла прикочувати в Придніпров’я з донецьких сте-
пів [Голубовский 1884, 77–78]. Підтримав цю точку зору Д. Расовський, який зазначив,
що половці, отримавши відкуп від Всеволода, відійшли назад у степ, не зачепивши
його земель [Расовский 2012, 205]. Нарешті, В. Єгоров зауважив, що з повідомлення лі-
тописця випливає, що зустріч переяславського князя з половцями закінчилася мирно,
але дослідник не виключає, що половецький загін виконував розвідувальні функції,
щоб встановити співвідношення сил та оцінити можливість майбутніх набігів на Русь
[Егоров 1994, 189]. А спроба В. Каргалова пов’язати появу половців із формуванням
тріумвірату Ярославичів, спрямованого на збереження єдності Русі в умовах посилен-
ня процесу феодальних відносин, має явно надуманий характер [Каргалов 1968, 38].
Тому що цей союз був сформований зовсім з інших причин і раніше, ніж зафіксовано
першу згадку про половців у літописах [Толочко 1992, 31–35]. Дещо іншої точки зору
дотримуються Л. Гумільов та В. Бордухин, які вважають, що Всеволод і половці укла-
ли військовий союз та узгодили дії проти торків [Гумилев 2006, 274; Бордухин 2000,
65]. Однак і щодо цього немає конкретного підтвердження в давньоруських літописах.

Негативна оцінка першої зустрічі Всеволода та половців обґрунтовувалася дослід-
никами, головним чином, виходячи з подальшого розвитку русько-половецьких від-
носин, які характеризувалися воєнним протистоянням. У той же час давньоруські лі-
тописні джерела нічого не повідомляють про активізацію князів щодо укріплення
обороноздатності південноруських земель у зв’язку з кочівницькою небезпекою. Архео-
логічні дані показують, що на середину ХІ ст. укріплення Дніпровського Лівобережжя,
порівнюючи з Правобережжям, були набагато менші та слабші і почали розбудовувати-
ся тільки на кінець століття [Моргунов 2009, 170–181].

Очевидно, що перша зустріч Русі та половців у 1055 р. носила мирний характер і не
мала великого значення для обох сторін [Моця 1997, 47; Толочко О., Толочко П. 1998,
180, Моця 2007, 60]. Скоріш за все, половецьким ханом був невеликий воєначальник,
який керував одним із загонів, що переслідував розбитих торків. Також загін Блуша міг
займатися пошуком нових територій для пасовищ на північ від основної маси поло-
вецьких племен.

На рубежі 50–60-х рр. ХІ ст. загрозу для південноруських князівств становили не
половці, а племена торків. Останні відчували на собі постійний тиск із боку половець-
ких орд [Головко 2001, 116; Кляшторний, Савинов 2005, 141]. Невідомо, з яких причин
торки вирішили прориватися на захід саме через південноруські степи. У 1060 р. спіль-
ні війська князівського тріумвірату Ізяслава, Святослава, Всеволода та полоцького кня-
зя Всеслава “совокупивше вои бещислены и поидоща на конихъ и в лодьяхъ бещислено
множъство” здійснили спільний похід на торків, але ті не прийняли бою [Лаврентьев-
ская… 1962, 162, Ипатьевская… 1962, 151].

Наступна згадка про половців на сторінках літопису датується 1061 р.: “Придоша
Половци первое на Руськую землю воевать; Всеволодъ же изиде противу имъ месяца
февраля въ 2 день. И бившимъся имъ, победиша Всеволода, и воевавше отъидоша… Се
бысть первое зло на Руськую землю от поганых безбожных враг; бысть же князь их
Сокал” [Ипатьевская… 1962, 152]. Причини набігу давньоруським літописцем не пові-
домляються. Більшість дослідників давали стереотипну оцінку половецькому набігу
1061 р., який ставив за мету пограбування й захоплення полонених [Голубовский 1884,
78; Грушевський 1905, 56; Федоров-Давидов 1966, 223; Плетнева 1975, 264; Егоров
1994, 189; Светлов 2002, 18; Моця 2007, 34; Котляр 2009, 173; Плетнева 2010, 49; Мар-
ченко 2012, 72].

На думку Д. Расовського та Л. Гумільова, безпосередньою причиною вторгнення
було незадоволення половцями введенням та розселенням князями на південноруській
території полонених торків. У баченні половців статус торків прирівнювався до рабів,
які мусили поповнювати чисельність та економічну базу їхніх орд [Гумилев 2006, 301;
Расовский 2012, 201].
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На нашу думку, важливо звернути увагу на те, що, стисло описуючи набіг 1061 р.,
давньоруський літописець вказує на його календарну дату. Якщо 2 лютого відбулася
сама битва, то половці вторглися в південноруські землі раніше і не в зручний для себе
період. Загальновідомо, що номади зазвичай нападали на сусідів у кінці літа чи на по-
чатку осені. Саме тоді кочовики з максимальним успіхом могли використати швидкість
та високу маневреність своєї кінноти, а в коморах селян було достатньо хліба після збо-
ру врожаю. Взимку орди сильно відчували нестачу провіанту, худоба масово гинула
внаслідок холодів та недоїдання, а коням важко було нести на собі вершника.

Таким чином, зимою кочовиків, в цьому випадку орду хана Сокала, могли штовхнути
на набіг лише екстремальні та природно-кліматичні причини. Звичайно, землеробське
населення також страждало від природних катаклізмів, але, враховуючи різні господар-
ські системи, перенести зиму їм було легше.

Отже, набіг 1061 р. був лише прикордонною сутичкою, бо в такому разі був би орга-
нізований відповідний похід військ тріумвірату. У свою чергу, половці хана Сокала ке-
рувалися не простим бажання наживи, а виходили з найнеобхідніших потреб кочовиків.
Тому не варто вважати цю літописну згадку початком загострення русько-половецьких
відносин, адже орди намагалися кочувати в глибині південноруських степів.

Писемні та археологічні джерела показують, що половецькі об’єднання в другій по-
ловині ХІ ст. перебували на стадії формування, були етнічно та економічно нестійкими
і політично роз’єднаними. В цих умовах у половців не вистачало сил на вирішення пи-
тань, які б призвели до погіршення зовнішньополітичної ситуації. Нам імпонує думка
С. Плетньової, що мир з Руссю був для половців необхідний, оскільки дозволяв макси-
мально освоїти південноруські степи, не остерігаючись перманентних ударів руських
князів [Плетнева 1975, 267]. Тому в поле зору давньоруських літописців, як правило,
потрапляли лише окремі половецькі орди, які з огляду на вказані причини підходили до
кордону Південної Русі.

Звичайно, це не означало, що між Русью й половцями не виникало ніяких протиріч.
Половці перебували на першій стадії кочування і в цей період намагалися максимально
розширити території своїх пасовищ, а відкупи та грабунки були важливою складовою
кочової економіки взагалі [Плетнева 1982, 14]. Крім того, половецька аристократія на-
магалася зосередити у своїх руках потік товарів, що надходив з-за меж степу, оскільки
кочове господарство не могло задовольнити їхні потреби в ремісничих виробах та пред-
метах розкоші [Хазанов 2002, 356–358].

Фактично вже перші русько-половецькі контакти в 1055 і 1061 рр. показали, що ці
відносини лежали дещо в іншій площині. Не було випадковим, що з номадами зіткну-
лося саме Переяславське князівство, яке заходило в глиб степу, утворюючи своєрідну
контактну зону між степовим та осілим світом. Територіальна нестійкість орд, по суті,
нівелювала кордон між половцями і Південною Руссю, а економічна складова двох гос-
подарських систем була тісно пов’язана з водорозділом рік.

Різні літописні зводи згадують під 1065–1066 рр. нашестя “поганыхъ” на “Русьскую
землю”, про що знаменувала “звѣзда превелика лучѣ имущи акъє кровавъє” [Лаврен-
тьевская… 1962, 164, Ипатьевская… 1962, 154]. Як відомо, терміном “поганы” давньо-
руські літописці називали всіх кочовиків, які в більшості своїй дотримувалися язич-
ницьких традицій. Це повідомлення не вказує конкретно на причетність половців до
цього нашестя, а також не вказує територію, яка була ним охоплена. Тому, розглядаючи
початковий етап русько-половецьких відносин, на цій згадці ми не будемо зупинятися.

Втретє половці зустрічаються на сторінках літописів восени 1068 р., коли кочовики
під проводом хана Шарукана насунули на територію Переяславського князівства. “При-
доша иноплеменьници. на Рускую землю. Половци мнозѣ. Изѧславъ же и Сто҃славъ. и
Всеволодъ. изиидоша противу имъ. на Льто. и бывши нощи. поидоша противу собѣ…
и побѣгоша Половци” [Ипатьевская… 1962, 160]. Половцям вдалося глибоко вклинити-
ся на територію Переяславського князівства, перш ніж князівський тріумвірат зібрав
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війська та зустрів їх на річці Альті (права притока Трубежа) на північ від Переяслава. У
першій битві південноруські війська були розбиті й князі відступили: Ізяслав із Всево-
лодом до Києва, а Святослав у Чернігів [Лаврентьевская… 1962, 170, Ипатьевская…
1962, 160].

Враховуючи те, що сам наступ відбувся восени, коли повністю завершився збір уро-
жаю, цей набіг розглядався дослідниками як широкомасштабний половецький натиск
на Русь [Ляскоронский 1903; Грушевський 1905, 56; Моця 1997, 48; Плетнева 2010, 49;
Клеймьонова 2011, 21; Расовский 2012, 204]. У такій складній ситуації літопис досить
глухо повідомляє про масштаб половецького вторгнення: “Половцемь воюющимъ. по
земли Рустѣи” [Ипатьевская… 1962, 162]. Виходячи з цього повідомлення, ще М. Гру-
шевський припустив, що половцями було зайнято територію не тільки Переяславського
князівства, а й Київського, куди кочовики рушили, переслідуючи війська відступаючих
князів [Грушевський 1905, 56; Рыбаков 1982, 440; Толочко О., Толочко П. 1998, 180–
181; Марченко 2012, 71–72].

Підтвердженням цієї точки зору є вересневе повстання киян, яке відбулося відразу
після повернення Ізяслава з битви на Альті, коли князь відмовився видати людям зброю
для боротьби з половцями [Ипатьевская… 1962, 161]. Але ще М. Тихомиров недовірли-
во поставився до цього припущення, вбачаючи в київському повстанні не зовнішні, а
внутрішні фактори [Тихомиров 1956, 188]. В. Мавродін головну причину повстання пе-
реносив в економічну площину. На його думку, наступ половців підірвав торгові комуні-
кації Києва з містами Північного Причорномор’я [Мавродин 2002, 212–213]. Б. Рибаков
вбачає головну причину повстання в соціальній нерівності, а також у потужному опози-
ційному русі з боку язичницького населення Києва, яке в боротьбі з церквою опиралося
на Всеслава Полоцького [Рыбаков 1982, 440–441]. Останній перебував у темниці Ізясла-
ва, куди був підступно кинутий тріумвіратом [Ипатьевская… 1962, 160]. Цікаву думку
наводить І. Фроянов, який у перерахованих подіях вбачає “общинну революцію”, що
встановлювала верховенство київської общини над князем [Фроянов 2012, 152].

На нашу думку, київське вересневе повстання 1068 р. було викликане внутрішніми
проблемами, які турбували населення столиці Давньої Русі. Поразка на Альті, скоріш
за все, стала приводом, щоб розпочати саме повстання: “Половци росоулисѧ по земли”
[Ипатьевская… 1962, 161]. Можливо, заворушення почалися раніше, ще до битви на
Альті, адже видається дивним, що князі, зазнавши однієї поразки, відразу відступили.
Присутність у Києві Всеволода також викликає подив. Адже замість того, щоб органі-
зувати оборону Переяславського князівства, князь перебуває в цей час з Ізяславом.
Можливо, Всеволод, як улюблений син покійного Ярослава Мудрого, мусив заспокоїти
киян і надати підтримку Великому князю.

У той же час літописець нічого не зазначає про Переяслав та його околиці як район,
що був охоплений половецьким набігом. Занепад торгівлі з причорноморськими міста-
ми не знаходить підтвердження даними археології та не міг відбутися за такий корот-
кий час. У процесі дослідження грецьких міст Херсонеса та Судака (давньоруські назви
Корсунь і Сурож) постійно знаходять предмети давньоруського імпорту, які свідчать
про те, що торгові зв’язки не переривалися протягом усієї другої половини ХІ ст. [Якоб-
сон 1950, 35]. Також не переривалися і політичні зв’язки між Черніговом та Тмутара-
канню. Кочовики не були зацікавлені в тому, щоб занепадала торгівля. Зважаючи на те,
що давні тюрки постійно залучалися до охорони караванних шляхів у Середній Азії та
самі стимулювали торгівлю, навряд чи половці пішли проти сталої традиції [Хазанов
2002, 324–328].

Це дозволяє нам припустити, що після поразки тріумвірату на Альті половецький
наступ охопив землі по лівий берег Дніпра та не поширювався на Київське князівство,
а територія обмежилася в основному тільки північно-східними землями Переяславсько-
го князівства. Коли надійшло повідомлення про заворушення в Києві, Ізяслав і Всево-
лод вирушили в столицю, а на чолі об’єднаного війська залишився Святослав. Він і
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продовжив боротьбу з кочовиками, які просувалися в напрямку його князівства: “По-
ловцемь воющимъ ѡколо Чернигова” [Ипатьевская… 1962, 161].

У кінці жовтня 1068 р. хан Шарукан здійснив спробу заглибитися в густозаселені
райони Чернігівського князівства на північ від Десни [Зайцев 2009]. Очевидно, що по-
ловці весь цей час перебували на південноруських землях. Цього разу розвинути успіх
кочовикам не вдалося. Битвою на річці Снові Святослав Ярославич з меншими силами
“и ѡдолѣ Сто҃славъ вь трѣхъ тысѧщах а Половѣць. вı҃. 12 Тысѧщь” завдав поразки Ша-
рукану “и тако изби ӕ и друзии потопоша вь Снъви. а кнѧзѧ ихъ руками ӕша. вь. 1 дн҃ь
ноӕбрѧ” [Ипатьевская… 1962, 161].

Шарукан намагався розширити свої володіння за рахунок південноруських степових
територій, які були малозаселені та слабоукріплені [Куза 1996; Моргунов 2009, 219–
221]. Якщо подивимося на топографію археологічних пам’яток сучасної Полтавщини
давньоруського часу, ХІ ст., побачимо, що укріплені поселення зосереджувалися в
основному на Правобережній Сулі. Пам’ятки середньої течії правого берега Псла та
Ворскли представлені рідкими відкритими поселеннями [Кучера 1975, 124; Куза 1996;
Моця 2007, 108–113].

Враховуючи те, що кочовики постійно відчували життєву необхідність у нових пасо-
вищах, а половці в цей період намагалися максимально оволодіти степовими зонами, це
виглядає головною із причин їхнього вторгнення 1068 р. Необхідно вказати й те, що
хан був добре інформований щодо внутрішньої ситуації на Русі, адже в 1067 р. Київ,
Переяслав і Чернігів вели виснажливу боротьбу з Полоцьком [Лаврентьевская… 1962,
167; Ипатьевская… 1962, 160]. Завдавши поразки тріумвірату на Альті, Шарукан, скоріш
за все, шукав порозуміння з південноруськими князями. Саме тому не був розорений
Переяслав, територія якого в давньоруський час обмежувалася мисом, який утворився в
гирлі Альти на правому березі Трубежа [Колибенко О, Колибенко О. 2004, 153–155].
Облога міста тільки розпорошувала і виснажувала сили половецького війська. Голо-
вний аспект робився на тому, щоб нав’язати південноруським князям швидкий мир піс-
ля однієї-двох завданих поразок. Але битва на Снові не дала цим планам здійснитися.

Таким чином, наступ 1068 р. завершився повною поразкою половців. Він показав,
що прорив у глиб південноруських земель був неможливий, оскільки кочовики ще не
мали достатньо сил для боротьби з добре навченою княжою дружиною. Для цього було
необхідне політичне об’єднання розрізнених половецьких орд, яке б дозволило висту-
пити у відносинах із Руссю міцною військово-політичною силою. Тому потрібно від-
мовитися від думки про те, що наступ Шарукана призвів до територіальних чи еконо-
мічних втрат, – реальної загрози ці вторгнення не становили.

Не викликає сумнівів те, що наслідки розгрому Шарукана підірвали сили самого
донецько-донського об’єднання. У 70–90-х рр. ХІ ст. донецько-донські половці фактич-
но відмовляються від самостійних акцій і беруть участь лише в князівських усобицях
як допоміжна наймана сила руських князів. Можливо, це було пов’язано з тим, що ста-
білізація половецьких орд на Сіверському Дінці в кін. 60-х – на поч. 70-х рр. ХІ ст. за-
початкувала зміцнення політичних відносин чернігівського князя з Шаруканом.

Наступний набіг на Русь зафіксований коротким повідомленням літопису під
1071 р., коли кочовики “воеваша у Растовьця и у Неятина” [Ипатьевская… 1962, 161].
На відміну від попередніх, це вторгнення було здійснене в районі Поросся та зовсім ін-
шим половецьким об’єднанням, що кочувало в Побужжі [Плетнева 2010, 49–50]. На
думку істориків, цей похід був здійснений проти торків, які проживали в районі цих
поселень [Расовский 2012, 49; Пилипчук 2012, 79]. Археологічні дані підтверджують
присутність тюркських конфедератів у цьому регіоні, а враховуючи ставлення половців
до торків, причина набігу зрозуміла [Плетнева 1973; Квітницький 2004, 38–41]. Давньо-
руський літописець нічого не говорить про збір війська південноруських князів для від-
січі половцям, зосереджуючи основну увагу на міжкнязівських суперечках. Очевидно,
що половці були відбиті гарнізоном прикордонних фортець або ж самими торками.
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Із 70-х рр. ХІ ст. намітився зовсім інший аспект русько-половецьких відносин –
участь половців у міжкнязівських усобицях. Варто зазначити, що залучення половців
не виходило за рамки традиційних форм взаємовідносин Русі з кочовиками, тому що
князі вже раніше користувалися послугами печенігів під час усобиць і зовнішньополі-
тичних акцій [Голубовский 1884, 167]. При цьому участь кочовиків в усобицях відбува-
лася з різних причин. Залучивши кочовиків, князі збільшували свої шанси для досяг-
нення поставлених цілей. Платою найманцям було все те, що вони могли награбувати в
ході усобиці. Тож кочовики обходилися фактично безкоштовно, а враховуючи те, що
утримувати княжу дружину було недешево, участь в усобицях половців ставала неза-
мінною. Між князями діяла середньовічна феодальна мораль, “отчину” можна було до-
бувати практично будь-якою ціною. А сама участь у міжкнязівських суперечках була
лише на руку кочовикам, вигіднішою, ніж самостійні набіги, яким не загрожував удар з
боку князівських дружин.

Таким чином, русько-половецькі відносини сер. 50 – поч. 70-х рр. ХІ ст. мали ло-
кальний характер і не загрожували державі. Тричі половці з’являлися на Дніпровсько-
му Лівобережжі та один раз на Правобережжі. Перша зустріч половців з русичами мала
мирний характер, у трьох наступних використовувалася зброя, але це не призводило до
загострення русько-половецьких відносин. Природні катаклізми, які штовхали кочови-
ків на грабунок осілого населення, накладали негативний відбиток на ці контакти.
Основним завданням історичного розвитку половців на цьому етапі було вирішення
внутрішніх “степових” проблем: встановлення гегемонії на захоплених територіях,
зміцнення економічної бази, подальше освоєння південноруських степів, врегулювання
відносин із попередніми кочовими (печеніги, торки) та осілими (алани, частково
слов’яни) народами степів. На цьому фоні спроба хана Шарукана оволодіти степовими
зонами південноруських земель видається досить авантюрною. Хоча саме вона запо-
чаткувала тісні контакти донецько-донського об’єднання та Чернігівського князівства.
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Колись землі тувинців (відомі під назвою “Урянхайський край”) входили до складу
Джунгарського ханства, потім – до Цінської імперії. Від 1755 року краєм управляв

маньчжурський військовий губернатор у Зовнішній Монголії – цзяньцзюнь. На початку
ХХ ст. в його підпорядкуванні фактично перебували 26 (із 47) сомонів1 Урянхаю. Що-
правда, за іншими даними, йдеться про 21 сомон, що безпосередньо підпорядковувався
князям і вищим ламам Зовнішньої Монголії (13 – Сайн-нойон-ханському аймаку, 5 –
Дзасакту-ханському аймаку, 3 – богдо-гегену) [Шурхуу 2001, 98]. Національно-визволь-
ний рух монголів 1911 року відокремив Урянхай від Китаю. Пекін припинив контролю-
вати становище в краї. У 1914 році Урянхайський край стає протекторатом Росії, а з
кінця 1919 року в ньому перебували радянські війська, які зайняли край під час пере-
слідування загонів О. Колчака. Разом із тим у 1910-ті роки частина тувинських хошунів
час від часу визнавала над собою юрисдикцію Монголії та сплачувала податки мон-
гольським чиновникам.

На початку ХХ ст. богдо-гегену VIII (1875–1924), провідному буддійському ієрарху,
з часом – владиці Зовнішньої Монголії, підпорядковувались усі тувинські монастирі
(хуре). У другій половині 1910-х рр. в умовах воєнного часу, складної обстановки в
Туві й наростаючої активності Монголії на тувинському напрямку питання залежності
тувинських буддистів від монгольського центру стало предметом пильної уваги росій-
ських політиків і чиновників. Перш ніж перейти до цікавої історії про плани модерні-
зації тувинської сангхи під час війни й революції, зупинимося на специфіці буддійських
церков Монголії й Туви і характері релігійних зв’язків між двома народами.

У першій половині ХVII ст. в Монголії з’являються перші реінкарнації (перевтілен-
ня) видатних діячів буддизму, або персонажів пантеону (монгольською мовою – хубіл-
ганів), які з часом склали основу її церковної ієрархії. Ідею “переродженства” було
запозичено монголами з Тибету (там ця традиція формувалася від початку ХІІІ ст.).
Цінський уряд надавав хубілганам два титули: “хутухта” – за визначну діяльність
саме на користь релігії та церкви – і титул “геген” – за світські вислуги. З часом титул
“хутухта” почав вважатися найвищим серед осіб духовного сану. Як зазначає відомий
німецький монголознавець В. Хейссіг, на 1900 рік у монгольських землях, а також у
Пекіні налічувалося до 243 реінкарнацій [Heissig 1980, 34–35]. Зокрема, на початку
ХХ ст. в Халсі налічувалося близько 140–150 хутухт і гегенів (за даними І. Майського,
13 хутухт і приблизно 100 гегенів) [Очерки истории культуры МНР 1971, 58; Майский
1960, 246]. Четверо з вищезгаданих хутухт мали земельну власність, а інші кочували
разом зі своїми підданими. Віруючі дуже шанували хубілганів, тому їхні монастирі
майже завжди процвітали. Кожен більш-менш значний хубілган мав власний монастир
із підданими. У бурятів же, за даними 1922 р., налічувалося лише 4 хубілгани2. Серед
калмиків і тувинців інститут хубілганів взагалі не дістав поширення.

Основною структурною одиницею монгольської церкви був монастир. У великих
монастирях узвичаїлася власна внутрішня ієрархія лам на чолі з настоятелем. Структу-
ра буддійської адміністрації було запозичена з монастирів Тибету; посади обіймали
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тільки духовні особи. Кожен монастир жив автономно, оскільки економічно вони не за-
лежали один від одного, а ієрархії адміністративної не було сформовано. Хоча російські
урядовці вже в середині ХVІІІ ст. трактували носія титулу “богдо-геген” (джебцзун-
дамба (від тиб. джебцзун, дампа)) як “головного жерця” Монголії3, проте статус богдо-
гегена лише відображав виняткове становище його роду в монгольському суспільстві.
Хубілгани і настоятелі монастирів не підпорядковувалися йому. Питання буддійської
церкви в Халсі підлягали регулюванню монгольською світською владою, яка мала ін-
формувати Пекін про все, що стосувалося духовних справ на підвладних теренах. Проте
богдо-гегени мали право призначати нових хубілганів і надавати титули представникам
аристократії; в їхньому підпорядкуванні перебували монастирі та вищі лами Туви4.

У Туві богдо-гегенів шанували так само високо, як і в Монголії. Далі йшли джал-
хандза-хутухти, які в ХІХ – на початку ХХ ст. користувалися великим авторитетом, зо-
крема в Західній Монголії, і фактично посідали друге місце серед північномонголь-
ських хубілганів після богдо-гегенів. У першій чверті ХХ ст. це був джалхандза-хутухта
VIII Дамдинбазар (1874–1923). Німецький мандрівник Г. Констен, який відвідав Мон-
голію на початку ХХ ст., зазначав, що Дамдинбазар був відомий у Халсі ще й як лікар і
віщун [Ломакина 1993, 49]. У Західній Монголії, яка межувала з Тувою, його шанували
майже як богдо-гегена. А. Орлов, генеральний консул Росії в Монголії, в “Нотатці про
Урянхай” характеризував цього владику, зокрема, так: “переродженець, який проживав
неподалік від Урянхайського кордону і найбільш з усього буддійського духівництва ша-
нований у краї”5. Загалом же, як зазначав наприкінці 1918 р. комісар у справах Урянхай-
ського краю О. Турчанинов, “усякий хутухта має величезний вплив на всіх урянхів”6.

Тувинські монастирі функціонували автономно, як і монгольські. Разом із тим деякі
дослідники вважають, що не можна сказати, що всі монастирі в Туві існували самі по
собі. Порівняно великі родові монастирі контролювали діяльність дрібніших [Хомушку
2005, 128]. Утримувалися лами за рахунок хошуна, за ті ж суспільні суми будувалися
самі монастирі і купувалася релігійна література в інших землях Цінської імперії
[Попов 2007, 320]. Найвищий ієрархічний ступінь для тувинських лам був визначений
рангом “камби” (хамбо7) – настоятель монастиря. Обиралися вони з “осіб найстаршого
духовенства” і затверджувалися хутухтами й хошунними правителями [Кабо 1934, 78].

Між Тувою та Зовнішньою Монголією були щільні контакти, пов’язані з буддій-
ською сферою. З монголами, як одновірцями, відносини підтримувалися, зокрема, що-
річними поїздками тувинських лам в Ургу й до різних хутухт, які жили в монгольських
аймаках, на поклоніння8. Натомість монгольські лами-вчителі часто приїздили до Урян-
хайського краю на запрошення місцевих князів задля підготовки лам із числа самих ту-
винців. В. Л. Попов, який на початку ХХ ст. кілька раз відвідував Туву, згадував в одній
зі своїх праць: “Однак нам довелося зустріти доволі великий караван урянхів, що по-
верталися з м. Урги, куди більш релігійні урянхи їздять на поклоніння Богдо-гигену.
Ці прочани ламаїзму, звичайно, вирушаючи за тисячу верст в Ургу, витрачають немалі
кошти на мандрівку та підношення. Нерідко і з Урги, від Богдо-гигена приїздять в
Урянхайську землю лами за жертвоприношеннями. Отже, зв’язок з центром ламаїзму
північної Монголії підтримується” [Попов 2007, 321]. Такі паломництва тувинців до
монгольської столиці тривали до кінця 1920-х рр.

Навчання в тувинських монастирях було лише початковим ступенем освіти. Надалі
діти тувинських аристократів і чиновників, представники заможних родин продовжу-
вали навчання в монгольських монастирях. Це собі могли дозволити або діти багатих
батьків, або дуже здібні учні з родин аратів, хоча останнім це було зробити значно важ-
че [Хомушку 2005, 135]. Освіту тувинці здобували в монастирях монгольських міст
Улясутая, Урги, а також у монастирях Тибету, розташованих в історичній області Амдо.
Разом із випускниками монастирів до Туви приходили тибетська медицина, перекладна
та оригінальна монгольська література [Аранчын 1982, 44]. На думку окремих дослід-
ників, освіченим представникам, а через них – значній частині тувинського народу була
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доступна вся писемна література, яка існувала старописемною монгольською мовою
[Самдан 2001, 166]. “Кращі з лам займались історією за давніми монгольськими літо-
писами. Нам часто доводилося чути розповіді старих про те, як лами у своїй родині зи-
мовими вечорами розповідали відомості про давню історію монголів і тувинців”, – зга-
дувала радянський етнограф К. Прокоф’єва, що відвідувала Туву в першій половині
1950-х рр. [Прокофьева 2011, 386]. За спостереженнями О. Турчанинова, практикували
тибетську медицину лише ті лами, які навчались у Монголії й навчалися доволі довго.
Ліки, що вони використовували, надсилалися з Монголії готовими наборами [Турчанинов
2009, 111]. Тувинські лами їздили на навчання до монгольської столиці ще й наприкінці
1920-х рр. Так, за деякими даними, у 1928 році на державні і монастирські кошти в
Улан-Баторі навчалося 20 “надто молодих” тувинських лам [цит. за: Моллеров 2013, 28].

У першій чверті ХХ ст. серед тувинської буддійської громади виділявся настоятель
Верхньо-Чаданського хуре Лопсан Чамзи (Лубсан Чжамцо) (1857–1930). Здобувши ду-
ховну освіту в одному з монастирів Тибету, ймовірно в Лаврані, він повернувся в Туву
досить освіченою людиною, яка володіла глибокими знаннями в галузі філософії й об-
рядової практики буддизму, тибетською й монгольською мовами [Монгуш 2001, 107].
Сам себе він характеризував (у зверненні до О. Турчанинова) як нащадка правителів
хемчицьких урянхів, що має духовне звання хамбо-лами, отримане від тибетського ху-
тухти в Амдо, «возведенного всеми Кемчикскими урянхами в наставника “Бакши”9

Хамбо-Ламы – Гэлун10 Лупсанчжамца»11. Лопсан Чамзи не лише був удостоєний висо-
ких буддійських ступенів, а й перебував у родинних зв’язках із правителем Даа-хошуну
Буян-Бадирги, одним із найяскравіших політичних діячів Туви. У той час як більшість
тувинської еліти думала про приєднання до Монголії, Лопсан Чамзи впродовж усіх
1910-х рр. залишався переконаним прихильником зближення з Росією. Зокрема, 28 ве-
ресня 1913 р. він звернувся із проханням про прийняття під заступництво Російської
імперії населення Хемчику [Установление… 1994, 13].

Уряд Автономної Монголії (1911–1919) активно намагався дипломатичним шляхом
добитися від Росії згоди на включення Урянхайського краю до складу монгольської
держави й не змирився із протекторатом Росії над Урянхаєм. 11-та стаття Кяхтинської
угоди 1915 р. дала новий поштовх російсько-монгольській полеміці навколо проблеми
приналежності Туви. У 1916 р. активність монголів у Туві суттєво зросла. У зв’язку з
цим у червні 1916 р. царський уряд увів у Туву другу козачу півсотню. У липні 1916 р.
Урянхайський край Іменним Найвищим Указом від 27 лютого 1916 р. визнавався та-
ким, що перебуває, як і інші терени імперії, у стані надзвичайної охорони. 1 серпня
1916 р. іркутський генерал-губернатор А. Пільц повідомляв про надзвичайно загрозли-
вий стан на ґрунті монгольської пропаганди, яка може призвести найближчим часом до
збройних нападів тувинців на російське населення12. Улітку 1916 р. відбулися перего-
вори щодо урянхайського питання між міністром закордонних справ Монголії Церен-
доржем і китайським резидентом в Урзі Чень Лу. Обидві сторони взяли на себе зобо-
в’язання проводити в Урянхаї погоджену політику. Новини з Монголії “внаслідок
ствердження цими урядами приналежності їм Урянхаю”13 непокоїли російську сторону.

Підпорядкованість тувинського духовенства ієрархам, що очолювали сусідню дер-
жаву і вважали Туву частиною Монголії, тісні зв’язки між двома народами на ґрунті
спільної релігії, освіти й медицини, а також монастирської культури ставали в таких
умовах політичним фактором. У результаті в російської сторони виникли плани реорга-
нізації буддійської сангхи Туви як з метою її певної модернізації, так і для встановлен-
ня більшої самостійності тувинської церкви стосовно Монголії й Тибету. Зразком для
модернізації тувинської буддійської сангхи повинна була стати, за задумом російських
чиновників, схема управління бурятськими буддистами. На чолі буддійської громади
Східного Сибіру стояв Бандидо-хамбо-лама14, який завідував релігійними справами,
дацанами та ламами і підпорядковувався безпосередньо Департаменту закордонних
сповідань МВС, а звітувати мав військовому губернатору і генерал-губернатору.
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Бандидо-хамбо-ламі надавалося право збирати в духовному правлінні з’їзди з шире-
туїв15 усіх довірених дацанів і світських почесних представників від кожного відомства
для обговорення важливих релігійних питань і господарських потреб бурятів [Крайно-
ва 2011, 7]. Його посада була виборною. Бандидо-хамбо-лам обирали з настоятелів ве-
ликих монастирів, видатних релігійних діячів і вчених. З часу прийняття “Положення
про Буддистів Східного Сибіру” (17 вересня 1905 р.) було вирішено перевести канцеля-
рію Бандидо-хамбо-лами в урядову установу під назвою “Духовное направление Буд-
дийского духовенства”. Очолював цю установу безпосередньо сам Бандидо-хамбо-лама
[Крайнова 2011, 10].

Комісар Урянхайського краю В. Ю. Григор’єв 1–2 березня 1917 р., посилаючись на
клопотання правителів ряду хошунів (у т. ч. Хемчицьких) і сомонів, подане йому ще в
серпні 1916 р., щодо об’єднання всього духовного управління Урянхаю під владою
однієї духовної особи і виконуючи доручення Іркутського генерал-губернатора від
30 грудня 1916 р. за № 451 виступити з пропозицією про призначення Бандидо-камби-
лами Урянхайського духовенства, скликав у Білоцарську з’їзд представників духовен-
ства. Нарада під головуванням Григор’єва обговорила питання управління ламством і
дійшла таких висновків. Мовляв, за умов незгуртованості буддійського духовенства в
Урянхайському краї місцевим ламам важко здобути настільки велику авторитетність в
очах населення, щоб останнє припинило відчувати гостру необхідність у зверненні за
своїми духовними потребами в Тибет чи в Монголію. До того ж важко контактувати ту-
винському ламству з російською владою. Тому нарада вважала безумовно бажаним
об’єднання всього буддійського духовенства під владою однієї особи, з огляду на чис-
ленність монастирів16, з правами та обов’язками Бандидо-хамбо-лами17. В. Григор’єв
вважав, що, оскільки майбутньому Бандидо-камби-ламі належить забезпечити мож-
ливість керувати духовними особами, а населенню віддалених місцевостей краю –
можливість без особливих перешкод відвідувати резиденцію владики, необхідно цю
резиденцію облаштувати в центральній частині Урянхаю. Найприйнятнішим місцем
для резиденції слід вважати Шагонарське хуре, тим більш що резиденція Бандидо-
камби-лами в центрі буде в корисній близькості від резиденції комісара. Наявні пара-
фії кожного з дацанів належить залишити без змін, а всіх теперішніх ширетуїв і лам
слід затвердити18.

На думку В. Григор’єва, тимчасова інструкція про управління справами ламаїстсько-
го духовенства в Іркутській губернії, що отримала затвердження міністра внутрішніх
справ 20 липня 1890 р., загалом, за визнанням самих представників місцевого ламаїст-
ського духовенства, може бути впроваджена і в Урянхаї19. Впровадження цієї інструкції
вимагає, щоб незвичайні для тувинців вимоги, як, наприклад, безумовна безшлюбність
духовенства, зменшення числа лам до штатної невеликої кількості, суворе скасування
особистої власності лам, впроваджувалися поступово, щоб проведення реформи не
було болісним і не спричинило невдоволення. Мовляв, упродовж 3–5 років, не раніше,
місцевий глава ламаїстського духовенства під систематичним впливом комісара встиг-
не завершити те, що розпочинається наразі. З огляду на ті ж міркування слід допустити
на невизначений час існування нештатних лам, тобто таких, які, проживаючи здебіль-
шого поза монастирями у своїх кочівлях і будучи майже всі одруженими, з’являться в
дацанах лише під час великих свят для допомоги при релігійних відправах.

Тут ми знову звернемося до специфіки тогочасних буддійських громад Монголії та
Туви. Реально майже перша-ліпша монгольська родина мала в буддійській громаді сво-
го представника, бо віддавала до монастиря хлопчика. Чимало з них після кількох років
навчання давали відповідні обітниці. Проте не всі вони могли залишитись при монас-
тирях; значна частина юнаків після завершення освіти поверталися до своїх хошунів.
Це були так звані “степові” лами. Вони жили як скотарі, мали дружин і дітей, а до мо-
настирів з’їжджалися лише на великі свята. Те ж саме можна сказати й про тодішню
тувинську сангху. Ілюструють цей стан речей спостереження О. Турчанинова, на думку
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якого тувинське ламство можна було розділити на три групи. Перша група – вище ду-
ховенство, яке дістало завершену духовну освіту, друге – духовенство за обітницею (за-
гальна маса лам), “подібно первісткам, яких присвячували Богу в ізраїльтян, яке в
більшості випадків вирізняється із загальної маси населення лише необхідністю бути
присутніми на богослужіннях, одягом і деякими звичаями, і третє, аналогічне нашому
чернецтву, духовенство, яке проживає при монастирях”20.

Хоча неприпустимість шлюбу залишалася однією з головних вимог чернечої етики
в північному буддизмі (яка все-таки не стосувалася лам тибетських шкіл н’їнгма та
каг’ю, котрі мали право одружуватися), проте серед монгольських народів лами дотри-
мувалися целібату далеко не завжди. Особливо це було характерно для степових лам,
які часто заводили собі неофіційну родину. У Туві ж, за словами М. Монгуш, склалася
своєрідна, м’якша форма цієї традиції, що передбачала наявність одруженого ламства,
а обітниця “не перелюбствуй” скоріше сприймалася як “не зраджуй своєму супутнико-
ві” [Монгуш 2001, 76]. Ця обставина шокувала багатьох мандрівників і дослідників, які
спостерігали серед тувинських лам вільне та відкрите проживання з жінками всупереч
чернечим вимогам [див.: Грумм-Гржимайло 1926, 151; Традиционная культура… 2003,
52, 136; Попов 2007, 320 та ін.]. Наводячи спостереження Б. Владимирцова, що в Коб-
доському окрузі21 (серед дербетів22) зовсім не було лам, які б відкрито мешкали з дру-
жинами та мали самостійне господарство, Г. Грумм-Гржимайло додавав: чим вони
також відрізняються і від урянхайських ченців [Грумм-Гржимайло 1926, 219]. За мате-
ріалами 1-го Буддійського з’їзду (1928 рік), один з делегатів, який представляв хуре в
Тесингольському (Оюннарському) хошуні, розповідав, що в 1928 році серед них роби-
ли перепис за урядовим дорученням і одружених лам не записували. І вийшло, що на
хуре до перепису налічувалось 100 лам, а коли переписували, залишилось лише 9 (інші
одружені) і хуре ледь-ледь не розпалося23. Однак були і винятки, так, за тими ж мате-
ріалами, “внутрішній розпорядок у монастирських лам подібно Чеданському монасти-
рю був дуже суворий, а причини цього такі: старі, Чжамсу24, хомбо, які дали суворий
самвар (обітницю), і вище духовенство, приїжджаючи з Монголії, вчили своїх учнів на
власний розсуд”25. У Верхньо-Чаданському хуре нараховувалося 470 осіб, неодруже-
них; у Нижньо-Чаданському хуре – 270 осіб, 230 з них мешкали при хуре.

Проте повернімося до березневої наради тувинського духовенства. В. Григор’єв за-
значав, що, виходячи з політичних міркувань, а також враховуючи численність буддій-
ських монастирів, він вважає за необхідне надати тувинському Бандидо-камби-ламі
рівне значення із забайкальським. З тих же політичних міркувань він обстоював необ-
хідність надати комісару у справах Урянхайського краю владу затвердження лам і ши-
ретуїв у їхніх званнях, у питанні ж затвердження самого Бандидо комісар має лише
представляти кандидатів на затвердження вищої влади. Сам Григор’єв представляв на
затвердження лише одного кандидата, оскільки побоювався небажаного розшарування
лам на партії в разі обговорення кількох кандидатур: “У представленні своєму 26 лис-
топада 1916 р. за № 3029 я вже представляв Лупсана Чжамсуна як найбільш прийнятну
особу для обіймання посади Бандидо-хамбо-лами і як особу, вказану Кемчицькими і
деякими іншими правителями як бажаного главу духовенства. Тепер, на підставі вже
журналу з’їзду ламайського духовенства, я представляю Хамбо-Ламу Бакши на посаду
Бандидо і як кандидата від більшої і за значенням серед населення найвпливовішої час-
тини духовенства, який, якщо моє теперішнє представлення буде схвалене, стане не
призначеним ставлеником російської влади, а затвердженим обранцем. Наостанок до-
зволю собі доповісти, що негайне об’єднання ламайського духовенства в Урянхаї під
владою однієї особи і призначення Бандидо Хамбо Лами є на цей момент найбільш
своєчасним, а тому і невідкладним”26.

За словами В. Дацишена, Петербург не підтримав цієї ініціативи, зокрема в листі мі-
ністра закордонних справ, надісланому на початку 1917 р. в Іркутськ, зазначалося: “Я
змушений, однак, відверто висловити Вашому Високопревосходительству мої сумніви
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щодо можливості досягти цього результату таким адміністративним заходом, як запро-
вадження російською владою при Урянхайському краї посади Бандидо-Хамбо із права-
ми Ширетуя” [цит. за: Дацышен 2005]. У травні 1917 р. з ініціативи Урянхайського тим-
часового крайового комітету була скликана попередня російсько-тувинська нарада, на
якій обговорювалися питання про статус Туви, про представництво Урянхайського краю
в майбутніх Установчих зборах. На зустрічі тувинська сторона висловила невдоволення
з приводу спроб запровадити в буддійських монастирях порядки за зразком бурятських
дацанів. Задля зняття напруженості тувинській стороні була обіцяна повна незалеж-
ність у питаннях релігії [Дацышен 2005]. В “Інструкції Комісару у справах Урянхай-
ського краю й посадовим особам у призначеному Краї” 1917 року, зокрема, оговорюва-
лося, що хамбо-лами затверджуються центральним урядом за поданням комісара27.

До модернізації буддійської громади Туви повернувся вже наступний комісар –
О. Турчанинов, який приділяв цій проблемі багато часу і залишив цікаві нотатки як
щодо буддистів і шаманів на підвідомчій йому території, так і щодо подолання монголь-
ського впливу в тувинському суспільстві за рахунок низки заходів у релігійній сфері.

28 грудня 1918 р. комісар у справах Урянхайського краю писав міністру закордон-
них справ Омського уряду, що необхідно в першу чергу видати офіційний наказ про
непорушність протекторату Росії над Урянхайським краєм, накази про затвердження
правителів окремих хошунів, а також наказ про призначення вищої духовної особи
Бандидо-хамбо-лами Лопсана Чамзи28. 29 березня 1919 р. Турчанинов відправив відно-
шення до МЗС, де, зокрема, зазначав, що місцеве духовенство досі перебуває у щільній
залежності від далай-лами і монгольських хутухт різних областей. Оскільки вище ду-
ховенство має значний вплив як на чиновництво, так і на простий люд, тувинці не мо-
жуть цілком звільнитися від монгольського впливу. Отже, для зміцнення російського
впливу над краєм необхідно створити щільний особистий зв’язок між ламаїстським ду-
ховенством російських бурятів і тувинськими ламами, а також організувати постачання
в Туву релігійної літератури і предметів буддійського культу, що видаються і виготов-
ляються в Росії, щоб цим паралізувати монгольський вплив. “Деякі витрати, у формі
щорічних пожертв різноманітних предметів монастирям, – писав Турчанинов, – мусять
бути обов’язкові для російської казни, як обов’язковими повинні бути й відрядження
бурятських лам у тутешні монастирі і запрошення місцевих лам у буддійські монастирі
Росії, а також відправлення молодих послушників тутешнього краю, у відповідні
школи і монастирі, в Росію” також за російський кошт29. Сприятливою для Росії об-
ставиною, на думку Турчанинова, був той факт, що тувинці переживають перехід від
примітивного поклоніння силам природи, шаманізму, до буддизму, причому останній
не зовсім ще витіснив перший.

Цікавими є міркування та пропозиції комісара щодо тувинських шаманів, зокрема
як враження європейсько освіченої людини початку минулого століття. Так, він писав:
“Шамани – у більшості випадків мають спадкову підвищену нервовість організму, є в
тутешньому краї значною силою, яку злочинно не використовувати на спільне благо
держави. На жаль, широко розповсюджена думка, навіть серед освічених людей, що
шамани всі всуціль шарлатани, по-перше, далеко не правильно, по-друге, заважає вико-
ристовувати їх для справи. Люди, які знають гіпнотизм, лунатизм, які знайомі з силою
навіювання і мають можливість чути про читання думок на відстані, з незрозумілою
впертістю не хочуть помічати цих же рис у шаманізмі. А ці риси безсумнівно в ньому
існують і виявляються в окремих шаманів то більшою, то меншою мірою. Мало дослі-
джена наукою природа трансу від самогіпнозу й пов’язаних з ним явищ широко культи-
вується серед первісних народів, і зокрема серед урянхів”30. О. Турчанинов підкреслю-
вав, що віра населення в шаманів зменшує вплив лам, а разом із тим – і вплив Монголії
на Урянхай. Отже, в інтересах держави – не підривати цієї віри зневагою до шаманів,
а навпаки – прагнути підтримати її на належному рівні наданням їм права громадян-
ства і такої ж уваги з боку адміністрації, якою користується ламаїстське духовенство.
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Декілька звернень у рік до найзнаменитіших шаманів тутешнього краю ліпше за все
може підняти їхній престиж і значення серед тувинського населення, що завдяки за-
гальному ігноруванню адміністрації, тубільного чиновництва і лам починають потрохи
падати. А падіння їх наразі – не в інтересах Росії.

Комісар вважав своєчасним знову порушити питання про призначення глави ту-
винського духівництва в умовах “невдалих дій на кордоні”, якими керували, зокрема,
два монгольських хубілгани, довіра до яких з боку тувинців “значно похитнулася”
(в 1918 р. монгольські й китайські загони ступили на територію Урянхайського краю).
“Найбажанішим кандидатом на цю посаду залишається намічений ще моїм попередни-
ком Григор’євим переконаний прибічник Росії, високоосвічений по-своєму, високомо-
ральний і чесний Гебши, що користується величезною повагою серед тувинців 31 Хамбо
Гелун Чжамцо лама”32. Турчанинов переконував: Лубсан Чжамцо, енергійний, з ясним
поглядом на речі, маючи заслужену повагу як серед духовенства, так і серед населення
краю, краще за будь-кого зможе в теперішній важкий момент для Росії об’єднати ту-
винське духовенство і з його допомогою своїм авторитетом впливати на тубільне насе-
лення всіх хошунів на користь Росії. Не використовувати таку постать, яка становить
значну моральну силу, було б непоправною помилкою: “Зі свого листування з ним,
впродовж останніх чотирьох місяців, і з донесень Помічника Мальцева я бачу, що лише
завдяки його вмілому втручанню катастрофічне становище, яке склалося у зв’язку з
двозначною поведінкою Гуна Баянбатархо, що завершилося втечею останнього на захо-
ді Урянхайського Краю, змогло бути безболісно ліквідоване33. Всі питання, що стосува-
лися тубільного самоуправління, що так ретельно і довго приховувалися від російської
влади, лише з його допомогою дістали правильне і безпристрасне висвітлення, чим знач-
но полегшили поновлення російського впливу в Краї”34. Якщо ж владу і вплив цієї над-
звичайної серед тувинців особистості, – завершував Турчанинов, – поширити також і
на східні хошуни, то, поза всяким сумнівом, Росії це буде лише на користь.

З приводу звернення О. Турчанинова головноуправляючий у справах віросповідань
Омського уряду професор Л. Писарев зазначав, що об’єднання тувинського духовен-
ства під головуванням Бандидо-камби-лами ставить край у незалежне становище в ду-
ховному відношенні від Тибету і Монголії: “Якщо взяти до уваги, що духовенство
Урянхайського краю – як єдина національна інтелігентна сила – має великий вплив на
народні маси і що в релігійній свідомості Урянхайців, як і взагалі в ламаїстів, дуже
сильні ідеї теократизму, то незалежність у духовному відношенні може створити й
більшу рівновагу в політичному відношенні”35. Л. Писарев нагадував, що Лопсан Чам-
зи обраний самим тувинським духовенством на нараді 1 та 2 березня 1917 р. Ці два
факти – 1) об’єднання тувинського духовенства під проводом Бандидо-камби-лами та
2) обрання на цю посаду прибічника Росії – мають бути враховані урядом в інтересах
Росії в цьому краї. Оскільки посада глави тувинського буддійського духовенства запро-
ваджується вперше і порядок запровадження цієї посади спеціально стосовно цього
краю законом не передбачений, то в разі затвердження Бандидо-камби-лами має відбу-
тися за аналогією з порядком призначення глави калмицького духовенства. Головне
управління у справах віросповідань мало найближчим часом розробити проект поло-
ження про порядок управління духовними справами буддійського населення Росії, зо-
крема для населення Урянхайського краю. Зі свого боку, начальник Штабу Іркутського
військового округу полковник Главацький у своєму рапорті (від 20 червня 1919 р.) під-
креслював безумовну необхідність відокремлення монгольського населення краю від
прикордонної Монголії в релігійному питанні (створення свого місцевого інституту ду-
ховної влади), що звільнило б тувинців від постійних грошових поборів з боку прикор-
донних монгольських монастирів і остаточно відокремило б цей край від Монголії36.

3 червня 1919 р. у Білоцарську відкрилася нарада, присвячена проблемі духовного
управління Урянхайського краю [Москаленко 2004, 68]. Нарада зазначила, що духовній
особі брати участь в адміністративному управлінні не дозволяють закони релігії, проте
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в наявній ситуації це необхідно зробити. Лопсан Чамзи заявив, що серед урянхайського
духовенства є люди, які могли б повести народ за собою. У ході дискусії була висунута
пропозиція, що Бандидо-камби-лама зміг би вирішувати і цивільні суперечки, які вини-
кали між духовними і світськими особами. О. Турчанинов запропонував монастирям
здавати їхні землі в оренду і на ці кошти утримувати себе [Москаленко 2004, 68].
Остання пропозиція, скоріше за все, ґрунтувалася на досвіді бурятських дацанів, які
більшу частину дацанської землі віддавали в оренду на різні терміни [див.: Крайнова
2011, 9]. На цьому засіданні попередньо главою духовенства (Бандидо-камби-ламою)
був обраний Лопсан Чамзи.

Незадовго до оголошення евакуації російських урядових установ з Білоцарська до
Мінусинська комісар у справах Урянхайського краю 3 липня 1919 р. звернувся до міні-
стра закордонних справ. Мовляв, просування загонів П. Щетинкіна з Мінусинського
повіту в напрямку Урянхайського краю з півночі, рух китайського загону з Уланкома на
Кемчик і просування загону Максарджаба від Цаган Тологоя до Самагалтая, а також
окремі заворушення серед тувинців, зокрема на Кемчику і в Салчацькому хошуні, зму-
шують непокоїтися за життя “найбільш корисного інтересам Росії діяча в особі Хамбо
Лами Лубсана Чжамцо”37. О. Турчанинов вважав за необхідне тимчасово поставити
майбутнього главу туземного духовенства в такі умови, де б він міг бути в повній без-
пеці. Тому Лопсан Чамзи відряджався до Омська, щоб представитися міністру віроспо-
відань, а також отримати в центрі ті знаки “Високого Духовного достоїнства, які йому
належить мати, задля надання ваги і значення серед туземного духовенства різних
хошунів”38. Комісар, зокрема, вважав, що знайомство з главою духовенства, який виріз-
няється серед місцевого населення своїми знаннями, буде корисним при з’ясуванні особ-
ливостей побуту цієї народності. 4 липня 1919 р. Лопсан Чамзи залишив Урянхай.

На прийом в Омську “Глави Ламаїстського Духовенства в Урянхайському краї”
Управлінням справами російського уряду було асигновано 30000 крб. Лопсан Чамзи
прибув до Омська в супроводі лами, учня, двох перекладачів і одного козака 19 липня
1919 р. і відбув назад 10 серпня, пробувши, таким чином, в Омську 21 день39. Упродовж
цього часу він наніс візити прем’єр-міністру та міністрам: військовому, внутрішніх
справ, закордонних справ, головноуправляючому у справах віросповідань – і предста-
вився Верховному Правителю. Лама, зокрема, просив відправити військовий загін до
Урянхайського краю, щоб ліквідувати заворушення, що там виникли, а також виділити
йому для охорони 20 козаків [Москаленко 2004, 69]. Йому було вручено грамоту Ро-
сійського уряду, що затверджувала “Гебши Хамбо Гелун Чжамцо” в титулі “Бандидо-
Хамбо-Ламы всего Урянхайского Края”, орден Св. Анни 2-го ступеня і портрет із влас-
ним підписом Верховного Правителя, крім того, подаровано автомобіль40.

За наказом О. Колчака наприкінці липня 1919 р. на квартирі “Урянхайського Бан-
дидо-Хамбо-Лами” була навіть скликана міжвідомча нарада у справах Урянхайського
краю при МВС під головуванням товариша міністра внутрішніх справ М. Ячевського41.
На ній розглядалися такі питання: 1) про порядок цивільного управління в Урянхай-
ському краї і про штати цього управління; 2) про порядок управління духовними спра-
вами Урянхайського краю і штати управління Бандидо-камби-лами; 3) про військову
допомогу у придушенні заворушень в Урянхайському краї; 4) про заходи зі зміцнення
російської торгівлі в Урянхайському краї. Головноуправляючий у справах віроспові-
дань розробив тимчасову інструкцію з управління духовними справами буддо-ламаїтів
Урянхайського краю, яка була розглянута і прийнята нарадою 31 липня. Питання про
військову допомогу було вирішено Штабом Верховного Головнокомандуючого, зокре-
ма відправлено загін під загальним командуванням генерала В. Попова. Щодо двох
інших питань нарада відразу не визначилася42. В. Дацишен стверджує, що Омський
уряд підтримав плани створення автономії буддійської сангхи від Монголії, але не
прийняв пропозиції Лопсан Чамзи закріпити за тувинським Бандидо-камби-ламою ста-
тус світського правителя Туви [Дацышен 2005]. Інші політичні обставини – поширення
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більшовизму в частині Урянхайського краю – не дали можливості щойно затвердже-
ному владиці не лише здійснити отримані завдання, а й навіть прибути у свою постій-
ну резиденцію.

Під час перебування в Омську Лопсан Чамзи оглянув кафедральний собор, був при-
сутній на архієрейській відправі й пожертвував 1000 крб. зі своїх коштів на оздоблення
храму. Потім відвідав аеродром, де був присутній при польотах чеських і французьких
аеропланів, оглянув місто та його околиці і переглянув у кінематографі картини вій-
ськового змісту. Під час перебування в Омську він дуже пильно придивлявся до росій-
ського життя, цікавився справами фронту і, дізнавшись про важке становище деяких
потягів з пораненими, пожертвував 1000 крб. на їхні потреби43. І хоча наприкінці до-
кумента згадувалися додатки: звіт, документи щодо цього візиту – ці папери поки ав-
торці не трапилися.

Урга, схоже, здогадувалася про наміри Омська. 14 вересня 1919 р. МЗС Автономної
Монголії звернувся до російського консульства з проханням затримати Лопсана Чам-
зи. У документі, зокрема, зазначалося: “Урянхаєць Чжамцу, який втік з батьківщини і
приєднався на російських теренах до однієї партії, насправді може спричинити якісь
заворушення. Отже, необхідно затримати втікача Чжамцу для притягнення його до
відповідальності”44. Управляючий МЗС Омського уряду І. Сукін, коментуючи цю ноту
монгольського МЗС, підтвердив консулові в Урзі позицію російської дипломатії з урян-
хайського питання. Так, він підкреслив, що монгольська влада не має жодного права
втручатися в урянхайські справи і тим більше контролювати поведінку тувинців; про-
никнення в Урянхай монгольських і китайських чиновників російська сторона вважає
незаконним. Те, що російська адміністрація через обставини внутрішньої смути зали-
шила край, зовсім не означає відмови Російського уряду від своїх прав на нього.

22 вересня 1919 р. професор Л. Писарев зазначав, що з огляду на захоплення части-
ни Урянхайського краю більшовиками Бандидо-хамбо-лама змушений жити за його
межами – в Мінусинську. Разом із тим владика, який вступив уже в управління вірос-
повідними і національними справами тувинців, потребує необхідного штату службовців
і коштів на їхнє утримання та інші витрати по управлінню. Управляючий Урянхайським
краєм генерал В. Попов і Головне управління у справах віросповідань, звертаючи увагу
на необхідність підвищення авторитету Лопсана Чамзи як ставленика Російського уря-
ду в очах тувинців і підняття престижу російської влади серед населення Урянхайсько-
го краю, який становить для Росії економічний і політичний інтерес, клопотали перед
Радою Міністрів про виділення владиці 20000 крб. на витрати з управління духовними
справами ламаїстів Урянхайського краю45. Рада Міністрів постановила: до затверджен-
ня штатів Управління духовними справами ламаїстів Урянхайського краю відпустити
авансом у рахунок грошової допомоги на витрати по управлінню в розпорядження
Бандидо-камби-лами Урянхайського духовенства 20000 крб. Ця постанова вступала в
дію до оприлюднення її Урядовим Сенатом [Церковь и русификация… 1932, 102].

За декілька місяців по тому (23 грудня 1919 р.) той же Л. Писарев нагадував Раді
Міністрів, що Лопсан Чамзи “є духовний і разом із тим політичний вождь і глава всьо-
го монгольського населення Урянхайського краю”, вплив і значення якого поширюють-
ся і на бурятське населення всього Східного Сибіру [Церковь и русификация… 1932,
101]. Водночас “змушений з огляду на обставини поневірятися по різних місцях схід-
ного Сибіру, Бандидо-Хамбо-Лама опинився у важкому матеріальному становищі, про
що свідчать донесення як самого Бандидо-Хамбо-Лами, так і пп. Управляючих Єні-
сейської та Іркутської губерній і Комісара Урянхайського краю п. Федорова” [Церковь
и русификация… 1932, 101]. Внаслідок цього представники місцевої влади в рахунок
очікуваного казенного утримання Бандидо-камби-лами змушені позичати йому аванси
з наявних у їхньому розпорядженні кредитів, і всього таким чином було видано
62500 карбованців. Визнаючи важливе релігійно-політичне значення, пов’язане з осо-
бистістю і рангом тувинського владики, а також безвихідність його матеріального
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становища і незручність ставити главу Урянхайського краю в залежність від випадко-
вих позик, Головне управління у справах віросповідань вважало асигнування особли-
вого кредиту для Лопсан Чамзи справою в політичному сенсі невідкладною і клопотало
перед Радою Міністрів про виділення на другу половину 1919 року на утримання
Бандидо-камби-лами й управління при ньому щомісячної грошової допомоги в сумі
20000 крб. [Церковь и русификация… 1932, 101]. Рада Міністрів у грудні 1919 р. поста-
новила: до затвердження штатів Управління духовними справами ламаїстів Урянхай-
ського краю відпустити в розпорядження головноуправляючого у справах віросповідань
щомісячно у вигляді грошової допомоги по 20000 крб. на утримання Бандидо-камби-
лами й управління при ньому. Грошову допомогу відпускати з 1 липня по 31 грудня
1919 року за рахунок додаткового кошторису Головного управління у справах віроспо-
відань. Аванс у розмірі 20000 крб., виданий у розпорядження головноуправляючого у
справах віросповідань на утримання Бандидо-камби-лами і управління при ньому, мав
бути включений у рахунок щомісячної грошової допомоги46.

Аналізуючи документи Головного управління у справах віросповідань, пов’язані з
Бандидо-камби-ламою, маємо враження, що Л. Писарев (як, схоже, і О. Турчанинов)
надавав постаті Лопсана Чамзи значно більше адміністративного й, зрештою, політич-
ного значення, ніж мав його бурятський колега або Шаджин-лама47. Очевидно, цьому
сприяла впливовість лами, його приналежність до однієї з найвідоміших родин Туви,
напрошувалися аналогії і з монгольською теократією. Складно сказати, наскільки ре-
зультативними виявилися б плановані реформи в релігійній сфері за іншого розвитку
подій і чи визнало б усе тувинське духівництво провід Лопсана Чамзи. Адже, попри всі
чесноти хемчицького владики, він не був хубілганом і вибір його російськими чинов-
никами ґрунтувався перш за все на його безумовній лояльності до Росії.

Лопсан Чамзи із супроводом не поспішали повертатися до Туви, беручи до уваги
складну ситуацію на батьківщині, що перетворилася на поле перманентних воєнних
дій. Провівши рік в одному з дацанів Бурятії, потім ще рік – у Монголії, в одному з дар-
хатських монастирів, повернулися вони до Туви лише на початку 1920-х рр. [Монгуш
2001, 108]. Забігаючи наперед, скажемо, що задуми російських чиновників щодо при-
значення глави буддійської громади Туви на десятиліття залишилися нездійсненими.
Більшовики спочатку не приділили уваги цим задумам попередників, які виходили з
досвіду побудови північнобуддійської ієрархії в країні, що практично не мала власних
хубілганів (у бурятів перші хубілгани з’явилися лише на початку ХХ ст.).

Інформаційне зведення УДВПО48 за квітень 1927 року повідомляє нам цікаві факти
про подальшу долю Лопсана Чамзи вже за часів Тувинської Народної Республіки (ТНР)
(1921–1944). Там розповідається, що півтора-два місяці тому серед населення, особли-
во в районі Хемчику, почали циркулювати чутки про очікуване повернення камби-лами,
який утік із Туви після Хемчицького повстання і проживав на перших порах у Монго-
лії, а останнім часом – у Тибеті. На початку квітня 1927 року, коли з’ясувалося, що
Лопсан Чамзи планує повернутися до Туви, ламство Хемчицького району мало намір
влаштувати йому зустріч і звернулося за дозволом на в’їзд для шанованого лами до
уряду. Прем’єр-міністр К. Дондук сказав під час попередньої розмови, що “жодних зу-
стрічей влаштовувати не слід. Якщо йому хочеться повернутися на батьківщину, нехай
їде”49. Лопсану Чамзи пригадували зв’язки з білогвардійцями, приписували симпатії до
китайців, називали ідейним натхненником Хемчицького повстання (1924 рік). Нібито
його повернення велика частина населення розглядала як передвісник “знову якихось
лих”. Камби-лама повертався разом із двома супутниками, один з яких вже нібито при-
був до Верхньо-Чаданського хуре. Прибуття самого Лопсана Чамзи очікували у травні і
вживали заходи спостереження. Хемчицький ієрарх таки повернувся до Туви.

Восени 1924 р. відбувся пленум ЦК ТНРП50, який окремо розглянув питання про
майбутнє буддійської сангхи. У роботі пленуму брали участь представники 16 тувин-
ських хуре. На ньому йшлося про шляхи подальшої співпраці духовенства та влади,
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про оздоровлення релігії [Харунов 2009, 30]. Останнє формулювання цікаве в контексті
подальших подій. Так, 8–12 березня 1928 року в Туві відкрився 1-й Буддійський з’їзд,
який ставив за мету оновити та очистити релігію у відповідності до ідеології руху за
оновлення. Ця течія оформилася в 1922 р. на 1-му Буддійському соборі в Ацагатському
дацані (Бурятія) і призвела до глибокого розколу серед бурятського духовенства на при-
хильників реформ (оновленців), які прагнули примирити віровчення з радянською дій-
сністю і наблизити його до первісного, “чистого” вчення Будди, та їхніх супротивників
(консерваторів). Оновленці планували реформу адміністративного управління церкви
на засадах виборності, оновлення системи релігійної освіти тощо. Модернізований буд-
дизм мав також звільнитися від зовнішніх атрибутів традиційної релігії: храмів, бо-
гів, обрядів та священиків [Герасимова 1995, 25]. Рух був лояльним до радянської
влади. Водночас радянське керівництво не поділяло головної тези руху про “тотож-
ність буддизму з комунізмом”. За допомогою оновленців партія планувала, з одного
боку, розкласти ламство, а з другого – впливати на “центри буддизму” за межами СРСР,
у Монголії та Тибеті, зокрема на главу “жовтої віри” – далай-ламу [Андреев 1997, 237–
238]. На Всерадянському з’їзді буддистів за основу проекту Всерадянського Статуту і
Положення про буддійське духовенство СРСР був узятий саме проект оновленців Буря-
тії. Упродовж 1920-х років у їхнє розпорядження перейшли більшість дацанів респу-
бліки, мали місце спроби створення трудових ламських комун. Проте рух не підтримали
більшість віруючих та буддійського духовенства, насамперед у самій Бурятії, і він зій-
шов нанівець на межі 1920–1930-х років, виявившись також неприйнятним з позицій
панівної ідеології. Рух за оновлення був неоднозначним історичним явищем. Ця рефор-
маторська течія в тогочасних умовах перетворилася на ще один засіб ідеологічної бо-
ротьби з буддійською церквою.

У 1920-х роках ідеї руху за оновлення, крім Бурятії, дістали певне поширення в
Калмикії та Монголії. В. Мачаваріані, представник КІМу51 на ІV з’їзді тувинського
ревсомолу52, розповідав про ламу Сівена – одного з найпередовіших лам, прибічника
самостійності Туви і незалежності тувинського духовенства від тибетської буддійської
ієрархії [Мачавариани, Третьяков 1930, 89]. Гебши Сівен, який навчався в Монголії і
володів монгольською та тибетською мовами, разом із деякими іншими перебував під
впливом руху за оновлення. Протоколи 1-го Буддійського з’їзду, лами-делегати якого
представляли всі хуре Туви, – одне з небагатьох свідчень поширення цих ідей і в ТНР.
Делегатів було 33 особи, всі вони читали по-тибетськи. Монгольською писемністю во-
лоділи 7 лам, монгольською розмовною мовою – 16. Половина делегатів з’їзду навчала-
ся в Монголії. Цікавий факт: оскільки Лопсана Чамзи тувинський уряд побоювався, з
огляду на те, що хемчицький ієрарх користувався великим авторитетом серед ламства
й водночас критикував всі дії уряду і його присутність на з’їзді для урядовців була
небажана, було вирішено жодного з лам у сані хамбо на з’їзд не запрошувати53. Отже,
виходить, що до з’їзду через політичні міркування не було залучено низку впливових
і поважних лам. Зокрема, Лопсан Чамзи, одна з головних постатей у планах реформу-
вання засад тувинського буддизму 1910-х рр. через своє минуле та незалежну грома-
дянську позицію опинився за межами нового проекту модернізації тувинської сангхи.
За протоколами 1-го Буддійського з’їзду, всього ламства у ТНР нараховувалося
3408 осіб, одружених – 59154.

Під час роботи цього з’їзду обговорювалося відокремлення церкви від держави, а
також низка питань суто політичного спрямування. От деякі з реформаторських заду-
мів, які лунали на з’їзді. Прем’єр-міністр ТНР К. Дондук, колишній лама Верхньо-
Чаданського хуре, оголосив головне завдання з’їзду: з’ясувати, що таке релігія та які її
завдання, очистити релігію від зайвого сміття та прогресувати. Голова державної ін-
спекції М. Буян-Бадирги сказав: “Релігія як така вона правильна. Чистити релігію слід,
проте не саму релігію, а чистити треба лам і в майбутньому дати їм відповідний про-
від” [цит. за: Нацов 1930, 105]. Інший лідер партії, Санжай, зазначав: “Ми знаємо, що
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більшість хуре (монастирів) потребують кадру освічених лам; з цього становища вийти
можна. Необхідно запросити закордонних ченців, проте в жодному разі не користува-
тися послугами одружених лам” [цит. за: Нацов 1930, 105]. Зазначимо, що в цей час ідеї
руху за оновлення користувалися найбільшою популярністю і серед політичної еліти
МНР. Як для еліти, так і для населення неможливим було за лічені роки перейти від
практично стовідсоткової релігійності до войовничого атеїзму, на впровадженні якого
наполягали радянські радники. У таких умовах одна з головних тез оновленців про
“тотожність буддизму з комунізмом” була з цікавістю сприйнята монгольською полі-
тичною елітою. Такі положення визнавали за буддизмом певні позитивні сторони і по-
яснювали необхідність збереження релігії в нових умовах [більше див.: Отрощенко
2000]. Швидше за все, такими ж міркуваннями керувалися й тувинські політики.

О. Соднам, генсек ЦК ТНРП (1926–1928), зацікавився, чому в Тибеті та Монголії є
хубілгани, а в Туві немає. Вищезгаданий гебши Сівен відповів, що, по-перше, не було
високопоставлених лам, по-друге, не було видатних постатей, по-третє, “просто не
змогли”55. Він також зазначив, що взагалі-то переродженців бути не повинно. На запи-
тання прем’єр-міністра ТНР К. Дондука “Як буддизм дивиться на переродженців?” Сі-
вен відповів так: залежно від поведінки хубілганів – доброї чи поганої. Насправді і
народ, і духовенство зазвичай пробачали хубілганам будь-яку поведінку, оскільки на-
віть прояв люті міг виявитися ознакою прояву функцій гнівного божества-захисника
північнобуддійського пантеону. Водночас необхідність відмови від інституту хубілганів
була одним з головних переконань бурятських оновленців. Саме гебши Сівен робив до-
повідь про оновлення та пожвавлення жовтої релігії. Він пропонував розігнати одруже-
них лам, скликати весь народ задля обрання нових. Лама вважав за доцільне заснувати
при монастирях свої тувинські школи, щоб не ходити за навчанням до Тибету і Монго-
лії, а в школах цих слід вчити не тибетської, а нової тувинської писемності, ним винай-
деної56 [Мачавариани, Третьяков 1930, 90].

Центральним питанням, порушеним у доповіді гебши Шойдона, який навчався в
Монголії і володів монгольською та тибетською мовами, стала вимога вигнання з хуре
одружених лам. Мовляв, сьогодні лама, завтра простий мирянин, а післязавтра – ніхто.
“Це не лами, а непорозуміння. Лама має бути ламою, і релігія з одруженим ламством
ніяк не пов’язується, вона пов’язується лише з чистим (неодруженим). Краще вигнати
тисячу брудних лам і залишити одного, проте чистого, що відповідає цьому званню,
званню лами, і всі ті, хто обурюється рухом за оновлення, той свідомо веде релігію до
загибелі”57. Шаброл (лама з невеликого хуре в Хемчицькому районі) зазначив, що вчен-
ня Будди є сучасним вченням, а сучасне є революційним. Це підтверджує той факт, що
дії уряду та партії спрямовані до аратської маси, вчення Будди теж. Отже, закони уряду
та закони Будди між собою однакові. Нагадаємо, що бурятські апологети руху за онов-
лення вважали, що “для майбутнього потрібні лише засади буддизму, лише ті моменти,
в яких він збігається з проблемами сучасності” [цит. за: Дамдинов 1997, 82]. У виступі
тувинського лами бачимо відгомін таких ідей. Лами цікавилися, чи можна відправити
делегацію до Бурят-Монголії, щоб вивчити там рух за оновлення [Мачавариани, Тре-
тьяков 1930, 91].

Більшість делегатів стояли за обновленство, 10–13 – за вигнання з хуре одружених
лам, 10–12 – за збереження кадру одруженого ламства, інші ставилися до цього питан-
ня нейтрально. За ухваленою резолюцією належало цілком анулювати посади колиш-
ніх великих лам, а для виконання обов’язків хамбо та ін. “належить обирати особливо
премудрих осіб із справжніх лам” (пункт 2 резолюції по доповіді про засади релігії)58.
У резолюції по доповіді Сівена і доповідях з місць було, зокрема, зазначено: є деякі лі-
карі, які лікують людей, й лами різних монастирів, які проводять релігійні відправи,
без спеціальної освіти, що неприпустимо, а тому надалі відповідному органу, який сте-
житиме за цим, належить видавати посвідчення ламам-лікарям тощо; для запровадження
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керівництва і встановлення одного порядку у справах хуре й оновлення релігії необхід-
но створити центральний орган, який має відати релігійними справами. Оскільки нара-
зі закони та інструкції ще не видані, належить видати для духовенства настанови щодо
внутрішнього розпорядку і для тимчасового керівництва релігійними справами вибра-
ти спеціальну комісію. У зверненні 1-го Буддійського з’їзду наголошувалося на не-
обхідності впродовж двох місяців провести точний перепис кількості лам, а також
кількості монастирської та ламської худоби і майна, окрім того, підсумовувалося: “Всі
ці рішення вступають у законну силу, і для проведення їх просимо спільним зусиллям і
єдиним прагненням докласти зусилля, а також оновити релігію, яку з давніх часів спо-
відує населення, просимо надавати їй всебічну допомогу в чистому і непорочному про-
веденні її”59. Обраний центральний орган духовного управління у складі 10 осіб мав
приступити до роботи за два місяці після з’їзду, тобто наприкінці травня 1928 року.

Безумовно, це свідчить про певні модернізаційні задуми як у середовищі тувин-
ського ламства, так і серед політиків ТНР. У довідці “Тува”, складеній радянською
стороною і датованій початком 1929 року, зокрема, зазначалося, що останнім часом
серед тувинського ламства почався рух за оновлення, який, на думку авторів довідки,
при подальшому розвитку і за вмілого використання з боку партії та уряду може спри-
яти підриву ламського впливу на маси60. В. Мачаваріані зазначав, що 1-й буддійський
з’їзд встиг зробити лише одне: обрати делегацію до Бурят-Монголії – вогнища руху за
оновлення. Делегація була відправлена за державний рахунок, проте з бурятськими
ламами вони так і не зустрілися [Мачавариани, Третьяков 1930, 92]. Разом із тим схо-
же, що анонсований перепис кількості лам та монастирського і ламського майна був
проведений, зафіксувавши, зокрема, поступове зменшення ламських лав, що розпоча-
лося в 1929 році. Так, у згаданій довідці повідомляється, що значення та роль ламства
в Туві за його кількістю та майновим станом набагато менші порівняно з сусідньою
Монголією: “Ми маємо такі дані щодо тувинського ламства: лам – 2200 (3,8 % насе-
лення), худоби монастирської та ламської – 13358 бод (3,2 % всієї худоби)”61. До того
ж була ще значна кількість лам, які жили поза монастирями62. Кількість самих хуре в
ТНР дорівнювала 22.

У травні 1928 р. був затверджений закон про те, що буддизм є державною релігією, і
заборонялося проведення антирелігійної пропаганди. Проте така злагода між державою
та сангхою тривала недовго. Наприкінці 1928 року представник Комінтерну в Туві
Г. Банзаракцаєв зазначав, що боротьба з ламами за вмілої роботи не така складна і вза-
галі вони не такі небезпечні, тим більш що тувинське духовенство не має у своїх лавах
великих “святих” або “живих богів”, які є в Тибеті та Монголії, а тому воно слабше і
менш організоване [Харунов 2009, 36].

З 1929 року кількість тувинських монастирів і лам, які там мешкали, почала ката-
строфічно скорочуватися у зв’язку з репресивною політикою влади ТНР, інспірованою
радянською стороною та представниками Комінтерну. Репресії і переслідування пред-
ставників сангхи супроводжувались активним руйнуванням монастирських комплексів.
Так, О. Хомушку наводить спогади інформантів про те, як майно хуре конфісковували,
частину роздавали біднякам-аратам, монастирську худобу здавали державі [Хомушку
1998, 83]. Предмети буддійського культу можна було побачити всюди, все було розки-
дано, сутри і священні книги викинуті на вулицю. Деякі старі, запеклі прибічники ста-
ровини, ховали ці книги в скелях. Лами кудись пощезали, ніби розчинилися. Про
релігію боялися навіть згадувати. Був якийсь величезний страх перед урядом Туви
[Хомушку 1998, 84]. Так, у 1932 р. в Туві діяв лише 1 монастир з 15 ламами. Після
1932 року почалося деяке пожвавлення серед ламства. Голова ЦК ТНРП С. Тока в
1936 році зазначав, що хуре на цей час діяло 4, а було 22, лам у них залишилося 90 осіб,
а було 2000. Раніше лами користувалися величезним авторитетом як лікарі, тепер їхній
авторитет значно упав [Тока 1936, 188].



І. В. Отрощенко

64                                                                                                          Східний світ, 2014, № 2

Водночас обірвати релігійні зв’язки між Тувою та МНР тувинській владі вдалося не
відразу. З деяких документів, датованих 1930 роком, дізнаємося, що тувинські арати
часто за власним бажанням запрошували з-за кордону різних хубілганів63. Тоді стають
зрозумілі рядки з доповіді В. Богданова, відрядженого до ТНР для роботи по лінії
ВККІ. У “Стислому огляді про роботу Тувинської Аратської Рев. Партії станом на
1.12.1930” В. Богданов, розповідаючи про буддійське духовенство ТНР, згадує про
3 господарства лам-хубілганів64. Як уже зазначалося вище, власних хубілганів тувинці
не мали. 4 жовтня 1933 р. начальник УДВПО повідомляв про випадки, коли тувинські
лами перебігали на монгольські терени й поклонялися монгольським ламам65. На по-
чатку 1930-х років емігрував до Монголії колишній прибічник нойона Буян-Бадирги –
лама Дагдан, який колись виступав за приєднання Туви до Монголії й сперечався з
цього приводу з Лопсаном Чамзи. За словами М. Монгуш, Дагдан завжди відчував сим-
патію до Монголії, оскільки там перебував богдо-геген, якого лама вважав знаковою
постаттю в долі тувинського народу [Монгуш 2001, 110].

Наприкінці 1930-х рр. буддійські сангхи як у Туві, так і в МНР були знищені. В
Улан-Баторі з 1949 р. відновив свою діяльність монастир Гандан, настоятель якого –
хамбо-лама – надалі фактично очолював буддійську громаду МНР, що втратила всіх
своїх хубілганів. У 1991 р. відбувся з’їзд буддистів країни, на якому було ухвалене рі-
шення про створення єдиного керівного Центру монгольських буддистів і обраний гла-
ва буддійської громади країни, яким став хамбо-лама монастиря Гандан [Сабиров 2012,
476]. Цікаво, як хамбо Гандана Д. Чойжамц оцінює примусову модернізацію, якої за-
знала монгольська буддійська традиція впродовж ХХ століття: «У 1944 році відродився
монастир Гандан. І жоден хамбо з тих часів і донині не думав: “Я стану Богдо”. Сло-
вом, їхнє становище лише ззовні нагадувало те, яке колись посідав Богдо… Усі хамбо
Гандана з того періоду – Піл, Гомбожав, Гаадан, Данігай, Дагвадорж – виконували
обов’язки, властиві лише хамбо. Адже не було навіть слова про те, щоб хамбо раптом
зійшов би на престол Богдо, взяв би його печатку» [Последние дни… 2012]. У 2010 році
богдо-геген ІX отримав монгольське громадянство й оселився в Гандані, де 2 листопа-
да 2011 р. відбулася офіційна церемонія проголошення його главою монгольських буд-
дистів і Центру буддистів Монголії.

Камби-ламу як главу буддійської громади всієї Туви тувинці отримали лише в
1990-ті роки. У вересні 1997 р. в Кизилі відбувся Всетувинський установчий з’їзд буд-
дистів Республіки Тува. Центральним питанням, обговорюваним на ньому, стало пи-
тання про обрання камби-лами (верховного глави буддійської сангхи) і його заступни-
ків, які згодом утворять Управління Камби-Лами Республіки Тива (УКЛРТ) [Монгуш
2001, 133]. Офіційною резиденцією камби-лами Туви став храм Цеченлінг. За стату-
том УКЛРТ, висуваються кандидати на посаду камби-лами, а потім шляхом загального
голосування серед представників буддійського духівництва проводяться вибори. За
даними соціологів, буддистами себе вважають 80 % опитаних тувинців [Анайбан,
Тюхтенева 2008, 70].

І хоча з початку описуваних подій минуло століття, яке суттєво змінило традиційні
суспільства номадів Внутрішньої Азії, інститут хубилганів продовжує залишатися важ-
ливою складовою північного буддизму. Незважаючи на тривале забуття хубилганів у
буддійських республіках СРСР і МНР, ця традиція не відійшла в минуле. Так, буддій-
ську церкву Калмикії очолює представник монгольської лінії ділова-хутухт, у 2011 р.
богдо-геген ІX був проголошений главою монгольських буддистів, у Монголії розшу-
куються й затверджуються переродження інших відомих монгольських ліній: джал-
хандза-хутухт, манджушрі-хутухт, ламин-гегенів тощо. Зберігають повагу до високих
переродженців північного буддизму й буддисти Туви.

Вагомим мотивом для модернізації тувинської сангхи, ініційованої російськими
урядовцями під час війни і революції (1910-ті рр.), стала активна політика Автоном-
ної Монголії, спрямована на повернення Туви в орбіту свого впливу. Особлива увага
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приділялася проблемі створення єдиного духовного управління тувинських буддистів
та обрання його глави. Російські політики використовували досвід побудови північно-
буддійської ієрархії в Російській імперії й сподівалися зменшити вплив монгольських
ієрархів на тувинців. У період ТНР процеси реформування буддійської церкви окрес-
лилися було в межах руху за оновлення. Обидві хвилі модернізації – 1910-х та
1920-х років – були фактично ініційовані ззовні, в перш чергу з політичних міркувань
(хоча й були підтримані низкою поважних лам), і не дістали належного розвитку вна-
слідок радикальних політичних змін в Урянхайському краї та Тувинській Народній Рес-
публіці. Показовим зразком та орієнтиром для обох проектів модернізації стала
бурятська сангха (спочатку традиційна церква, а з часом реформатори – прибічники
руху за оновлення). Після нищівного руйнування буддійських інституцій у 1930-ті рр.
лише через кілька десятиліть, у 1990-ті роки в Республіці Тува, розпочатий у 1910-ті рр.
процес модернізації тувинської сангхи нарешті був завершений, а тувинська буддійська
громада отримала свого главу.

1 Сомон – адміністративна одиниця, що входила до складу хошуну. Хошун (тув. кожуун) –
найбільша адміністративна одиниця Туви.

2 НАРБ. – Ф. П–20. – Оп. 4. – Ед. хр. 63. – Л. 13.
3 ІР НБУВ. – Ф. Київської духовної академії (КДА). – Од. зб. 346 (506) с. – Л. 169.
4 З перетворенням монастиря-ставки джебцзун-дамба-хутухт – Іх-хуре на інтегруючий центр,

столицю Зовнішньої Монголії (ХVIII–ХІХ ст.), і з погіршенням становища Цінської імперії (поч.
ХХ ст.) суспільно-політичне і релігійне значення носія титулу джебцзун-дамба суттєво зростає.

5 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 498. – Л. 3–4.
6 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 497. – Л. 59.
7 Хамбо (тиб. кханпо) – “головний лама”, в Зовнішній Монголії титул настоятеля монастиря;

вчений ступінь.
8 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 501. – Л. 43.
9 Бакши (від монг. багш) – учитель.
10 Гелун (у сучасному написанні – гелонг) (монг.) – вищий чернечий ступінь у північному

буддизмі; його носій бере на себе 253 обітниці.
11 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 499. – Л. 23.
12 ГАРФ. – Ф. 102, 2-е делопроизводство. – Оп. 74. – Ед. хр. 66. – Л. 14.
13 ГАРФ. – Ф. 102, 2-е делопроизводство. – Оп. 74. – Ед. хр. 66. – Л. 20.
14 Бандидо-хамбо-лама (від скр. пандит та тиб. кханпо лама) – глава духовного управління

буддистів у Бурятії. Титул запроваджений у 1764 р.
15 Ширетуй – настоятель дацана у бурятів; у Монголії ширету-лама – головуючий під час ре-

лігійних відправ у монастирі.
16 В. Григор’єв згадував про 20 тувинських хуре. У 12 з них (по іншим хуре даних не було)

налічувалося 163 гелуна, 160 гецулів (чернець, що бере на себе 36 обітниць) і 417 банді (ниж-
чий чернечий ступінь, послушник, що прийняв 5 обітниць) [ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. –
Ед. хр. 499. – Л. 34об.]. Очевидно, полічені були лами, які проживали постійно при монастирях.

17 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 499. – Л. 34.
18 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 499. – Л. 33.
19 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 499. – Л. 36–36об.
20 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 494. – Л. 158об.
21 Б. Владимирцов відвідав Кобдоський округ (Західна Монголія) в 1908 році. Він також спо-

стеріг, що, на відміну халхаського ламства, дербетські лами переважно постійно проживають у
монастирях (як і астраханські калмики) і лише зрідка, на короткий час залишають їх. Саме дер-
бетські монастирі визначний радянський монголіст вважав головними розсадниками буддизму
серед тувинців [Владмирцов 2002, 79]. В одному з цих монастирів відкрилася школа буддійської
філософії цанід, до якої стікалися лами з інших монастирів, зокрема тувинських [Владмирцов
2002, 82].

22 Дербети – монгольська етнічна група, що входить до складу ойратів, у Західній Монголії.
23 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 153. – Ед. хр. 28. – Л. 30.
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24 Судячи зі всього, мається на увазі вищезгаданий настоятель Верхньо-Чаданського хуре
Лопсан Чамзи (Лубсан Чжамцо).

25 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 153. – Ед. хр. 28. – Л. 79.
26 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 499. – Л. 36об.
27 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 494. – Л. 12.
28 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 477. – Л. 144об.
29 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 494. – Л. 158об.
30 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 494. – Л. 158об.
31 Гебши (тиб.) – науковий ступінь, що надавався по завершенні вивчення перших чотирьох

курсів цаніду, після чого лама міг опанувати цанід шляхом диспуту.
32 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 499. – Л. 37.
33 Виконуючий обов’язки начальника Штабу Іркутського військового округу полковник Гла-

вацький писав, що нойон Хемчицького Да-хошуну гун Буян-Бадирги й Оюннарський нойон
Соднам-Балчир відкрито стали на бік Монголії та Китаю і втекли в Монголію, приклад цей мо-
жуть наслідувати інші тувинські нойони [ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 499. – Л. 93].
Відбулося це навесні 1919 року. 16 березня 1919 р. Лопсан Чамзи від імені свого хошуну пере-
просив Комісара у справах Урянхайського краю за втечу Буян-Бадирги [ГАРФ. – Ф. Р–200. –
Оп. 1. – Ед. хр. 499. – Л. 23–24]. Він разом із хемчицькими чиновниками подав заяву з вислов-
ленням покірності й проханням, як і колись, перебувати під заступництвом Росії.

34 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 499. – Л. 37. 27 березня 1919 р. Лопсан Чамзи навіть
надіслав Турчанинову історію походження тувинського народу [ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. –
Ед. хр. 499. – Л. 56–57об.].

35 ГАРФ. – Ф. Р–176. – Оп. 6. – Ед. хр. 1119. – Л. 2.
36 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 496. – Л. 9–9об.
37 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 496. – Л. 29.
38 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 496. – Л. 29.
39 ГАРФ. – Ф. Р–176. – Оп. 4. – Ед. хр. 129. – Л. 1.
40 ГАРФ. – Ф. Р–176. – Оп. 4. – Ед. хр. 129. – Л. 1.
41 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 502. – Л. 142.
42 ГАРФ. – Ф. Р–176. – Оп. 4. – Ед. хр. 129. – Л. 1об.
43 ГАРФ. – Ф. Р–176. – Оп. 4. – Ед. хр. 129. – Л. 1об.
44 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 496. – Л. 111.
45 ГАРФ. – Ф. Р–176. – Оп. 5. – Ед. хр. 1711. – Л. 2об.
46 ГАРФ. – Ф. Р–176. – Оп. 5. – Ед. хр. 1711. – Л. 9об.
47 Шаджин-лама (Лама Калмицького народу) – в XІX – на початку XX ст. глава духовного

управління астраханських калмиків, зараз – глава буддійської церкви Калмикії.
48 УДВПО – Управління державної внутрішньої політичної охорони ТНР.
49 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 153. – Ед. хр. 25. – Л. 84.
50 ТНРП – Тувинська народно-революційна партія.
51 КІМ – Комуністичний інтернаціонал молоді.
52 ІV з’їзд ТРСМ відкрився 24 грудня 1928 року.
53 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 153. – Ед. хр. 28. – Л. 65.
54 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 153. – Ед. хр. 28. – Л. 63.
55 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 153. – Ед. хр. 28. – Л. 32.
56 Над створенням тувинської писемності у ТНР в 1920-ті роки працювала група вчених

лам на чолі з ламою Верхньо-Чаданського хуре М. Лопсан-Чімітом [більше див.: Бичелдей
2010, 10].

57 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 153. – Ед. хр. 28. – Л. 30.
58 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 153. – Ед. хр. 28. – Л. 55.
59 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 153. – Ед. хр. 28. – Л. 85.
60 РГАСПИ. – Ф. 508. – Оп. 3. – Ед. хр. 5. – Л. 36.
61 РГАСПИ. – Ф. 508. – Оп. 3. – Ед. хр. 5. – Л. 36.
62 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 16. – Ед. хр. 61. – Л. 148.
63 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 153. – Ед. хр. 41. – Л. 33.
64 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 153. – Ед. хр. 37. – Л. 65.
65 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 153. – Ед. хр. 60. – Л. 142.
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Однією з найважливіших проблем історії кипчаків є історія харизматичних кланів
кипчаків. П. Голден присвятив окремим кланам (Ольберлікам та Урусобичам) дві

своїх статті, а огляду загальних племен та кланів присвятив окрему студію [Golden
1986; Golden 1997]. Також наявні окремі дослідження, присвячені окремим постатям
кипчацької історії – Кончаку та Отроку [Селезнев 2012; Цулая 2008]. Проте питання
щодо окремих харизматичних кланів досі залишається малодослідженим. У цій роботі
ми розглянемо історію одного з кипчацьких харизматичних кланів – Шаруканідів, до
якого належали Шарукан, Отрок, Кончак та Юрій Кончакович. Досі не було студії, при-
свяченої цілому клану Шаруканідів, а не лише окремим його представникам. Важливо
окреслити, на які території в певний період часу поширювалась влада Шаруканідів,
який був порядок успадкування влади. Необхідно дослідити, чи були в Шаруканідів
конкуренти в боротьбі за домінування у східноєвропейських степах.

Ще Рабі Петах’я, подорожуючи просторами Східної Європи у ХІІ ст., зауважив, що
в кипчаків немає єдиного правителя, проте є окремі впливові родини. В ХІ ст. на про-
сторах Східної Європи сформувалось кілька вождівств, очолених харизматичними вож-
дями. Конфедерація племен донецьких кипчаків була одним з наймогутніших вождівств
кипчаків. Літописці називали вождів цього об’єднання – Шарукана, Сирчана, Отрока,
Кончака та Юрія Кончаковича. Ця інформація дивом потрапила на сторінки Галицько-
Волинського літопису. Літописець записав кипчацьку легенду про Отрока та його пере-
бування у Грузії. У літописі був зафіксований родовід Юрія Кончаковича [Кругосветное
путешествие... 2004; Ипатьевская… 1962, 716; Жития царя царей Давида 1998].

Найбільшим впливом серед вождівств західної частини Дашт-і Кипчак користува-
лась “донецька конфедерація” кипчаків, що сформувалась паралельно з вождівством
Боняка. Серед вождів цього вождівства згадувався Шарукан. У наративних джерелах
Шарукан з’являється в 1068 р., під час битви на річці Альті [Лаврентьевская… 1962,
167–172; Новгородская… 1950, 17, 186–190; Ипатьевская… 1962, 156–161; Расовский
1940, 102–103; Селезнев 2012]. Серед донецьких кипчаків були й інші вожді. Першим
із них був Іскал (Сукал, Сакал) у 1061 р. [Kurat 1972, 77; Расовский 1940, 102]. Під
1082 р. згадано про смерть Осеня (Асеня) [Пріцак 2008, 240; Лаврентьевская… 1962,
205; Ипатьевская… 1962, 196], а доля Шарукана оповита мороком до початку ХІІ ст.
Логічно припустити, що походи 1078 р. на Переяслав [Лаврентьевская… 1962, 200;
Новгородская… 1950, 18, 201; Ипатьевская… 1962, 190–191; Расовский 1940, 103] та
1079 р. на Воїнь [Лаврентьевская… 1962, 204; НПЛ 1950, 18, 201; Ипатьевская… 1962,
195–196] були зініційовані племенем кай, а не Шаруканом. О. Пріцак зробив припу-
щення, що Асень було назвою клану кай у донецьких кипчаків [Пріцак 2008, 239–246].
У 1080 р. кипчаки вторглися в Новгород-Сіверське князівство. У 1083 р. 8 тис. кипчаків
спустошували місцевості поблизу Прилука. У 1092 р. кипчаки здобули міста Песочен
та Переволоку [Расовский 1940, 103].

Під час походів у степи Володимир Мономах та Олег Святославич уклали шлюби
своїх синів із доньками двох кипчацьких вождів, які мали однакові імена (Аєпа) [Пріцак
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2008, 241]. Варто врахувати, що шлюби синів Володимира Мономаха та Олега Святос-
лавича з кипчацькими хатун мали тактичне значення і були спрямовані проти Шарука-
на та його синів. Не без підтримки Аєпичів та Рюриковичів проти кипчаків Шаруканідів
мали повстати огузи-торки та печеніги [Артамонов 2001, 618]. Союз із Аєпичами пе-
редбачав спільні дії проти роду Шарукана. Є відомості про походи на Сіверський До-
нець у 1111 та 1116 рр. [Пріцак 2008, 218–220; Gökbel 2002, 649; Мургулия, Шушарин
1998, 67]. За припущенням Г. та Я. Федорових, Отрок мав стати ханом у другій полови-
ні 20-х рр. ХІІ ст. [Федоров Я., Федоров Г. 1978, 240]. Тоді посольство на чолі з Ором
мало іншу мету, ніж просто нагадування про батьківщину. Супротивниками Сирчана
мали бути Аєпи.

Ймовірно, після того як померли Володимир Мономах та Давид Будівник, втратили
силу домовленості вождів кай з київськими князями. Як правило, степові володарі
укладали з сусідами персональні угоди. Скориставшись допомогою русів, Каєпичі (Ає-
пичі) могли істотно потіснити Шаруканідів, що змусило Сирчана прохати Отрока про
допомогу. Якщо до Отрока влада передавалась від дядька до племінника, то після його
повернення ми спостерігаємо передачу влади від батька до сина, що свідчить про істот-
ні зміни в кипчацькому соціумі [Ипатьевская… 1962, 716]. Що стосується імені Аєпа,
то Л. Рашоні та О. Пріцак вважали його похідним від Qay-oba, оскільки початкове “к” у
деяких кипчацьких діалектах випадало, як і у випадку з кімаками, яких тюрки називали
йємеками [Golden 1997, 108–109].

Володимир Мономах прагнув максимально послабити кипчаків, здійснюючи похо-
ди на їхні міста і виводячи звідти їхнє основне населення – ясів (донських аланів)
[Пріцак 2008, 220]. Таким чином, підривались основи економіки “Донецької конфеде-
рації”. Те, що Сирчан зміг умовити Отрока повернутися в рідні степи, свідчить про
наявність володінь кипчаків поблизу Грузії [Ипатьевская… 1962, 716]. Під владою
Сирчана могли перебувати кубанські та сальські степи. Династія нащадків Асеня і
Гиргеня деякий час домінувала в колишніх володіннях Шаруканідів на Сіверському
Донці та Доні. Через деякий час Шаруканіди – Отрок та Кончак відвоювали свої ко-
лишні кочів’я в Каєпичів. Це сталося між 1125 та 1160 рр. [Жития царя царей Давида
1998; Ипатьевская… 1962, 507, 716].

До того руси тіснили кипчаків. У 1109 р. Давид Іворович воював проти кипчаків
Шаруканідів на Сіверському Донці [Лаврентьевская… 1962, 283–284; Ипатьевская…
1962, 260; Расовский 1940, 111; Мургулия, Шушарин 1998, 67]. За свідченнями
володимиро-суздальських джерел, кипчаки здійснили черговий набіг. Святополк, Воло-
димир Мономах та Давид Святославич у 1111 р. відповіли на це черговим походом
[Лаврентьевская… 1962, 289; Расовский 1940, 111; Мургулия, Шушарин 1998, 67]. Руси
здобули ворожі міста та захопили багато худоби. На зворотному шляху їх атакували
кипчаки, але руси змогли відбити їхній напад [Ипатьевская… 1962, 266–273]. У 1125 р.
Мстислав Володимирович відбив їхній набіг на Баруч і переслідував їх до Полксотеня
[Ипатьевская… 1962, 289–290; Лаврентьевская… 1962, 295–296; Расовский 1940, 114].

Набіги “донецького об’єднання кипчаків” на Русь були менш інтенсивними, ніж на-
біги Боняка чи Тогортака-Тугоркана. Серед подій ХІ ст. можна хіба що згадати про по-
хід Шарукана, який завершився битвами на Альті та Снові [Пріцак 2008, 32; Лаврен-
тьевская… 1962, 167–172; Новгородская… 1950, 17, 186–190; Ипатьевская… 1962,
156–161]. Другий раз, у 1107 р. в серпні, сили Шарукана та Боняка було переможено
поблизу Лубна на Сулі [Пріцак 2008, 41; Лаврентьевская… 1962, 281–282; Ипатьев-
ская… 1962, 258–259; Расовский 1940, 110; Мургулия, Шушарин 1998, 68–69; Селезнев
2012]. Останній раз про Шарукана згадано під 1107 р. [Пріцак 2008, 41–42; Лаврентьев-
ская… 1962, 281–282; Ипатьевская… 1962, 258–259; Расовский 1940, 110, 112; Мургу-
лия, Шушарин 1998, 68–69; Селезнев 2012].

Серед племен Дашт-і Кипчак досить часто згадувались токсоба. Ібн Халдун та ан-
Нувайрі називали їх першим серед племен Дашт-і Кипчак. Також про них згадували
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Ібн Дукмак та Абу Хайан. П. Голден наводив такі форми назви цього племені: tqsbâ для
ад-Дімашки, tqsbâ (Toqsoba) для Ан-Нувайрі та Абу Хайана, tgsbâ (Toğsoba) для Ібн
Халдуна. Дослідники висловили низку припущень щодо походження етноніма “токсо-
ба” [Кумеков 1990, 118–119, 127; Тизенгаузен 1884, 540–541; Golden 1997, 119]. У ту-
рецькій історіографії поширений інший варіант найменування цього племені – токуз-
оба, тобто “дев’ять родів” [Özyetgin]. Кипчацьких родів та кланів була величезна
кількість, і те, що відомо нам, – лише верхівка айсберга [Кумеков 1993].

Етнонім “токсоба” зафіксований в ойконімії Криму та топонімії Молдавії [Бушаков
1991, 132]. Підрозділ “токсоба” був у роді байбакти клану байули племені алчін Молод-
шого Жузу казахів. Також він був наявний у киргизів племені саяк. Ураном узбецьких
та каракалпацьких кипчаків був “Токсаба” [Бушаков 1991, 133]. Про плем’я токсоба
найбільше відомо з арабських джерел, і, за їхніми даними, вони домінували в західній
частині Дашт-і-Кипчак [Кумеков 1990, 118–119, 127; Тизенгаузен 1884, 540–541; Марк-
варт]. П. Голден відносить токсоба до “диких половців”. На його думку, назва племені
має три варіанти етимології: токуз-оба, тухс-оба та монгольське Togusun. З нашої точки
зору, найбільш імовірною є версія про “дев’ять родів”. Американський дослідник вва-
жає, що Шаруканіди належали до племені токсоба [Golden 1979/1980, 299, 305–307;
Golden 1997, 119–120]. У 1152 р. токсоба разом з іншими кипчаками виступили як союз-
ники Юрія Долгорукого проти великого князя Ізяслава [Ипатьевская… 1962, 455;
Golden 1979/1980, 300]. Під владою токсоба перебували й інші племена. Одним з таких
племен було плем’я таргіл. Це плем’я згадував Ахсікенді. У Галицько-Волинському лі-
тописі воно згадане як тарголове (Targıl). Це плем’я було союзником Кончака в 1185 р.
[Golden 1997, 119; Ипатьевская… 1962, 644]. Вождя клану Тарев (Tarew) Азгулуя було
вбито під час одного з походів Володимира Мономаха [Golden 1997, 119]. Мабуть, най-
відомішим серед племен, які перебували під владою Шаруканідів, було плем’я тертер-
оба, яке відоме як тертробичі. На нашу думку, його можна зіставити з племенем дурут
[Golden 1997, 119].

Можна припустити, що повернення загартованих у боях воїнів Отрока додало сили
Шаруканідам. У 1160 р. каєпичі згадувались поряд з берендичами у складі чорних кло-
буків, – а це означало, що до того війна була ними (кай) програна [Ипатьевская… 1962,
507; Golden 1984, 70–72]. Розпал ворожнечі між Каєпичами та Шаруканідами мав при-
пасти на 20–40-ві рр. ХІІ ст. До кінця 50-х рр. того ж століття кай мали остаточно про-
грати війну і мігрувати до Київського князівства. Окрім того, в текст Галицько-Во-
линського літопису потрапив фрагмент кипчацької епічної пісні про Отрока. Саме за-
вдяки йому до нас і дійшли унікальні свідчення про клан Шаруканідів [Ипатьевская…
1962, 716].

Зважаючи на те, що Отрок ще до переселення в Грузію встановив контакт із царем
Давидом, можна зробити припущення, що він це зробив за допомогою мешканців яко-
гось із приморських міст. Найближчим до Грузії і водночас доступним для кипчаків ве-
ликим містом була Матарха [Мургулия 1971, 45]. Під час переселення кипчаків до Грузії
Давид був вимушений взяти в заручники вождів аланів та кипчаків, щоб гарантувати
безпечне проходження кипчаків через територію Аланії. З огляду на те що Аланія була
поділена на дві частини, супротивниками кипчаків були західні алани. Дані грузинсько-
го хроніста дозволяють стверджувати, що державу царя Давида Будівника та ханство
Отрока відокремлювали одне від одного тільки землі Кавказької Аланії. У грузинсько-
му джерелі було згадано про бідність кипчаків. Очевидно, кипчаки Отрока збідніли,
оскільки вони були вимушені мігрувати зі своїх земель на території Донщини [Жития
царя царей Давида 1998; Цулая 2008, 131–132; Мургулия, Шушарин 1998, 102, 105].

За свідченнями Галицько-Волинського літопису, кипчаки перейшли “Залізні ворота”
та увійшли в країну “Обезів”. Я. та Г. Федорови припускали, що “Залізні ворота” Іпа-
тіївського літопису – це “Ельхотівські ворота” [Федоров Я., Федоров Г. 1978, 231]. За
іншою гіпотезою, кипчаки перейшли через “Карські ворота” (Мамісонський перевал),
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а не “Залізні ворота”, як вказано в Галицько-Волинському літописі [Мургулия 1971,
46–47; Golden 1984, 69]. Грузини-інгілойці вважали “Залізними воротами” прохід через
Кумухську ущелину в Ереті. Там зафіксовано поселення Кипчак та річку Кипчак-чай
[Шушарин, Мургулия 1998, 61]. Проте більш виправданою здається згадка тюрків про
Темір-капи (по-тюркськи “Залізні ворота”), тобто Дербентський перевал. Варто заува-
жити, що свідчення про перебування кипчаків у Грузії дійшли до Русі не у грузинській,
а в кипчацькій епічній традиції. Часом міграції кипчаків на Південний Кавказ був
1118 р. Цю точку зору дослідники приймають з деякими застереженнями. З. Анчабадзе
та М. Мургулія вказували, що переселення відбувалося протягом 1118–1120 рр. Взага-
лі, ця ідея популярна в грузинській історіографії ще з часів І. Джавахішвілі. П. Голден
повідомляє, що переселення відбулося близько 1118 р. На його думку, грузинам було
значно складніше здобувати перемоги до 1118 р., ніж після міграції кипчаків [Анчаба-
дзе 1960, 114; Мургулия 1971, 49–53; Папаскири 1982, 93; Golden 1984, 57–59, 62–63;
Gökbel 2002, 650; Расовский 1940, 113–114; Мургулия, Шушарин 1998, 57–62, 101–105,
112–115]. Альтернативну гіпотезу висловив М. Котляр, який датує переселення кипча-
ків до Грузії 1111–1112 рр. [Котляр 1968, 23].

Оповідь про повернення Отрока на Сіверський Донець у Галицько-Волинському лі-
тописі містить сліди кипчацького епосу. Прибувши до Грузії за дорученням Сирчана,
Ор піснями та пахощами євшан-зілля переконав Отрока повернутися на батьківщину
[Ипатьевская… 1962, 716]. Після того як Отрок залишив грузинські землі, чисельність
кипчаків на Південному Кавказі мала істотно зменшитися. Проте деякі кипчаки віді-
гравали помітну роль у політиці Грузії. У грузинських джерелах згадуються два ватаж-
ки тюркського походження – Кубасар та Кутлу Арслан [Golden 1979/1980, 305, n. 53;
Golden 2001, 49]. На службі перебували так звані “колишні кипчаки”, тобто нащадки
кипчаків Отрока. Вони прийняли християнство та інтегрувались до грузинського сус-
пільства [Голден 2008, 326]. Після подій, пов’язаних з боротьбою Давида Сослана, ца-
риці Тамари та Юрія Андійовича, “колишні кипчаки” втратили свій вплив при дворі
[Golden 1984, 64, 82–83; Golden 1983, 60]. Відносини Грузії з кочівниками Дашт-і Кип-
чак були не тільки союзними.

З. Папаскірі вважає, що донецькі кипчаки розділилися на дві групи. Одна на чолі з
Сирчаном кочувала на лівому березі Дону, а інша перебувала поблизу Грузії [Папаски-
ри 1982, 92–93, 98–99]. Грузинські джерела у ХІІ ст. повідомляли про присутність двох
груп кипчаків – кипчаків Отрока Шарукановича (Атрака Шарганісдзе) і так званих
“дербентських кипчаків”. Після того як люди Отрока переселилися з донецьких степів
на Північний Кавказ, кількість населення мала зрости, що, своєю чергою, мало викли-
кати конфлікти з сусідами. За свідченнями грузинських джерел, нам відомо про кон-
флікти Отрока з аланами та “дербентськими кипчаками”, що дозволяє припустити, що
його люди переселились у степи Центрального Кавказу і тим самим потіснили попе-
редніх мешканців цього регіону. М. Мургулія відзначала, що між землями кипчаків та
Грузією були землі аланів. Відносини між аланами та кипчаками не були дружніми, а
швидше ворожими. Цілком імовірно, що кипчацьких мігрантів від аланів охороняли
грузинські військові контингенти [Жития царя царей Давида 1998; Мургулия 1984, 14].

З. Папаскірі припускає, що дипломатичні відносини між Грузією та донецькими
кипчаками були встановлені ще між 1107 та 1109 рр. Дослідник стверджує, що Гуаран-
духт була другою законною дружиною Давида IV Будівника. На момент переселення
кипчаків вона вже кілька років була одружена з грузинським царем [Папаскири 1982,
85–89]. М. Цурцумія припускає, що Давид Будівник одружився на Гуарандухт напри-
кінці 1104 чи на початку 1105 р., після церковного собору в Руїс-Урбнісі. Вона вважа-
лася законною дружиною грузинського царя. До речі, церковники дозволили Давиду
одружитися на нехристиянці. Грузини підтримували відносини з кипчаками ще до
1104 р. Це означає, що намір використати кипчаків проти ворогів Грузії був у Давида
Будівника ще до поразки Шарукана в битві при Лубнах у 1107 р. Проте реалізував він
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свій задум тільки в 1118 р., коли посприяв переселенню кипчаків Отрока у Грузію.
Причиною рішення Отрока переселитися до Грузії були численні поразки кипчаків
від Русі. Це означає, що володіння донецьких кипчаків ще до походів Володимира
Мономаха розташовувались на Північному Кавказі, поблизу річки Кубані та кавказь-
ких Мінеральних Вод. На думку М. Мургулії, кипчаки Отрока відкочували з басейну
Сіверського Дінця до верхніх течій Тереку та Кубані. Цікаво, що першою грузинською
згадкою про кипчаків були свідчення синодика № 4 Іверського монастиря на Афоні,
який був написаний у 1074 р. Там було згадано про смерть Арсенія Кипчака (Арсені
Ківчагісай). Більш ранні згадки є недостовірними і є правками більш пізніх редакторів
ранніх грузинських писемних пам’яток [Tsurtsumia 2012, 169–188; Цулая 2008, 135,
137; Мургулия, Шушарин 1998, 66–67, 81, 87, 89–91, 109; Мургулия 1984, 8–14].

Г. Цулая зіставив ім’я Шарукан (Шараган-і) з іменем Шарагас армазійської білінгви.
Ім’я Шарагас вважалося аланським. М. Джанашвілі зіставляв Шарганіс-дзе із Шару-
каном. Проте у грузинському джерелі мова шла не про нього, а Атрака Шарганіс-дзе,
тобто Отрока з роду Шарукана. Тотожність цих постатей довів Я. Цінцадзе. На думку
дослідника, й ім’я Гуарандухт не було властиве кипчацьким, оскільки мало середньо-
перське (пехлевійське походження). У грузинів був поширений звичай змінювати ім’я
невістки [Цулая 2008, 122, 130–131, 135–136; Мургулия 1984, 11].

Щодо походження імені Шарукан дослідники дотримувались різних думок. І. До-
бродомов, наприклад, обстоював думку про його булгарське походження. О. Пріцак же
дотримувався думки про протомонгольське походження цього імені. На його погляд,
воно було похідним від монгольского sir(a)qan. Цікаво, що в угорській мові слово
sárkány означало дракона. Вождь племені іт-огли Тугоркан у руських билинах мав ім’я
Змійович. У Галицько-Волинському літописі при описі перемоги русів над кипчаками
на річці Сутінь (Сут-су, Молочна) кипчацьких вождів порівняли зі зміїними головами.
Порівняння кипчаків зі зміями Г. Цулая виправдано вважає алегорією. Грузинський до-
слідник стверджує, що ім’я Шарукан мало бути запозичене кипчаками від аланів. Дон-
ські алани перебували у складі конфедерації донецьких кипчаків, і таке запозичення
цілком може бути реальним. Варто зауважити, що поряд з іменами не було якихось епі-
тетів, пов’язаних із тваринами. Так, Шарукан був названий Шарк-Велетень, Кончак –
(Конициком, Кудреванком), Отроком. Підкреслювалась саме їхня могутність. Ніяких
змій та драконів, як ми можемо переконатись, тут не було згадано. Цікаво, що в “По-
вчанні Володимира Мономаха” князь пишався тим, що помилував двох Шаруканових
братів. Їх не згадано поіменно, але з великою часткою ймовірності їх можна ототожни-
ти з Сугром та Сирчаном. Цікаво, що князь помилував і чотирьох братів Асеня, які на-
лежали до конкуруючих із Шаруканідами клану Каєпичів. Взагалі Володимир Мономах
уклав з кипчаками 19 мирних договорів [Пріцак 2008, 30–31, 185, 219; Ипатьевская…
1962, 255; Цулая 2008, 136–137; Мургулия, Шушарин 1998, 63–64].

Грузинський літописець вжив щодо Атрака (Отрока) епітет “умтавресі”. Мтаварами
грузини називали своїх князів, а також вождів сусідніх племен [Анчабадзе 1960, 124;
Golden 1984, 58]. Є підстави стверджувати, що володіння Шаруканідів мали охоплюва-
ти і північнокавказькі степи. Доказом на користь цього є схожість кипчацьких кам’яних
скульптур Донщини з північнокавказькими аналогами, а також те, що Отрок Шарука-
нович через деякий час без перешкод повернувся в надазовські степи [Гераськова 1991,
99–100; Ипатьевская… 1962, 716].

Серед звершень Атрака (Отрока) були його спільні з грузинами кампанії проти
південнокавказьких мусульман. На нашу думку, у всій Грузії було 15 тис. кипчацьких
воїнів [Golden 1984, 73]. У 1120 р. кипчаки разом із грузинами протистояли туркам-
сельджукам у битві при Бардаві на Курі. У 1121 р. кипчацькі воїни брали участь у Ді-
дгорській битві [Анчабадзе 1980, 342; Мургулия 1971, 53; Golden 1984, 73; Golden 2001,
47–48; Мургулия, Шушарин 1998, 116–119, 130–136]. За їхньою допомогою у 1122 р.
було визволено місто Тбілісі [Анчабадзе 1980, 342; Golden 1984, 73; Golden 2001, 48;
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Мургулия, Шушарин 1998, 137–138]. Також вони здійснювали і глибокі рейди. Нападу
кипчаків та грузинів у 1123 р. зазнав Ширван [Анчабадзе 1980, 342; Мургулия, Шуша-
рин 1998, 120–121, 126–129, 139–141, 144–148]. Наслідком спільних кампаній грузинів
та кипчаків були не тільки перемоги над мусульманами та поселення кипчаків у Грузії,
а й тюркські запозичення у грузинській мові. Для позначення авангарду війська вико-
ристовувалось кипчацьке слово “чалаш” [Мургулия, Шушарин 1998, 100–101].

Стосовно чисельності війська Атрака (Отрока) є різні припущення. Маттеос Урхаеці
згадував про 15 тис. кипчаків у складі грузинського війська під час Дідгорської битви
[Golden 1984, 73]. За іншими даними, кипчацьких воїнів у Грузії було 40 чи 45 тис. До-
слідники припускали, що разом із родинами мігрантів могло бути 200–225 тис. [Golden
1984, 62]. І. Джавахішвілі вважав, що до Грузії переселилися 40 тис. родин. Цю гіпотезу
підтримали Ш. Месхія, С. Малакатія, Р. Метревелі. Деякі дослідники, зокрема М. Дум-
бадзе, А. Кіквідзе, З. Анчабадзе, вважали, що переселилося 45 тис. кипчацьких родин.
З. Папаскірі стверджує, що, швидше за все, було 40 тис. родин мігрантів, і не включає
корпус монаспа до їхнього числа. На думку М. Мургулії, кипчаків на службі у грузинів
у 1123 р. було 50 тис. воїнів. Питання кількості кипчацьких переселенців досі зали-
шається дискусійним [Мургулия 1971, 44; Папаскири 1982, 94; Мургулия, Шушарин
1998, 94–96]. За гіпотезою І. Джавахішвілі, кипчаків розселили у Картлі, місцевості,
яка особливо постраждала від набігів турків-сельджуків. С. Єремян та К. Чхаратаїшвілі
припустили, що кипчаків розселили в районі Арча та Агарціна. Ш. Месхія вважав, що
кипчаків розселили не тільки в Картлі, а й у Нижньому Картлі в Сомхіті [Папаскири
1982, 95–97].

Можна припустити, що володіння у степах Північного Кавказу Отрок міг передати
своєму дядькові Сирчану. Ці території, очевидно, були одним із крил донецької конфе-
дерації кипчаків. У світлі свідчень грузинської хроніки та досліджень грузинських до-
слідників цілком зрозуміло, що вставка літописця про те, що кипчаків загнали за Дон та
в Обези (в Грузію), всього-на-всього є панегіриком Володимиру Мономаху. До Грузії пе-
реселилась тільки частина кипчаків, котра була очолена Отроком. При цьому кипчаки
продовжували контролювати і надазовські, і північнокавказькі степи. Свідчення тієї ж
розповіді про Отрока в Галицько-Волинському літописі, котра мала кипчацьке похо-
дження, дають підстави стверджувати, що далеко не всі кипчаки переселились до Грузії
[Ипатьевская… 1962, 715–717; Мургулия, Шушарин 1998, 58–59, 70; Мургулия 1984, 6].

Першим із ханів донецьких кипчаків, хто наважився відновити набіги на Русь, був
онук Шарукана та син Отрока Кончак. Ця персона є однією зі знакових в історії Русі та
Дашт-і Кипчак. Він був згаданий у “Слові про полк Ігорів” як “поганий Кончак”, тобто
цей хан залишався язичником. За походи на Русь цей князь дістав багато негативних
епітетів від руських книжників при описі його походу в 1179 р. Він був названий “злу
начальник”, “правоверным христианом и всем церквам хулитель”, “богостудный
князь”. Також у 1185 р. його називали “оканьный, безбожный и треклятый”. Рідко коли
один кочовий вождь мав стільки лайливих епітетів. Руси побоювались Кончака, походи
котрого проти Русі часто були вдалими, тому й сильно його ненавиділи. Ясно те, що
Кончак не поступався талантами своєму дідові Шарукану [Селезнев 2012].

Ю. Селезньов вважає, що Кончак здійснив похід на Русь у 1170 р. На нашу думку,
вперше про Кончака згадано в 1172 р. Власне під цим роком і згадується Кончак у
Галицько-Волинському літописі. Він виступив як голова роду і як союзник Давида Рос-
тиславича та прийшов йому на допомогу у Вишгород. У цьому місті його взяли в обло-
гу війська Мстислава Ізяславича київського та Василька Ярополчича луцького. Кончак
не втрачав рішучості. Його воїни робили вилазки, які в результаті змусили відступити
ворогів до Києва, а потім і до Болохова. Після цього кипчаки відступили в рідні кочів’я,
спустошуючи на своєму шляху землі Русі [Ипатьевская… 1962, 548; Селезнев 2012].
Окрім дій під Кснятином, донецькі кипчаки здійснили похід проти Переяславської зем-
лі і підійшли до міста Песочна [Ипатьевская… 1962, 548, 555; Селезнев 2012]. У 1174 р.
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Кончак разом із Кобяком здійснив похід, пограбувавши околиці Срібного та Баруча, а
коли до них наблизилось військо сіверського князя Ігоря Святославича, кочівники від-
ступили за Ворсклу та уникли битви. Кипчаки Кончака, таким чином, обмежилися
спустошенням прикордонних земель [Плетнева 1990, 157; Kurat 1972, 85–86; Gökbel
2002, 649; Ипатьевская… 1962, 568–570; Селезнев 2012].

Похід 1179 р. був спрямований проти Переяслава. Кипчаки відступили з великим
полоном. У літописі згадано, що воїни Ігоря Святославича повбивали та взяли в полон
багатьох кипчаків. Проте це може бути лише вставкою літописця, який просто забажав
зобразити стан справ краще, ніж це було насправді. Навряд чи Ігор Святославич зі-
ткнувся із загонами більшими, ніж кипчацькі ар’єргардні відділи, тобто у кращому разі
князь наздогнав якусь сотню кипчаків [Ипатьевская… 1962, 612–613; Плетнева 1990,
157; Gökbel 2002, 649]. У 1180-му чи 1181-му рр. Кончак вже виступив у союзі з Кобя-
ком та Ігорем Святославичем проти Ростиславичів. Загони кипчаків рушили на Друцьк,
а звідти до Вишгорода. За допомогою кипчаків Святослав Всеволодович зайняв київ-
ський престол. Війська Кончака та його союзників руських князів рушили на Лобськ.
Проте на Чорториї їхні війська зіткнулися з дружиною Рюрика Ростиславича. Поразка
Кончака та його союзників була нищівною. Кипчаки частково були перебиті в битві,
частково потонули в річці, частково потрапили в полон. Завдяки опису цієї кампанії ми
знаємо, що в битві на цій річці загинули Козл Сотанович та брат Кончака Ельтут. У по-
лон потрапили Бякоба, Тотоур, Кунячук, Чюгай. Клан Шаруканідів у цій битві зазнав
вагомих втрат. Сам Кончак та Ігор Святославич врятувалися втечею в човні до Городця
поблизу Чернігова [Ипатьевская… 1962, 618–624; Плетнева 1990, 158; Селезнев 2012].

У 1183 р. Кончак хотів атакувати Русь, але, дізнавшись про концентрацію військ ру-
сів, не здійснив свого наміру. У лютому цього ж року загони Кончака та Гліба Тирейови-
ча здійснили набіг на Дмитрів. Руси ж відповіли походом проти кипчаків на Хирію, де
кипчацькі загони були переможені. Проти кипчаків також діяли чорні клобуки [Плетне-
ва 1990, 158–159; Ипатьевская 1962, 628–634; Селезнев 2012]. Проте вже в 1184 р. Кон-
чак готувався до походу на Русь. Він спеціально запросив якогось “бусурменина” для
спорудження техніки для облоги і навіть спорудив тір-і чарх. Однак руси дізналися про
наміри кипчаків і, аби зруйнувати їх, здійснили рейд на Хоролі, а “бусурменин” потра-
пив у полон. Кончак був змушений знову рятуватися втечею [Плетнева 1990, 159; Kurat
1972, 86; Gökbel 2002, 649; Ипатьевская… 1962, 634–636; Селезнев 2012].

Після цієї перемоги Ольговичі наважились на похід проти кипчаків у 1185 р. Спо-
чатку руські князі йшли “Ізюмським шляхом”. З-під Сальниці руси попрямували до
річки Вовчої і захопили полон у районі річки Каяли. Ця територія була вже ближче до
володінь бурдж-огли, проти яких вдало воювали Ольговичі. Цим можна пояснити той
факт, що руси, захопивши полон, не розраховували зустріти гідну відсіч і не вживали
заходів безпеки [Плетнева 1990, 160–164; Kurat 1972, 87–89; Gökbel 2002, 649; Ипатьев-
ская… 1962, 636–651; Лаврентьевская… 1962, 397–398; Селезнев 2012]. Проте Ігор
Святославич не врахував ряд факторів. У 1183 р. внаслідок одного з походів Ростисла-
вичів загинув Кобяк [Ипатьевская… 1962, 628–634]. Похід русів у глиб кочів’їв кипчаків
мав викликати неспокій у степах. У цих умовах Кончак побачив можливість консоліду-
вати навколо себе інших кипчаків. Окрім племені Кончака, у війні взяли участь іт-огли,
таргіл-оба, бурдж-огли, улаш-огли та тертер-оба (дурут) [Плетнева 1990, 163; Ипатьев-
ская… 1962, 641, 644; Селезнев 2012]. Оточені переважаючими силами ворога на Каялі,
руси були переможені.

Ігор Святославич потрапив у полон до Чілбука з племені таргіл (тарголове), а його
син – до Копті з улаш-огли [Ипатьевская… 1962, 644]. З полону їх викупив Кончак, який
мав до сіверських Ольговичів свій інтерес. Щоправда, в літописі та “Слові про полк Іго-
рів” була інша версія подій. Ігореві Святославичу приписувалася втеча з кипчацького
полону. Проте в описі втечі був ряд неправдоподібних деталей. Вказано, що втекти йому
нібито допоміг християнин-кипчак Лавор (Овлур). При цьому треба розуміти, що таким
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чином цей кипчак викликав би помсту Кончака проти своєї родини та роду, а самого
його напевне б стратили. Ігор Святославич перебував у ставці Кончака як почесний
бранець. Ставка розташовувалась на річці Кам’яний Торець. Перший руський аванпост
розміщувався в місті Донець, населеному огузьким населенням. При цьому війська
союзника Кончака спустошували Посейм’я, а Кончак – Переяславщину. Літописець
вказував, що варта перепила кумису та поснула, а Лавор дав князю свого коня. Проте,
за цією ж розповіддю, князь загнав коня і одинадцять днів пішки добирався до Сівер-
ського Донця. При цьому Ігоря Святославича мали б шукати на наступний ранок після
втечі. Кипчаки мешкали в цих землях і мали як ніхто інший знати свою країну. Ігор
Святославич же був чужинцем у їхній країні. Щоб Ігоря Святославича не наздогнали
вартові – це малоймовірно. Швидше князя та його сина викупили б родичі, ніж він діс-
тався б Русі [Ипатьевская… 1962, 649–650].

Розповідь про втечу Ігоря Святославича у “Слові про полк Ігорів” ще більш фантас-
тична, ніж у Галицько-Волинському літописі. Руський автор проігнорував повідомлен-
ня літописця про те, що князь багато днів пересувався пішки. Розповідь набула епічних
рис. Князю приписується сприяння самого Бога, а сам він метафорично порівнювався
з вовком та соколом. Вказувалося, що він втікав разом з Лавором (Овлуром) на конях
та те, що Ігор полював на птахів під час своєї втечі. Вказувалось також, що Овлур з
Ігорем загнали перших своїх коней. Постає питання, де б Ігор з товаришем дістали но-
вих коней і чому їх у такому разі не схопили власники коней, у яких вони мали викрас-
ти цих тварин. При цьому варто враховувати, що прикордонні землі Русі в той час
мали бути зайняті кипчаками, а гарнізони міст Русі були блоковані. Те, що Ігор Свя-
тославич мав харчуватися під час втечі, саме собою зрозуміло, проте порівняно непо-
мітно можна було рибалити, а не полювати. Кипчаки б мали помітити цього мисливця.
Вказано, що на конях Лавор (Овлур) та Ігор Святославич прибули до Дінця. Проте лі-
тописець не вказував на такий факт у літописі [Слово о полку Игореве…; Ипатьев-
ская… 1962, 648–650, 653].

Більше того, у “Слові про полк Ігорів” вказано, що Ігор Святославич залишив у по-
лоні свого сина і що Гза з Кончаком вели діалог. Гза бажав убити Ігоря Святославича, а
Кончаку приписувався намір одружити Володимира Ігоровича зі своєю донькою. У
1187 р. він справді одружив свою доньку з Володимиром Ігоровичем. Проте цей шлюб
був куди більше в інтересах Ігоря Святославича, котрий породичався із сильним степо-
вим володарем. Гзі автор “Слова про полк Ігорів” також приписав жах перед русами та
Ігорем Святославичем. Галицько-Волинський літописець вказував, що, навпаки, Гза
рушив на Новгород-Сіверське князівство, яким і володів Ігор Святославич. Історич-
ність даних “Слова про полк Ігорів” у деяких випадках залишає бажати кращого [Слово
о полку Игореве…; Ипатьевская… 1962, 648, 653, 659; Плетнева 1990, 166]. Князь Ігор
більше не здійснював походів проти донецьких кипчаків. Його походи були спрямова-
ні, головним чином, на бурдж-огли, що послаблювало позиції конкурентів Кончака. У
1185 р. Кончак атакував Римів, а в 1187 р. воював на Росі та в чернігівському прикор-
донні [Плетнева 1990, 165–166; Ипатьевская… 1962, 648, 653; Селезнев 2012]. Після
цього Шаруканіди прагнули не воювати з русами. Влада Кончака зросла настільки, що
він зміг передати престол своєму синові – Юрію Кончаковичу. Цілком імовірно, що син
Кончака прийняв християнство [Ипатьевская… 1962, 716, 740–741]. Юрій Кончакович
вже не здійснював походів на Русь. Кипчаки Шаруканідів могли брати участь у походах
своїх союзників сіверських та чернігівських Ольговичів, зокрема в 1202-му чи 1203 р.
Тільки за рахунок виваженої зовнішньої політики Кончаку вдалося уникнути розгрому
з боку русів. Ставка на союз з Ольговичами дозволяла йому убезпечити свої кочів’я від
великих походів русів [Плетнева 1990, 130, 153; Селезнев 2012].

Цікавим аспектом біографії Кончака є згадка про нього в Новгородському літописі.
Там вказано, що кипчаки Кончака та Данила Кобяковича перебили мешканців Києва.
Проте є вагомі причини сумніватися в достовірності цих даних. Навіть у Володимиро-
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Суздальському літописі не конкретизовані імена кипчацьких ватажків, проте добре ві-
домі імена руських князів, які здобули Київ. Не було й гучних слів про здобуття на щит
населення міста, натомість вказано, що було спалено Поділ, пограбовано церкви – Де-
сятину та Софію Київську, а багатьох людей захоплено в полон. У Галицько-Волин-
ському літописі Кончак останній раз згадувався під 1201 р. До того ж у цьому літописі
абсолютно не згадувався Данило Кобякович. Натомість у Галицько-Волинському літо-
писі не вказано про пограбування Києва, проте згадано, що Рюрик, Ольговичі та кипча-
ки здійснили похід на Галичину і були відбиті військами Романа Мстиславича. По
іменах сини Кобяка у 1183 р. не згадувались. Кипчацький вождь Данило згаданий у
Галицько-Волинському літописі тільки під 1183 р. і без імені по батькові. Також мало-
ймовірна участь Данила Кобяковича у подіях 1222 р., про які говорить новгородський
літописець, оскільки про нього не згадано в Галицько-Волинському літописі. Та й ім’я
Татахаер – це не Данило, а Тотоур. Як бачимо, Кончак навряд чи міг брати участь у по-
діях 1203 р. Швидше за все, разом з Ольговичами та Рюриком на Київ міг напасти
Юрій Кончакович, щодо якого, на відміну від Кончака, літописець не вживав лайливих
епітетів. Спустошення Києва новгородським літописцем було значно перебільшено, а
роль кипчаків не була в цьому визначальною. Кипчаки лише взяли те, що звично брали
під час участі в усобицях, – полон – та спалили передмістя – Поділ [Селезнев 2012;
Ипатьевская… 1962, 632, 716–717; Лаврентьевская… 1962, 418, 445–446, 504; Новго-
родская… 1950, 45, 62, 240, 265–266; Храпачевский 2004, 500].

“Миролюбність” Кончака в 90-х рр. ХІІ ст. мала своє пояснення. Він міг виступати
як об’єднувач племен кипчаків. Кончак усував конкурентів у боротьбі за верховну вла-
ду. Окрім того, коли активність Шаруканідів зростала на Русі, то їхня присутність май-
же не відчувалась на Кавказі. Коли ж вони зазнавали поразок від Рюриковичів, центр
їхніх володінь переміщався на південь, поближче до Грузії та Азербайджану.

Тримати племена різного походження в одній конфедерації було нелегко, що під-
тверджують дані, наведені нами вище. Шарукан, Аєпа та Асень не мали достатньої
харизми, для того щоб об’єднати навколо себе кипчаків. Отрок підвищив свій автори-
тет за рахунок перемог у Грузії і міг правити північнокавказькими степами [Ипатьев-
ская… 1962, 716]. Справедливіше було б називати правлячу династію “донецьких
кипчаків” Атракідами (Отрокідами), оскільки саме Отрок заклав підвалини могутнос-
ті цієї держави. Кончак передав своєму синові Юрію сильну державу [Ипатьевская…
1962, 740–741].

Про те, яким було язичницьке ім’я Юрія, галицько-волинський літописець не вказує.
Для нього цей факт не був важливим. Однак ми можемо відновити його за даними
арабських хронік. Так, Ан-Нувайрі та Ібн Халдун знали про вождя кипчаків-токсоба
Аккубуля. Зважаючи на те, що обидва вожді жили в першій половині ХІІІ ст., логічно
припустити, що це одна й та сама особа. Аккубуль – це кипчацьке ім’я, а ім’я Юрій він
міг дістати під час хрещення [Тизенгаузен 1884, 541; Ипатьевская 1962, 740–741]. Укла-
дачі “Юань-ші” навіть згадували про сина Юйліцзи Татахаера. Останнє ім’я можна зі-
ставити з кипчацьким ім’ям Тотоур. Так звали одного з родичів Кончака, який був
убитий русами. На честь дядька так міг назвати свого сина Юрій Кончакович [Храпа-
чевский 2004, 500; Тизенгаузен 1884, 541].

Арабські хроністи повідомляли, що між дурут та токсоба існувала тривала ворожне-
ча, зокрема син Котяна Мангуш загинув на полюванні, коли його перестрів Аккубуль
[Тизенгаузен 1884, 541]. У зазначеному уривку в завуальованій формі повідомляється
про конфлікт між племенами кипчаків. Заручником цієї ворожнечі могли бути племена
“не-диких половців”, які мали стати на чийсь бік. Нам невідомо, чи зберегли вони свою
самостійність, оскільки з часів смерті Калояна до облоги Чорлу участь кипчаків у вій-
нах на Балканському півострові обмежувалась незначними військовими контингентами
найманців [Павлов 2000].
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Після перемог над кавказькими аланами та “дербентськими кипчаками” в 1222 р.
монгольський корпус Субедея-багатура вийшов до Дону. Галицько-Волинський літопи-
сець, який докладно оповідав про події в кипчацькому степу, повідомляв не про заги-
бель кипчацького вождя, а лише про його втечу: “В лето 6731 приде неслыханая рать,
безбожные Моавитяне рекомые Татарове. Приидоша на землю Половецькоую. Полов-
цем же старшим Юрьгии Кончакович бе большие всих половець не може стати проти-
воу лицю их и бегающи же емоу и мнози избиени быша до реки Днепра” [Ипатьев-
ская… 1962, 740]. Про ці події згадували й китайські джерела. За даними китайського
хроніста, супротивниками монгольського полководця були кипчацькі вожді Юйліцзи
(Юрій) та Татахаер (Тотоур). У битві, що відбулась на річці Буцзу, вони були переможе-
ні, а син Юйліцзи – поранений і переховувався в лісі. Він був виданий Субедею-
багатуру “рабами кипчаків”, які перейшли на бік монголів, після того більшість людей
Юйліцзи підкорились монголам [Храпачевский 2004, 500].

Логічно припустити, що спокій на кордонах Русі у ХІІІ ст. був обумовлений не ми-
ролюбністю кипчаків, а жорстокою боротьбою між кипчаками у східноєвропейських
степах. Напередодні монгольського завоювання Юрій Кончакович міг спробувати
об’єднати західну частину Дашт-і Кипчак, і можна стверджувати, що це йому частково
вдалося, оскільки єдиним реальним супротивником Юрія-Аккубуля був лише хан Ко-
тян [Тизенгаузен 1884, 541].

Те, що північнокавказькі терени продовжували залишатись під контролем кипчаків,
підтверджують дані арабомовних джерел. Ан-Насаві вказував, що в 1227 р. аміру Дже-
лал ад-Діна вдалось домовитися про союз із ханом Гюрге (Гурка, Гюр-ханом) [Марк-
варт]. Останнього можна ототожнити з Юргієм Кончаковичем (тобто Юрієм Кончакови-
чем). Можна припустити, що “дербентські кипчаки” потрапили під владу конфедерації
“донецьких кипчаків” після подій 1222–1223 рр. Втративши значну кількість воїнів, а
також, можливо, частину владної еліти, вони були нездатні протистояти своїм сусідам із
заходу. Спільний похід Юрія Кончаковича та Джелал ад-Діна був спрямований проти
держав Південного Кавказу. Хорезмійці та кипчаки зробили спробу здобути Дербент
[Маркварт; Насави 1996, глава 77], однак дербентський емір таки відстояв місто.

У літописах згадувались єльтукове. Вперше єльтукове були згадані під 1146 р.
галицько-волинським літописцем [Ипатьевская… 1962, 339]. Можливо їхня назва, по-
дібно Урусобичам, походить від імені якогось кочового вождя. Нам відомий Ельтут
(брат Кончака) [Ипатьевская 1962, 623]. В. Бушаков зіставляє етнікон “єльтукове” з
ойконімом “єльток” у Криму та родом ільток Середнього Жузу казахів [Бушаков 1991,
138]. І. Ізмайлов припускає, що після Калкської битви монголи повернулись на літні
кочів’я в район Донщини [Иванов 2006, 495; Измайлов 2009, 137]. В. Іванов вказує, що
володіння єльтукове розташовувались у басейнах Дону, Хопра та Медведиці. Їхні пів-
нічні кордони відзначені “половецькими бабами” на річках Бітюг та Хопер [Иванов
2006, 495]. Аналогічні та синхронні цим пам’ятки були знайдені на території Саратов-
ської та Самарської областей [Иванов 2006, 495]. Єльтукове не імпортували булгар-
ських товарів. В. Іванов вважає, що причиною цього є наявність у Волзькій Булгарії
печенігів та огузів, котрі були ворогами кипчаків [Гарустович, Иванов 2001, 108; Иванов
2006, 495–496, 502–503]. Д. Расовський припускав, що напади кипчаків на землі, які зго-
дом стали Рязанським князівством, почались відразу після опанування ними степових
просторів Східної Європи. З кипчацькою експансією дослідник пов’язував будівництво
міста Пронська та спорудження валів на лівому березі Проні [Расовский 1940, 102].

Єльтукове підтримували прихильників повної незалежності Рязанського князівства.
Перше зіткнення з суздальцями відбулося в 1177 р., коли Всеволод Велике Гніздо вою-
вав проти рязанського князя Гліба. На річці Колокші він зіткнувся з кипчаками [Лав-
рентьевская… 1962, 383–385]. У 1181 р. союзні війська новгородців, сіверян та кипча-
ків рушили на Володимиро-Суздальське князівство, та були зупинені на річці Влені
[Лаврентьевская… 1962, 388]. Укладач Никонівського літопису повідомляв про похід
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кипчаків на Рязань у 1195 р. [Патриаршая… 1965, 23]. Проте це повідомлення не під-
тверджене в жодному іншому джерелі. Новгородські літописці повідомляли про похід
володимиро-суздальського князя Всеволода проти Ольговичів. Разом з муромцями, ря-
занцями та найнятими східними кипчаками він воював проти Ольговичів, які, своєю
чергою, самі закликали на допомогу кипчаків (донецьких або єльтукове) [Патриар-
шая… 1965, т. 10, 30; Новгородская… 1950, 43, 235–236].

Володимиро-Суздальське князівство розглядало Рязанське князівство як зону свого
впливу і жорстоко карало усіх, хто намагався зробити Рязань ворогом Суздаля. Проти
кипчаків-єльтукове був спрямований похід Всеволода Велике Гніздо на Дон (Сівер-
ський Донець) у 1199 р. [Кудряшов 1948, 134; Лаврентьевская… 1962, 414–415]. Союзні
суздальцям рязанці в 1206 р. здійснили похід проти кипчаків [Лаврентьевская… 1962,
425]. Володимиро-суздальські Мономаховичі були атаковані кипчаками в Переяслав-
ській землі в 1210-му та 1215 рр. Під час одного із зіткнень Володимир (син Всеволода)
потрапив у полон до кипчаків [Лаврентьевская 1962, 435, 438].

Рязанські князі Олег та Гліб за допомогою найманців з єльтукове вбили в м. Ісади
більшість своїх родичів. На думку новгородського літописця, ці події мали місце в
1218 р. [Гагин; Новгородская… 1950, 58]. Однак спроба Гліба Володимировича заволо-
діти Рязанню була невдалою. Прибічник союзу із Суздалем Інгвар Ігорович завдав їм
поразки. Інгвар Ігорович здійснив похід на кипчацьку територію і здобув переконливу
перемогу [Гагин; Лаврентьевская… 1962, 444]. У 1229 р. союзник суздальців мокшан-
ський каназор Пуреш використав кипчаків єльтукове проти ерзянського інязора Пурга-
са [Лаврентьевская… 1962, 451–452].

Отже, ми дійшли таких висновків: 1) Серед донецьких кипчаків домінували клан Ша-
руканідів та плем’я токсоба. Відносини з Шаруканідами були настільки важливими для
Русі, що літописець зафіксував повний родовід представників цього клану, від Шарукана
до Юрія Кончаковича. Періоди миру змінювалися часами конфронтації. При Отроку та
Юрію Кончаковичу кипчаки не турбували Русь, оскільки були зайняті війнами в Дашт-і
Кипчак. Конфронтація з Руссю припала на правління Шарукана та Кончака; 2) Клан Ша-
руканідів поділявся на менші клани. Одним з таких кланів були єльтукове, поблизу кор-
донів Рязанського князівства та Волзької Булгарії. Успадкування престолу в донецькому
об’єднанні не було впорядковано до Отрока, який закріпив його за своїми нащадками,
використовуючи досвід, запозичений у Грузії. Під час правління Отрока Шаруканіди во-
ювали з Каєпичами (правителями з племені та клану Кай), котрі були суперниками Ша-
руканідів. Юрій Кончакович же вів боротьбу з іншими вождівствами – ханством племені
дурут та конфедерацією дербентських кипчаків; 3) Перебування Отрока у Грузії можна
датувати 1118–1125 рр., а повернення в кипчацькі степи було зумовлене проханням Сир-
чана допомогти у війні з Каєпичами, яка тривала до 1160 р. Каєпичі захопили доміну-
вання в Донщині на початку ХІІ ст., скориставшись союзом із Руссю.
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Розглядаючи османське та кримськотатарське історіописання, варто наголосити, що
такі особи як ;sultan / султан / ُسلتان ;han / хан / خان vezîr-i a’zam / великий / وزیرى اعظم

візир; اِسالم شیخول / şeyh-ül İslâm / шейх-уль-іслам1 – мали власний меджліс − -mec / مجلِس
lis, коло друзів, радників, прихильників, де зачитувались історичні твори, обговорюва-
лися зафіксовані в них події. У цьому зв’язку необхідно звертати увагу не тільки на
думки та судження авторів, які тлумачили відповідні події та факти, а й на думки, що
висловлювались іншими присутніми під час дискусій. Це дає змогу віднайти джерело
відповідних думок і збагнути витоки тих чи інших оцінок історичних події. З цієї точки
зору особливо цінним джерелом для реконструкції історичних подій є офіційні доку-
менти, накази та рішення, видані правителями або великим меджлісом від імені прави-
телів османського уряду, а також промови та кореспонденція султана чи хана, які
фігурують в історичних творах.

Зазначимо, що на творах офіційних істориків у XVII ст. позитивно позначалося під-
вищення культурного та освітнього рівня певних верств суспільства, що, у свою чергу,
впливало не тільки на зміст, а й на методику історіописання. Взірцем наукового осяг-
нення особливостей османської історіографії цієї доби є методика дослідження та ін-
терпретації текстів історичних творів і архівних документів, опрацьована в роботах
Агатангела Кримського, Омеляна Пріцака, Ярослава Дашкевича, Ісмаїла Накки Узун-
чаршили, Галіла Іналджика та інших вчених, що дозволило прояснити значення
османських писемних джерел для дослідження історії українсько-турецьких взаємин2,
державотворчих процесів і для розвитку українського сходознавства загалом.

Ключове місце серед джерел історіографічного характеру, що стосуються до історії
України, посідають “Історія Печеві” تاریخى پچوي / Peçevi Târihi Ібрагіма Печеві (роки
життя: 1572–1650); “Підсумок історії” تاریخ فذلكھي / Fezleke-i Târih, де висвітлюється пе-
ріод османської історії (1591–1654 рр.) Катіба Челебі / Мустафи бін Абдуллага (роки
життя: 1609−1657); “Історія зброєносця” -Silâh-dâr Târihi Сілахдара Фин / سلحدار تاریخى
диклили Мехмеда Аґи (роки життя: 1658–1723)3; “Літопис” Vakâyi’-nâme”, в“ / وقایعنامھ
якому знаходимо опис подій 1648–1682 рр. Абдуррагмана Абді Паші; “Здобуття
Кам’янця [Подільського]” فتحنامھسى قمانیچھ  / Kamâniçe Feth-nâmesi Юсіфа Набі (поет,
філософ-суфі, роки життя: 1642–1712); літописні твори “Історія хана Іслама Гірая ІІІ”
اوچنجى اسالم گراى خان تاریخى / Üçüncü İslam Giray Han Târihi Гаджі Мехмеда Сена’ї Кирим-
ли4 та “Процвітання ханів” گۇلبونى حأنان / Gülbîn-î Hânân, розділ “Хан Іслам Гірай ІІІ”,
اوچنجى اسالم گراى خان / Üçüncü İslam Giray Han Галіма Гірая Султана; “Країна татар за да-
ними семи мандрівників” طاتار مولوُكل اھبآر فى ّیآر ّ Es-seb’-û’s-seyyâr fi ahbâr mûlûk / اّسُبس
ûl-Tatar Сеїда Мехмеда Ризи; “Історія Наїми” -Naîmâ Târîh-i – виклад осман / نایما تاریخى
ської історії періоду 1591−1659 рр. Мустафи Наїми Ефенді (роки життя: 1655−1716).

Цінними є відомості про міста і фортеці Північного Причорномор’я (Ізмаїл, Акер-
ман, Бендери, Очаків, Кілія та ін.) від турецького мандрівника Е. Челебі, який подоро-
жував по Україні в XVII ст.5 Літопис Гаджі Алі Ефенді6 “Історія Кам’янця”, який
належить до категорії так званих джерел “з перших рук”, у бібліотеці рукописів (фонд
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“Лала Ісмаїл”, реєстр № 308) ім. Сулеймана Законодавця в Стамбулі. У зазначеному
джерелі говориться про те, що під час правління султана Мехмеда IV з метою захисту
українських козаків від зазіхань Польщі було оголошено “Кам’янецький похід” 1672 р.
Слід сказати, що цю воєнну кампанію, яка тривала 189 днів, очолював особисто султан.
У результаті цього походу були завойована Кам’янець-Подільська фортеця, підписаний
Бучацький мирний договір, згідно з яким Поділля було передано під владу османської
держави, а лінія кордонів цієї держави на півночі досягла найвіддаленіших країв. Зга-
даний автор літопису як учасник названої кампанії, вказує на причини зазначеного
походу, повідомляє про звернення гетьмана українських козаків П. Дорошенка до Мех-
меда IV, про порушення польським королем умов раніше укладеного мирного договору,
а також про підготовку до названого походу. Слід підкреслити, що відомості, отримані
з цього джерела, свідчать про розвиток дипломатичних відносин Української козацької
держави у другій половині XVII ст.7

Зрозуміло, що, розробляючи цю тему, важко було обійтися без вже здійснених дослі-
джень істориків, які працювали на теренах Європи, як-от: “Історія Османської імперії:
піднесення та занепад” / Incrementa atque decrementa Aulae Othomanicae Дімітрія Кан-
теміра8 (роки життя: 1673–1723); “Історія Османської імперії” / “Geschichte des Os-
manischen Reiches” Йозефа фон Хаммера-Пурґшталя (роки життя: 1774−1856). Ми не
залишили поза увагою той факт, що окремі сюжети з вказаних праць вже стали надбан-
ням українських істориків завдяки їхнім перекладам українською, польською, англій-
ською, німецькою, французькою, російською мовами9. Звичайно, з огляду на специфіку
нашої теми ці матеріали потребували поглибленого та більш критичного аналізу.

Особливість джерельної бази нашого дослідження полягає в тому, що її основу скла-
дають не україномовні тексти, а писемні пам’ятки османо-турецькою мовою: “літопи-
си” (وقیعنامھ / vakâyi’-nâme) та архівні документи, пов’язані з історією Української
козацької держави та її відносин з османською державою і Кримським ханством у дру-
гій половині XVI – першій половині XVIIІ ст. Почерпнуті відомості з вищеназваних
джерел стали “відправною точкою” для трактування процесу розвитку взаємозв’язків
між гетьманським та османським урядами.

З-поміж османських історіографічних джерел XVI−XVIIІ ст. велику увагу приділено
таким працям, як “Природа країн та ступені сходження” (تباكاتول میمألیكى و درجأتول مسألیكي /
Tabakatü’l-memâlik ve derecâtü’l-mesâlik’i) Мустафи Челебі Джелалзаде Нішанджи
(1494?–1567), “Історія Печеві” (پچوي تارخى / Tarih-i Peçevî) Ібрагіма Печеві та “Історія
зброєносця” (سلحدا تاریخى / Silâh-dâr Târîh-i) Сілахдара Финдиклили Мехмеда Аґи. Їхнє
джерельне значення полягає не тільки в наявності фактичного матеріалу щодо політич-
них, економічних і соціальних проблем Османської імперії та прилеглих до неї країн, а
й у самобутній манері викладу та оцінці подій, їхнього багатоаспектного характеру.
Прикметною рисою вказаних творів є ще й те, що їхні автори не залишалися байдужи-
ми спостерігачами історії, а болісно чи, навпаки, схвально діляться на сторінках від-
повідних рукописів своїми враженнями, коментарями, висловлюючи раз по раз певні
поради, котрі, на їхній погляд, могли б поліпшити плин державного життя. Варто за-
значити, що в самій Туреччині особливого значення надається праці “Підсумок істо-
рії” (تارخ فذلكھي  / Fezleke-i Târih) Катіба Челебі, в якій висвітлюються події періоду
1591−1654 рр.

Конкретизуючи джерельне значення османських історичних творів для досліджень
політичних стосунків Української козацької держави з Кримським ханством, налаго-
дження та розвитку їхніх дипломатичних відносин у XVII столітті, можна звернутися
до праць Катіба Челебі / / ”Kâtib Çelebi (“Підсумок історії / كاتب چلبى تارخ فذلكھي / Fezleke-î
Târih) та Мустафи Наїма / مصطفى / ”Mustafa Nâima (“Історія Наїми / نایما  تاریخ ي / نایما 
Naîmâ Târîhi), в яких значне місце відводилось “козацьким питанням”10. Згідно з відо-
мостями, отриманими із вказаних робіт, наймасштабнішим з усіх морських походів,
здійснених українськими козаками, був синопський похід у серпні 1614 р.
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Зазначені автори повідомляли, що турецьке м. Синоп було захоплене запорозькими
козаками, а населення цього міста – страчене, дітей взяли в полон, а саме місто підпа-
лили. Йдеться і про те, що козаки повернулися додому з великою здобиччю11.

Відомий дослідник історії Туреччини часів османської доби Віктор Остапчук на
основі вивчення праць Катіба Челебі12 дійшов висновку про велику кількість козацьких
військових походів Чорним морем, здійснених у першій половині XVII століття, зокре-
ма в 1614, 1616, 1621, 1624, 1625, 1638, 1639 рр.

Ми можемо навести деякі фрагменти з літописних творів, які мали велике значення
для вивчення діяльності гетьманського уряду Богдана Хмельницького. Наприклад, у
творі кримськотатарського автора Шейха Мехмеда Ефенді [зятя брата Тугай-бея, Сул-
тана Гельді, що загинув у боях з поляками під Жовтими Водами], зазначається: “Сейм
[польський] ... дозволив [М.] Потоцькому вирушити в похід проти запорожців з 40-ти-
сячним військом. Він же зібрав армію у 80 тис. чоловік і призначив свого сина коман-
диром одного з загонів... Запорозький гетьман [Б. Хмельницький], довідавшись, що
поляки готуються воювати, захвилювався і зібрав раду, на якій, після загального обміну
думками, було вирішено звернутися з проханням про надання їм допомоги до крим-
ського хана”13.

У вказаному творі говориться про кількість польського війська, яке, за ухвалою сей-
му, на чолі з Миколою Потоцьким мало вирушити на терени України, а також зафіксо-
вано факт прибуття козацьких посланців спочатку до фортеці Фераг-Кермана, до Тугая,
котрий разом з послами вирушив потім до Бахчисарая14. Далі йдеться про прихильне
ставлення хана до українських послів і про його згоду захищати запорожців від поляків.

Можна припустити, що якраз тоді козаки, звільнивши сина Тугай-бея з полону, при-
везли його батькові, отож Тугай-бей погодився спільно воювати проти ворогів україн-
ського гетьмана.

В “Історії хана Іслама Гірая ІІІ” / تاریخى اوچنجى اسالم گراى خان / Üçüncü İslam Giray Han
Târihi Гаджі Меxмеда Сена’ї Кримського знайшли відображення відомості про причи-
ни спалаху національно-визвольної боротьби (1648–1654 рр.) українців під проводом
гетьмана Богдана Хмельницького проти Польщі (релігійні, національні, економічні, по-
літичні тощо), що й зумовило всенародний характер цієї війни. Мехмед Сена’ї доклад-
но описав тогочасні міжурядові взаємини між Українською козацькою державою та
Кримським ханством, наголосивши на тому, що відповідному перебігу подій посприя-
ли прокримськотатарські симпатії самого запорозького гетьмана. Зближенню Криму й
України сприяла згода кримського хана задовольнити прохання українського правителя
про надання тому всебічної допомоги з боку ханського уряду, що привело до укладання
українсько-кримського союзу15 наприкінці 1647–1648 рр. і зумовило успішний перебіг
національно-визвольної боротьби на українських землях. На виконання згаданого дого-
вору кримський хан Іслам Гірай ІІІ особисто вирушив на допомогу козацькому гетьма-
нові Б. Хмельницькому та очолив спільно з ним військовий похід проти королівського
війська під Жовтими Водами і Корсунем в травні – червні 1648 року. Здобуті перемоги
ще більше зміцнили позиції союзників16. Крім того, османський історик згадав ще одну
переможну битву запорозьких козаків у союзі з кримськими татарами17 під Соколівкою
в жовтні 1648 р. Автор зафіксував факт наступу і захоплення українськими козаками
польських фортець Березане і Животів та детально описав Львівську битву, що супро-
воджувалася тривалою облогою цього міста.

Варто зазначити, що твір Мехмеда Сена’ї написаний за хронологією подій, вірогід-
ність яких підтверджується іншими джерелами. Наприклад, відомості про співпрацю між
гетьманським та ханським урядами в 1649 р., зокрема під час Зборівської битви, кількіс-
не збільшення збройних сил союзників, кращу узгодженість їхніх дій, кроки до порозу-
міння між Богданом Хмельницьким та Ісламом Гіраєм ІІІ, які особисто брали участь у
воєнних кампаніях, та ін. підтверджуються матеріалами літописів18 Самовидця, Софоно-
вича, Граб’янки та Величка, а також дослідженнями Михайла Грушевського та ін.
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Порівняння свідчень “Історії хана Іслама Гірая ІІІ” і твору “Процвітання ханів”
گۇلبونى حأنان / Gülbîn-î Hânân, розділ (“Хан Іслам Гірай ІІІ”) / اوچنجى اسالم گراى خان / Üçüncü
İslam Giray Hân Галіма Гірая Султана з іншими документами дозволяє констатувати,
що відповідні автори навели досить вірогідні відомості про хронологію битви під Зба-
ражем, про склад та чисельність польської армії, розвідувальну діяльність кримського
війська, службу євреїв у королівському війську, умови Зборівського перемир’я тощо.
Водночас автори наголошували на героїзмі та відвазі запорозьких козаків.

У деяких частинах тексту зазначеного твору19 наведені важливі свідчення щодо
військово-політичних взаємин України з Кримським ханством і з Річчю Посполитою.
Наприклад, у тексті частини, що називається “Прибуття гетьмана [Б.] Хмельницького
до Найщасливішого Володаря Держави, Завжди Переможця, Високодостойного Прави-
теля [Іслама Гірая ІІІ] та його доброзичливе ставлення до прохання [Б. Хмельницького]
надати останньому допомогу”, вказується на причини національно-визвольного руху в
Україні, оцінка яких майже збігається з думками, висловленими в інших роботах вітчиз-
няних та європейських авторів20.

Автор вказаного вище літопису наголошував на ворожому ставленні Польщі до
України і на намаганні підкорити її населення інтересам польської шляхти. Йдеться та-
кож про прибуття гетьмана Богдана Хмельницького зі своїм посольством до Криму на-
прикінці листопада 1647 року та про звернення цього гетьмана до правителя Кримсько-
го ханства Іслама Гірая ІІІ з проханням надати українському козацтву допомогу21.
Літописець з пієтетом відгукується про українського гетьмана, як особу, що заслугову-
вала на пошану з боку ісламу, і називає його вождем Дніпровського козацтва.

У тексті частини цього твору під назвою “Рішення його Величності, Найщасливі-
шого Володаря нашого часу, Завжди Переможця, Високодостойного Правителя [Ісла-
ма Гірая ІІІ] здійснити [військовий] похід проти невірних поляків та розповідь про
вітроподібних татар-сміливців, які під час битви з польськими вояками заскочили своїх
противників зненацька та завдали їм поразки”22 повідомляється про перший спільний
похід запорозьких козаків із кримськими татарами, який розпочався на початку травня
1648 року, тобто про фактичну реалізацію умов укладеного договору, зокрема стосовно
особистої участі кримського володаря Іслама Гірая ІІІ спільно з українським гетьманом
Богданом Хмельницьким у війні проти Речі Посполитої23.

Заторкаючи це питання, Гаджі Мехмед Сена’ї зазначав: “Тоді ж відбулося велике зі-
брання з нарадою... Вранці вдарили в тулумбаси, і армія вирушила в похід... (15а*). Далі
повідомляється про те, що “ще напередодні 3 500 (три тисячі п’ятсот) запорозьких ко-
заків на своїх чайках прибули Дніпром. Вони затримали 80 (вісімдесят) польських воя-
ків з командирами і постинали їм голови шаблями”24.

Порівнюючи наведені свідчення з відомостями, які навів Самійло Величко, а саме
про те, що “16 (26) травня [1648], на сьомий тиждень після Великодня... здалося, що
наближалося стотисячне козацьке військо, але насправді в стані руху перебувало лише
п’ятнадцять тисяч чоловік. Хмельницький того ранку мужньо вдарив по поляках своїм
військом разом з ординським військом... Потім Хмельницький з Тугай-беєм, достемен-
но пересвідчившись, що вони одержали перемогу, самі полишили обози, але наказали
своїй піхоті та гарматному підрозділу обов’язково розбити ворога вщент... Козаки руба-
ли своєю гострою зброєю шляхетські голови, і переважна кількість польського війська
попадала замертво, не витримавши такого смертельного удару”25, на підставі чого мож-
на зробити висновок про певну достовірність фактів, викладених Гаджі Мехмедом
Сена’ї у вищезгаданій роботі, стосовно спільних дій українських козаків та кримських
татар, що привели до перемоги над Річчю Посполитою.

У тексті наступної частини твору, що називається “Повернення Завжди Переможця,
Високодостойного Володаря [Іслама Гірая ІІІ] з походу в свою резиденцію до Бахчисараю

* Нумерація сторінок (13б, 14а, 14б, 15а, 15б…) тексту в українському перекладі максималь-
но наближена до нумерації сторінок у тексті оригіналу.



Ф. Ґ. Туранли

86                                                                                                          Східний світ, 2014, № 2

з великим скарбом завдяки допомозі Господа Всевишнього та пророка Мухаммеда
(м. й. бл.)”26, наводяться відомості про повернення з військового походу Іслама Гірая ІІІ
з перемогою і зазначається, що 30 травня поточного року “армія хана прибула до фор-
теці Корсунь, яка належала в той час полякам... Наступного дня прибув до хана Тугай-
бей, де того урочисто прийняли. Вже за дві години перед фортецею Біла Церква (в цей
час навколо цієї фортеці перебувало польське військо) були зорганізовані до бою воєн-
ні загони” (21а)27.

У тому ж самому тексті наведені відомості Гаджі Мехмеда Сена’ї про 2-й спільний
військовий похід на Річ Посполиту, прибуття Б. Хмельницького в штаб кримської армії.
Тут зазначається, що військовий табір українського гетьмана розташувався неподалік
від фортеці Салле. Богдан Хмельницький разом з поважними командирами та військом
чисельністю 10 (десять) тисяч чоловік прибув до штабу татарського війська. Тут ко-
зацького гетьмана урочисто прийняли, на нього та його сотників одягли коштовні кап-
тани, а всім воїнам гетьмана були вручені цінні подарунки28.

Після обговорення плану своїх воєнних дій, за словами автора, вони “разом виру-
шили на головне місто польського короля Ільбав29. В п’ятницю 23 дня благословенного
місяця рамазана30 армія, наче море, оточила величезну фортецю Львів”31. В той самий
час запорозькі козаки разом з воїнами Тугай-бея заблокували фортецю Соколів і після
3–4-денного бою завдали поразки силам противника32.

Важливими є свідчення про облогу Львова, яка тривала 22 дні. Посланці від супро-
тивника звернулися до гетьмана Богдана Хмельницького з такою пропозицією: “Ми
дамо двісті (200) тисяч золотих у скарбницю, а також заплатимо поголовний (подуш-
ний) податок”33. Гетьман повідомив про це Іслама Гірая ІІІ, пропозицію поляків було
прийнято, а облогу з міста знято. Після завершення й цього переможного походу на-
прикінці жовтня того ж самого року Іслам Гірай ІІІ зустрівся з Богданом Хмельниць-
ким і Тугай-беєм та вручив їм шаблі і цінні подарунки.

Розглядаючи вищезазначений твір Гаджі Мехмед Сена’ї, варто звернути увагу на те
місце, де говориться про дотримання запорозьким гетьманом Б. Хмельницьким усіх умов
раніше укладеного договору з кримським правителем про створення спільного війська.
Зокрема, автор зафіксував факт наступу і захоплення українськими воїнами фортець Бе-
резані і Животова. Окрім цього, на думку літописця, мешканцями останньої польської
твердині були євреї, котрі потрапили в полон до запорозьких козаків і були передані ха-
нові на знак демонстрації цим вірності козаків укладеній ними угоді з кримчаками.

Наступна частина проаналізованого нами твору має назву “Військовий похід Завжди
Переможця, Високодостойного Правителя [Іслама Гірая ІІІ] на Польщу”34 і містить ві-
домості про те, що посланці запорозького гетьмана з’явилися до кримського хана із за-
певненням того у своїй відданості, а також заявили, що вони є його вірними підданими
і готові до війни з поляками. Автор подав досить докладну хронологію воєнних подій
1649 р., їхній розвиток, висвітлив ряд деталей Збаразької битви35, описав зустріч геть-
мана Б. Хмельницького з турецькими командирами, зорганізовану з метою обговорення
тактики спільних дій, а також стосовно розгляду пропозицій щодо укладення перемир’я,
згоду на яке було отримано від польського короля Яна Казимира.

З метою підтвердити достовірність фактів, наведених у зазначеному літописі сто-
совно вже вказаної нами проблеми, ми звернулися до інших джерел. Зокрема, за дани-
ми Ф. Бабінґера, османський історик-літописець XVII століття Хусейн Веджігі / Hüseyn
Vecîhî36 в своєму літописі “Історія Веджігі” وجیھى تاریخى / Vecîhî Târîh-i37, у якому йдеть-
ся про події, що відбувалися упродовж періоду 1047–1069 рр. за календарем гіджрі (за
християнським літочисленням – 1637–1659 рр.), стосовно вищезгаданої проблеми зау-
важив: “Ще до того Запорозькі козаки повстали проти гноблення їх королем Польщі та
об’єдналися з кримським ханом Ісламом Гіраєм ІІІ (1647 р.). Протягом шести років
(1648–1654) було здійснено ряд військових походів на поляків, зруйновано землі остан-
ніх та покарано самих ляхів”38.
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Більш детальну інформацію про згаданого османського історика-літописця ми
отримали з енциклопедії турецької мови та літератури39, де зазначається таке: “Веджігі
Хасан Челебі / Vecîhî Hasan Çelebi (народився в 1620-х роках у м. Бахчисараї − столиці
Кримського ханства, помер у 1661 році в Стамбулі) був придворним поетом, але здобув
славу як історик.

Він брав участь у багдадському поході 1638−1639 років, який завершився перемо-
гою султана Мурада IV (роки правління: 1623−1640), укладанням між Іраном та осман-
ською державою мирного договору (на знак закінчення 16-літньої війни), що дістав на-
зву “Kasr-î Şîrîn / شیرین ,”قصري  між Іраном та османською державою”40. Після чого
Веджігі написав книгу “Історія здобуття Багдада” / -Târîh-i Feth-i Bağ / تاریخى فتھي باغدات
dat. Оскільки Верджігі походив із кримських татар, то захотів написати історію своєї
батьківщини під назвою “Історія Криму” / Târîh-i Kırım / قیریم яка більш відома ,تاریخى 
зараз під назвою “Історія Веджігі” / Vecîhî Târîh-i / Цей літопис за своїм .وجیھى تاریخى41
змістом є унікальним твором, містить дуже цінну інформацію про історичні події, про
які немає жодних відомостей в інших літописах. Ми можемо пояснити зазначений факт
особливим становищем Веджігі в османському уряді, де він був відповідальним за пе-
чатку вищезгаданого великого візира та його канцелярії. Такий стан речей обумовив
особисту участь Челебі в описаних ним подіях, що й забезпечило йому доступ до пер-
шоджерельних матеріалів та інших відповідних документів; тому інформація, яку міс-
тить літопис “Історія Криму”, є унікальним джерелом для вивчення стосунків, що іс-
нували між українськими козаками та кримськими татарами в XVII ст. Слід наголосити,
що зазначений літопис Хасана Веджігі став важливим джерелом для написання істо-
ричних творів такими відомими в Османській імперії авторами, як Мустафа Наїма
Ефенді (“Історія Наїми”) та Сілахдар Финдиклили Мехмед Аґа (роки життя: 1658–
1723) (“Історія зброєносця” / Silâh-dâr Târihi). Останній літопис, виданий / سلحدار تاریخى
у 2 томах у 1928 році османо-турецькою мовою, зберігається в наукових бібліотеках
Туреччини, а один примірник цього двотомника зберігається в Бібліотечно-архівно-
музейному фонді – кабінеті Омеляна Пріцака Наукової бібліотеки Національного уні-
верситету “Києво-Могилянська академія”42. Згаданий літопис XVII ст. “Історія зброє-
носця” заслуговує на особливу увагу як одна з найважливіших пам’яток писемності,
що стосується історії гетьманської України, зокрема періоду другої половини XVII ст.,
тому що в цьому літописі міститься найбільше конкретної інформації про дипломатич-
ну діяльність уряду гетьмана Петра Дорошенка.

Інший раритетний твір за авторством Рашіда Мехмеда Ефенді є “Історія”, або
“Літопис”43, виданий у 3 томах у 1740−1741 рр., а в 1865−1866 рр. у 5 томах, що збері-
гається в бібліотеці Стамбульського університету44. У ньому висвітлюються події пе-
ріоду 1660−1722 рр., і цей твір вважається продовженням літопису “Історія Наїми”, або
“Історія подій” / Naimâ Târîhi або Târîh-i Vekâyi45, де висвітлюються події періоду 1574–
1659 рр. (за християнським літочисленням). Названа книга Наїми (він сам у 1680 році
прибув до Стамбула, працював секретарем “Великого меджлісу султана” / Dîvân-î Hü-
mâyun в палаці Топкапи, помер 1716 р., і який теж мав доступ до відповідних доку-
ментів для написання історії) видавалася османо-турецькою мовою загалом 4 рази (в
1734, 1843, 1863 роках) і сучасною турецькою мовою в 6 томах упродовж періоду
1967−1969 рр.: зберігається вона в наукових бібліотеках Туреччини, зокрема в бібліоте-
ці Стамбульського університету46. Зазначеного історичного періоду стосується також і
історичний твір Дімітрія Кантеміра (роки життя: 1673–1723) “Історія Османської імпе-
рії: піднесення та занепад” / “Incrementa atque decrementa Aulae Othomanicae”, який ми
можемо вважати історичним дослідженням Османської імперії та сусідніх країн47. Його
праця перекладена кількома мовами, в тому числі й російською. На жаль, українського
перекладу ще й досі немає.

Підсумовуючи розгляд історичних творів османської держави та їхніх особливостей,
можна дійти висновку про те, що вказані джерела за своїм змістом мали перехідний
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характер: від традиційних літописів ХV–ХVІ ст. до історіописання більш високого
рівня, властивого для періоду XVII–XVIIІ ст. Є всі підстави розглядати ці літописи як
історичні твори, для яких є типовими не лише фіксація і хронологізація подій та фак-
тів, а й спроби описати та пояснити відповідні події та факти, дати їм власну оцінку. У
ряді місць автори порушували питання про причини тих чи інших подій та їхніх на-
слідків. Ці історичні твори мають важливе значення як історичні та історіографічні
джерела для вивчення ключових подій історії України козацької доби, для документалі-
зації відомостей стосовно відносин між Українською козацькою державою, Кримським
ханством, Річчю Посполитою, Московією та ін. і відомостей стосовно визвольної війни
українського народу в середині ХVІІ ст.

1 В османській державі “шейх-уль-іслам” − посадова особа, що за своїм офіційним статусом
стояла після великого візира і відповідала за релігійні справи (Devellіğlu, Ferit. Osmanlıca-Türkçe
Ansiklopedik Lûgat (Eski ve Yeni harflerle). − Ankara, 1993. 11. Baskı. – S. 451, 995).

2 Сергійчук Богдан., Сергійчук Володимир. На межі двох світів. Українсько-турецькі відноси-
ни в середині XVI − на початку XXI ст. − К.: ПП Сергійчук М. І., 2011. – 320 с.

3 P. [Parmaksızoğlu] İ. Silahdar (Зброєносець). Silahdar Memed Ağa (Сілахдар Мехмед Ага) /
İ. P. [Parmaksızoğlu] // Türk Ansiklopedesi (Турецька енциклопедія). – Ankara, 1980. – Cilt, XХІХ. –
S. 28–29.

4 Hadzy Mehmed Sena’i z Krymu. Historia Chana Islam Gereja III. Tekst turecki wydal, przelozyl i
opracowal Zygmunt Abrahamowicz. Uzupelniajacy komentarz historychny Olgierd Górka i Zbigniew
Wojcik; pod redacią naukową Zbigniewa Wójcika. – Warszawa, 1971. Państwowe Wydawnictwo
Naukowe. Wydanie pierwsze. Nakład 1500+200 egz. Arkuszy wydawniczych 23,50. Arkuszy drukar-
skich 17,25. 204 s. + ٧٢ (72 с. додатки); تاریخى خان  گراى  اسالم  اوچنجى  ثنأى. محمد  حجى  قریملى  (British
Museum, No. Add. 7870).

5 Евлія Челебі. Книга подорожі. Північне Причорномор’я / Е. Челебі. ‒ Одеса: Гермес, 1997. ‒
84 с.

6 Дата народження цього літописця не встановлена. Про його життя відомо лише те, що в
1647 році він здійснив паломництво до Кааби, а помер приблизно після цієї дати, 1087 р. за ка-
лендарем гіджри (за християнським календарем – 1675–1676 рр.).

7 Hacı Ali Efendi. Târih-î Kameniçe. Süleymâniye Kütüphanesi Nu: 308. ‒ S. 111b‒112a‒112b‒113a;
Hacı Ali Efendi. Târih-î Kameniçe (Tahlil ve Metin) / Г. А. Ефеді. Історія Кам’янця (пояснення і
текст). Hazırlayan Ayşe Hande Can / Упорядник: Айше Ганде Джан. ‒ Ankara ‘T. C. Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı Kütübhaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’, 2007. ‒ S. V, IХ, X, ХІ.

8 Дімітрій Кантемір (роки життя: 1673–1723) був видатною особистістю – державним дія-
чем, вченим, літописцем, митцем XVIII ст. (композитором та письменником). Народився в
1673 році в м. Ясси (Румунія), походив з роду ногайських татар, у молоді роки жив у Стамбулі,
де здобув хорошу освіту та глибокі знання з різних галузей науки; вивчав турецьку, латинську,
грецьку, слов’янські мови; в 1693−1711 роках був воєводою Богданського краю; воєводою Мол-
давського князівства − в 1693 році та в період 1710−1711 рр.; помер 1723 року в м. Харкові.
Д. Кантемір є автором літописного твору “Історія османської імперії: піднесення та занепад”.
Про біографію Д. Кантеміра докладно див.: Kantemir Dimitri. Osmanlı İmparatorluğu’nun Yükseliş
ve Çöküş Tarihi / “Incrementa atque decrementa Aulae Othomanicae” / “Історія османської імперії:
піднесення та занепад”. 1. Cilt (том), 2. Bası (видання). – Cumhuriyet kitap klübü (Товариство рес-
публіканської книги). Cumhuriyet kitapları (Серія: Республіканські книги). – İstanbul, 1998. –
S. 19–27; Kantemir Dimitri. – Op. cit. 2. Cilt (том), 2. Bası (видання). – S. 869–880.

9 Українські історики частково знайомі з книгою Э.Челеби “Книга путешествия”. Перевод и
комментарии. – Вып. 1. (Земли Молдавии и Украины). – М.: 1961.

10 Babinger Franz. Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri. Çeviren Prof. Dr. Coşkun Üçok. – Ankara,
1982, Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları: 435, Türk Tarih Kurumu Basımevi. – S. 11. – 502 s.;
Togan, A. Zeki Velidî. Tarihte Usûl. – İstabul,1985 ‘Enderun Kitabevi’. – S. 209. – 350 с.

11 Öztürk Yücel. Özüden Tunaya: Kozaklar (укр. м. “Козаки: від Дніпра до Дунаю”). – 1. –
İstanbul, 2004. “Yeditepe Yayınevi”. – 1. Baskı. – S. 341−342. – 488 s. +1 (мапа).

12 Остапчук Віктор, Галенко Олександр. Козацькі чорноморські походи у морській історії
Кятіба Челебі “Дар великих мужів у воюванні морів” / Mappa Mundi. Збірник наукових праць на
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пошану Ярослава Дашкевича з нагоди його 70-річчя. Studia in honorem Jaroslavi Daškevyč septua-
genario dedicata. Видавництво М. П. Коць. – Львів – К. – Нью-Йорк, 1996. – С. 341−426. – 991 с.
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ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА ІСТОРІОГРАФІЯ

Розглядаючи історичні віхи існування бібліотек Близького Сходу, приходимо до ви-
сновку, що в усі періоди та епохи в них існували процеси комплектування фондів.

А точніше, існувала “класична формула”, яка в усіх бібліотеках світу є майже однако-
вою: відбір – вибір джерела – отримання матеріалу та його організація у фондах. Зви-
чайно, на ранніх історичних етапах ці компоненти мали специфічні видозміни та
спиралися на різні фактори. Основними з них є мовний та релігійний.

З 610 р. проповіді пророка Мухаммада, а також Коран починають відігравати значну
роль в існуванні близькосхідних протобібліотек. Священна книга мусульман стає при-
кладом, а також “золотим стандартом” у відборі книг для бібліотек мечетей та медресе.
Низка сур при додатковому трактуванні непрямо вказує на заборонені теми книг.
З’являється поділ на прийнятні та неприйнятні книги для мусульманських бібліотек.
Наприклад, сура 113 “Аль-Фаляк” (Світанок) попереджає про злість чаклунів та за-
здрісників [Коран 2007, 676], відповідно, тут можна простежити застереження проти
чаклунських книг. Тематично-предметні рубрики “намаз” та “аль-удхія” розглядаються
в сурі 108 “Аль-Каусар” (Достаток) [Коран 2007, 674], відповідно, книги, присвячені
молитвам та ритуалу жертвопринесення тварин, є дозволеними в бібліотеках мечетей.

Матеріали про релігійне ісламське трактування Пекла та Раю, а також розуміння
сенсу життя при відборі літератури до фондів арабських бібліотек є бажаними. Такий
висновок підкреслює сура 102 “Ат-Такасуру” (Пристрасть до примноження) [Коран:
перевод смыслов аятов… 2008, 1033], де розповідається про те, що філософське бачен-
ня Пекла та Раю має велике значення для розуміння ісламу.

У сурі 98 “Аль-Баййінату” (Ясне знамення) [Коран: перевод смыслов аятов… 2008,
1028] частина аятів описує якість текстів (сувоїв), які читав пророк Мухаммад. Хоча
уривки з цієї сури не є прямими вказівками щодо бажаної якості тієї чи іншої літерату-
ри, якою буде користуватися мусульманин, однак подається загальна інформація щодо
необхідної присутності в ній праведних думок та мудрості. Наприклад, у другому аяті
розповідається про те, що пророк Мухаммад “читав очищені сувої” або аяти з Корану,
очищені від невіри, брехні та сумнівів:

رسول من هللا یتلوا صحوفا مطھرة
Відповідно, у третьому аяті цієї ж сури зазначаються певні якості написаного, що

підкреслюється терміном “пряме письмо (писання)”. Абу Адель трактує цей аят у тому
сенсі, що “пряме письмо” слід розглядати як “положення, в яких немає ухиляння від іс-
тини, які містять праведність, прямоту, істинне керівництво та мудрість”. Це можна
підтвердити словами з третього аяту сури “Аль-Баййінату”:

فیھا كتب قیمة
Тобто дослівний переклад буде такий: “в очищених сувоях (які читав Мухаммад) є

книги істинні (цінні)”. Слід зауважити, що в цій сурі звертається увага на поділ книг
(цінні та неважливі (небажані)). Таким чином, відзначається оцінка книг, яка є складо-
вою формування фондів у бібліотеках.

Поділ літератури за типами видань, зазвичай у релігійному трактуванні, можна по-
мітити в сурі 98 (Ясне знамення) та сурі 97 (“Ніч долі”, або “Могутність”) [Священный
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Коран… 2004, 510]. Цей аспект не є однозначним у зазначеному контексті, він не може
трактувати перевагу одних типів літератури над іншими. Однак, якщо порівняти зна-
чення “сувою”, “книги” та “скрижалі, що зберігається”1, можна помітити особливе
місце “скрижалі”. Виходячи з цього, пропонується відрізнити ці типи за матеріальним
носієм, який, відповідно, у випадку зі “скрижалями” має бути надійнішим та “очище-
ним”, ніж у випадку з книгами та сувоями. Логічним буде передбачення, що в цих сурах
Корану можна помітити перші передумови градації фондів арабських протобібліотек за
типами видань.

Безпосереднім стосунком до писемності та бібліотек відзначається сура 96 “Згус-
ток” [Священный Коран… 2004, 509], де в першому і третьому аятах пророку Мухам-
маду надходить прямий наказ від Аллаха: “Читай!” У перекладі Т. Шумовського цей
смисл передано так:

Читай во имя Бога, Владыки твоего,
Кто создал человека, Кто сотворил его…
Из кровяного сгустка и дал увидеть свет.
Читай! Щедротам Божьим конца и меры нет.
Четвертий аят сури “Згусток” вказує на той факт, що саме Аллах навчив людину пи-

семності, а в п’ятому аяті відзначено, що божественна воля сприяла тому, що людина
вийшла з епохи невігластва та невченості до епохи просвітлення та знання (писемного
та книжного). Сура 96 часто згадується арабськими книгознавцями та бібліотекознавця-
ми в їхніх наукових роботах. Зокрема, посилання на текст аятів можна знайти в дослід-
ника ісламської бібліотечної філософії Т. Шарафа Ад-Діна [Шараф Ад-Дін 2001, 13].

Окрім Корану, як “золотого стандарту” для відбору книг можна виділити й інші
“книги-стандарти”. Зокрема, в сурі 87 “Аль-Аля” (Всевишній) [Преславный Коран…
2011, 937] вказано, що низка вказівок (або аятів) з Корану вже були написані у давніх
книгах пророків Ібрагіма й Муси (цитуються аяти 18 та 19 сури 87):

ان ھذا لفى الصحف االولى, صحف ابرھیم و موسى
Книги з висловами (смислами), які сприяють розкриттю життя пророка Ібрагіма та

Муси, а також не суперечать висловам з сур Корану, вважаються прийнятними для біб-
ліотек мечетей (медресе).

На роль Корану як “золотого стандарту” для відбору літератури вказує також сура 85
“Аль-Бурудж” (Сузір’я), зокрема аяти 21 і 22 [Преславный Коран… 2011, 933]. Зокре-
ма, в 21 аяті йдеться про виокремлення Корану від віршів або книг чорнокнижників:

بل ھو قرءان مجید
Тобто в дослівному перекладі: “це преславний Коран”, або “книга, що відрізняється

від інших чистотою, благородством та мудрими думками”. Доповнює смисл 22 аят:
في لوح محفوظ
Тут “лявх махфуз” перекладається більшістю коментаторів Корану як “захищена”

чи “збережена Скрижаль” або “небесна Скрижаль”. Абу Адель вважає [Коран: перевод
смыслов аятов… 2008, 1007], що на ній Аллах записав не тільки Коран, а й інші книги.
Відповідно, низка з них, можливо, ще буде передана Аллахом і стане прикладом для
інших записів (видань). Існування “багатьох книг” підтверджується сурою “Аль-
Іншикак” (Розколювання Неба) [Священний Коран… S. a., 588], де в 7–11 аятах під-
креслюється значення добрих справ та ганебність поганих. Люди, що творили добро,
отримають “книгу своїх вчинків” у праву руку, а злі грішники – в ліву, бо права буде
прикута до шиї:

فاما من اوتى كتبھ بیمینھ, فسوف یحاسب حسابا یسیرا, وینقلب الى اھلھ مسرورا. واما من اوتى كتبھ وراء ظھره
.فسوف یدعو ثبورا

Чи записуватимуться ці книги в “небесну Скрижаль” або ж будуть написані ангела-
ми, що стежать за життям людини, з контексту сури зрозуміти неможливо. Поява цих
“книг” пов’язується з “йавму азим” – “Великим днем”, або “Днем Суду”, коли ці “кни-
ги людей” будуть порівняні із вказівками Священного Корану. Цей приклад ще раз під-
креслює “еталонну роль” Корану у світі мусульманської спільноти.
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Опосередковані згадки про “збережену Скрижаль” можна знайти і в інших сурах,
зокрема в сурі “Абаса” (Він насупився) [Преславный Коран… 2011, 920] у 15 аяті. Там
загальний зміст висловлювання пояснює, що Коран перебуває у “сувоях шанованих,
піднесених і пречистих, у руках писарів”. Відповідно, як вже згадувалось, “писарі” – це
ангели, які переписують або передають Коран з першоджерела (Скрижалі). На цей мо-
мент важко знайти еквівалентні відповідники “скрижалі”, яка більше нагадує за низкою
ознак шумерські або ассирійські глиняні таблички. А втім, це ще один найдавніший
тип документа, який найраніше з’явився у фондах давньоарабських бібліотек.

Слід звернути увагу на той факт, що у Священному Писанні мусульман згадується
і про безпосереднього антагоніста Корану – книгу “сіджжінна” [Священний Коран…
S. a., 587], яка є списком імен грішників, що мають бути в Пеклі (і, можливо, список
їхніх гріхів):

.كال ان كتاب الفجار لفى سجین, و ما ادرئك ما سجین, كتاب مرقوم
У 9 аяті сури “Мутаффіфін” (Ті, що міряють неправдиво) згадано, що ця книга вже є

написаною і всі імена в ній вже зазначені. На противагу “сіджжінні” представлена кни-
га “іллійун”, яка являє собою список віруючих, що потраплять до Раю. Відповідно, “іл-
лійун” також вважається вже створеною:

.كال ان كتاب االبرار لفى علیین, و ما ادراك ما علیون, كتاب مرقوم
Про “книги діянь” людини вказується і в сурі 82 “Аль-Інфітар” (Руйнування неба,

або Розколювання) [Преславный Коран… 2011, 925] у 5 аяті:
علمات نفس ما قدمت واخرت
Тобто: “Дізнається душа, що вона зробила й чого не зробила (з книги)”. Можливо,

саме з цієї сури була взята традиція висвітлювати в ісламській літературі кожен еле-
мент життя людини й аналізувати його у праведному та хибному варіантах за допомо-
гою Суни, Корану та тафсірів.

Виходячи зі смислів сури “Мутаффіфін”, можна помітити сильний “контраст” між
сприйняттям різних книг Кораном. Таку само систему цінностей можна помітити і в
бібліотеках мечетей, де одні видання вважаються однозначно “благородними”, тоді як
інші – однозначно “гріховними”. Низка історичних діячів, у тому числі й ті, що були
ворогами пророка Мухаммада, за різними поглядами можуть бути віднесені до “сі-
джжінни”, що, власне, стане забороною до прийняття друкованих творів про них до
бібліотеки. Іншим аспектом може стати той факт, що ті видання, котрі неоднозначно
або позитивно трактують гріхи, за які той, що їх вчинив, може потрапити до “сіджжін-
ни”, також не будуть бажаними. І навпаки, якщо історичні та інші діячі, потенційно або
офіційно зараховані до “іллійуну”, висвітлені у друкованих творах, то такі твори є ба-
жаними у фондах. Ці зауваження, однак, можуть не стосуватися публічних, універси-
тетських та наукових бібліотек.

В 11 і 12 аятах сури “Аль-Інфітар” [Коран 2007, 651] є вказівки на той факт, що
“хроніки життя людей” можуть вважатися чи не найдавнішими видами документів, які
знали на арабському Сході. Виходячи зі смислів аятів, не виключено, що саме “хроніки
діянь” могли першими потрапляти до фондів арабських протобібліотек і створюватися
давніми бібліотекарями (шляхом переписування):

.كراما كاتبین یعلمون ما تفعلون
У дослівному перекладі ми дізнаємося про ангелів-писарів (прообраз бібліотекарів

та архівістів), яким Аллахом доручено записувати діяння (добрих та поганих людей).
Окрім відомостей про “хроніки”, в Корані можна зустріти вказівки на найпоширені-

ший за часів пророка Мухаммада тип документа – сувій. У сурі “Ат-Таквір” (Скручу-
вання) [Тафсір та пояснення до Корану 2000, 586] у 10 аяті зазначається:

اذا الصحف نشرت
Виходячи з дослівного перекладу і тафсірів, ми дізнаємося про настання часу, коли

будуть відкриті спеціальні сувої з розповідями про людські діяння. Й Аллах здійснить
“розрахунок” із грішниками. Смисл діяння, яке називають “розрахунком”, є цікавим з
точки зору можливого окреслення ще одного найдавнішого документа в арабських
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країнах – сувою з певними кількісними показниками, торговими платіжними договора-
ми. Або, як сказано в Корані, списком, означеним кількісно, в якому перераховані добрі
та погані справи (гіпотетично тут можуть матися на увазі і справжні судові документи).
Таким чином, ми можемо дослідити й можливі джерела комплектування фондів давніх
арабських ісламських бібліотек, виходячи з типів та видів документації.

Кораном підтверджується існування “хронік”, “розрахунків” та “звинувачувальних
списків” (судових рішень племінних общин). Логічним буде зіставити ці види докумен-
тів з можливими джерелами забезпечення. Для “хронік” джерелом стануть роботи доіс-
ламських та ісламських вчених, а також духовних діячів, які могли дарувати їх до
бібліотек мечетей. Для “розрахунків” – торгові архіви, які з часом могли передаватися
на збереження до тих чи інших сховищ документів. На користь існування “розрахун-
ків” вказує 29 аят 78 сури Корану “Ан-Наба” (Звістка) [Священный Коран: смысловой
перевод… 2004, 785], де наводиться фраза:

و كل شىء احصینھ كتبا
Е. Кулієв [Священный Коран: смысловой перевод… 2004, 785] перекладає цей аят

як: “Мы же всякую вещь подсчитали и записали…” Відповідно, зміст цього вислову
можна трактувати різним чином, однак одне ми впевнено можемо стверджувати: перші
арабські рукописні книги містили спеціальні частини з числовими (кількісними) дани-
ми, а також текстовими. Підтвердженням зв’язку документів типу “розрахунки” з тор-
говими платіжними договорами є 36 аят сури “Ан-Наба”, де ми можемо порівняти
арабський та англійський переклади, відповідно, розкрити такий зміст [The Noble
Qur’an: English translation… 1998, 811]:

جزاء من ربك عطاء حسابا
Арабське слово “хисаб”, вживане в Корані, має одне з основних значень “рахунок”,

утворюється від трьохбуквенного арабського дієслова “хасаба”. Наприклад, “хасаба
шайан” – вести рахунок. Це дає нам підстави вважати, що переклад зазначеного аяту як
“відплата від Твого Повелителя – дар, розрахунок (як за кількістю гріхів, так і за інши-
ми їхніми критеріальними ознаками)” є правильним. Значення “хисаб” у цьому випад-
ку має відтінок кінцевого результату, а не процесу. Логічно буде припустити, що пророк
Мухаммад, коли диктував сури Священого Корану, був знайомий з доісламськими тра-
диціями ведення торговельних договорів і знав, що вирішальною частиною торговель-
них операцій є також “відплата, розрахунок”. Ця асоціація є дуже важливою і може
бути помічена в багатьох сурах Корану. У деяких аятах “хисаб” прямо або непрямо
пов’язується з матеріальним документальним носієм – скрижаллю або книгами. Це
можна підтвердити ще одним прикладом, вже англійським перекладом того ж самого
аяту [The Noble Qur’an: English translation… 1998, 811]:

36. A reward from your Lord, an ample calculated gift (according to the best of their
good deeds).

У цьому контексті “an ample calculated gift”, або “достатньо підрахований дар”, та-
кож вживається з відтінком, що виділяє кількісну складову, яка цінується в торговель-
них договорах. Усі ці деталі наводять на думку про особливу роль зазначеної докумен-
тації, про її особливе місце, що знаходить своє підтвердження і у священній книзі
мусульман. Чи має цей висновок значення для аналізу формування фондів доісламських
та ісламських бібліотек? Так. По-перше, на такого роду літературу (або документи) не
могло бути заборон при відборі, по-друге, заборона на такі видання могла бути лише за
умови розміщення в них інформації про обважування (підтверджується Кораном, сура 83
“Мутаффіфін” (Ті, що міряють неправдиво)), лихварство (ріба) (підтверджується Ко-
раном, сура 53 “Ан-Наджм” (Зірка), способи та хитрощі щодо зміни ваги та міри (під-
тверджується Кораном, сура 11 “Гуд”). Сучасні бібліотеки мечетей також відзначають ці
три основні предметно-тематичні рубрики як заборонені або небажані. Основним пояс-
ненням щодо неприйняття ортодоксальним ісламом такого роду літератури є присут-
ність у ній ознак такого гріха, як “ріба’ун” (до значення цього ж терміна можна віднести
різного роду спекуляції на торговельних, акційних та фондових ринках, хабарництво,
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жадібність, зростання капіталу без докладення зусиль або за рахунок інших людей та ін.).
У той же час бажаними є книги, що пояснюють ісламський торговий “фікх” – торгове
право. “Торговий фікх” вважається дозволеною тематикою. Ці книги регламентують пра-
вила та закони “справедливої торгівлі”, узгодженої з нормами, прописаними в Корані.

Повертаючись до релігійних та історичних особливостей, слід відзначити, що перші
близькосхідні бібліотекарі займалися не тільки переписуванням (копіюванням) тих чи
інших висловів (книг). І не можна вважати це єдиним джерелом комплектування фон-
дів у давні часи. До копіювання додається також ведення хронік (а потім їхнє збережен-
ня), а також ведення розрахункової документації (надалі також архівної). Виходячи з
цього, є підстави вважати, що давньоарабські бібліотеки використовували принаймні ці
основні джерела наповнення фондів.

Щодо “звинувачувальних списків”, то це спеціальний вид документації, що міг
з’явитися під впливом потреб доісламських та ісламських судів. Збереження масивів
судових рішень у сувоях могло сприяти певній еволюції на користь ісламських політи-
ків та лідерів, які спиралися на елементи судочинства, прописані в Корані та Суні. По-
вернення до минулих епізодів судочинства також сприяло розвитку арабської
юриспруденції. Основним дієвим чинником тут є те, що у Священному Корані відобра-
зилися різні типи та види давніх документів у різних історичних, правових, релігійних
та морально-естетичних смислових варіаціях.

У Корані, однак, можна знайти згадки і про інші види ісламських протодокументів.
У сурі “Ат-Таквір” у 27 аяті [Тафсір та пояснення до Корану 2000, 586] згадується про
“зікр” або “нагадування”. Відповідно, і священні книги мусульман також трактуються
як “зікр”. У суфійській традиції існують духовні практики, які мають одноіменну назву
і характеризуються згадуванням “імен” Аллаха для очищення свого серця та душі.

Іншим видом видання, поширеним на Близькому Сході, є роз’яснення священної
книги мусульман, або тафсіри до Корану. У книгозбірнях мечетей (медресе) не існує
спеціальних інструкцій щодо комплектування тафсірами, оскільки цей аспект окрес-
лений у 19 аяті сури “Аль-Кийама” (Воскресіння) [The Noble Qur’an: English transla-
tion… 1998, 801]:

ثم ان علینا بیانھ
“Потім на нас (маються на увазі Аллах та його ангели) лежить відповідальність

щодо роз’яснення його (Корану) (тобі, віруючому)”. Переклад англійською мовою:
“Then it is for us (Allâh) to make it clear (to you)”. Тафсір – це не тільки книга, що пояс-
нює аяти та сури з Корану, це також ісламська наука з коментування святих слів (тек-
стів). Роз’яснювати ці речі може не кожен, тим більше не всі коментарі вважаються
достовірними. Тому існує спеціальний список тафсірів, які укладалися спеціальними
знавцями цієї науки – муфассірами. Тобто до переліку перевірених робіт включаються,
як правило, традиційно визнані всіма шейхами трактування. До авторів, що є визнаними
муфассірами, можна віднести Джалал ад-Діна Ас-Суюті, Ібн Аббаса, Ібн Кусіра та ін.
Як до ісламських, так і до публічних бібліотек відділи комплектування фондів можуть
відбирати тільки класичні загальновизнані “коментування Корану”.

З другого боку, тафсір можна розуміти як духовну практику, яка потребує від вірую-
чого певних зусиль щодо вивчення та правильного розуміння священної книги мусуль-
ман. У більш загальному контексті мистецтво коментування – це потреба віруючого в
пошуках знання. Він звертається до більш досвідчених віруючих (які вже мають пев-
ний духовний досвід) і поступово від кожного з них отримує знання, необхідні для тлу-
мачення Корану. Тому відповідальність щодо відбору тафсірів є надзвичайно почесною,
а також складною. Із загальної точки зору, якщо Коран пояснює загальні смисли (цілі
сури), що були передані Аллахом, то тафсір пояснює окремі аяти (окремі частини сур).
В основу правильного коментування покладено мистецтво поєднання різних аятів сури
між собою, що в підсумку приводить до кращого розуміння смислів. Одне з правил іль-
му ттафсір (ат-тафсір) – якщо ти не зрозумів значення одного з аятів, перечитай інші.
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Таким чином, тафсіром до незрозумілого аяту з Корану може бути інший аят. Фонди
(та колекції) Коранів і тафсірів дуже тісно пов’язані між собою. Можна сказати, що
вони являють собою своєрідне “ціле”, комплекс. Коран забезпечуються найкращими і
найприйнятнішими коментуваннями відомих шейхів та сахабів. Хадіси пророка Му-
хаммада та тафсіри – це ще один нерозривний комплекс. Сучасні арабські комплекта-
тори зважають на це і можуть закуповувати необхідне їм видання Корану разом із
найкращим тафсіром. Коран, тафсіри та Суна також утворюють певну “тріаду”, яка
може враховуватись у бібліотеках мечетей та медресе. Серед муфассірів є загальнові-
домий вислів: “Найкращим тафсіром до Корану є опис життя пророка Мухаммада”.

Головним питанням щодо комплектування фондів як звичайних, так і спеціалізова-
них (що займаються науковими дослідженнями) бібліотек мечетей є місце та значення
священної книги мусульман для подальшого розвитку бібліотечних підсистем. Чи мож-
на пояснити придбання Корану тільки з точки зору його особливого релігійного стату-
су? Виявляється, ні. Є й інші причини цього. Придбання Священного Корану – це не
тільки придбання однієї одиниці зберігання (або одного документа). Це отримання для
бібліотеки мечеті не лише книги, а й цілого фонду. Щоб пояснити цей феномен, треба
звернутися до 73 сури “Муззамміль” (Загорнутий) до 5 аяту [The Holy Quran… 1987]:

انا سنلقى علیك قوال ثقیال
“Воістину, ми надішлемо тобі (о Мухаммед) слово важке (заповнене багатьма смис-

лами, одкровеннями, заборонами та ідеями)”. Англійський переклад Юсуфа Алі під-
тверджує контекст: “Soon shall We send down to thee a weighty Message” [The Holy
Quran… 1987]. У сурі “Муззамміль” вираз “кавлян сакилян” можна трактувати як і “ва-
гоме слово”, однак одне стає точно зрозумілим: Коран не є звичайною книгою, що роз-
глядає один чи два основних напрямів. Це документ, який вміщує в собі заборони
(правознавчі настанови, або фікх), релігійні настанови (арабське релігієзнавство та по-
рядок проведення церемоній, порядок проведення намазів та ракатів), основи хадісу
(одна частина сури може пояснювати іншу, один аят пояснює інший і т. д.), основи іс-
ламської есхатології (розповіді про ахірат: потойбічне життя, ангелів, Рай, пекельний
пояс “Ас-Сакар”, кінець світу, Страшний Суд та ін.), улюм аль-Куран (всі коранічні нау-
ки беруть за основу свого розвитку оригінальні арабські тексти Корану) та ін. Розумію-
чи цей феномен, ми приходимо до висновку, що придбання одного примірника Корану
практично є еквівалентним до придбання одного чи навіть декількох бібліотечних фон-
дів, які є досконало відібраними та організованими.

Коран може замінити собою фонди з фікху, всіх коранічних наук, таджвіду (правил
та підручників з читання Корану), есхатології, ісламської філософії, ісламської історії
та багатьох інших ісламських наук. З другого боку, Священне Писання мусульман може
розглядатися і як окрема книга, яка завдяки своїй універсальності та історичній ціннос-
ті може потрапити до будь-якого іншого бібліотечного фонду (мечеті, медресе) і не
бути зайвою. Власне, це і зробило Коран дивовижним винаходом Близького Сходу, який
за різних історичних епох став взірцем для інтелектуалів як Європи, так і всього світу.
Окремо можна виділити і питання особливої побудови книги. Структура сур дозволила
їй висвітлити безліч важливих питань і в той же час стати замінником для безлічі ін-
ших, менш значущих книг. Неповторність структурних особливостей Корану є актуаль-
ним науковим питанням сьогодення. Таким чином, аспект написання книги, яка може
заміняти інші і в той же час бути корисною для різних фондів бібліотек, є маловивче-
ним та перспективним.

Однією з унікальних особливостей арабського книжного та релігійного світу є “ніч-
ні читання” Корану або Суни пророка Мухаммада. Нічні молитви та читання вва-
жаються за духовною силою більш насиченими благодаттю, аніж денні, оскільки вночі
душа позбавлена від денних думок та зайвих турбот. У 73 сурі “Муззамміль” (Загор-
нутий) у 20 аяті [The Holy Quran (Koran)… 289] вказано, що віруючий може вибрати
для нічного намазу ті частини Корану, які є легшими для читання (або легшими для
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розуміння, тобто враховується бажання віруючого читати вночі саме ті частини Корану,
які його більше вражають за своєю духовною сутністю):

[Коран: перевод смыслов аятов… 2008] فاقرءوا ما تیسر من القرءان
Відповідно, англійський переклад Мохаммада Хабіба Шакіра підтверджує смисл ви-

разу: …therefore read what is easy of the Quran [The Holy Quran (Koran)… 289]. Отже,
приходимо до висновку, що нічне читання книг (і в тому числі Корану, Суни, тафсірів та
ін.) мало позитивну оцінку ісламу. Тим більше що читання вночі вважалось більш уваж-
ним, можна легше знайти в книгах істину, коли людина в тиші усамітнена з письмовими
знаннями. Багато арабських дослідників працювали над своїми науковими роботами до
глибокої ночі. Нічний намаз став основою для виникнення літератури, яка проповідува-
ла боротьбу з “нафсом”, внутрішніми пристрастями людини, що збалансовувались і пе-
ретворювалися на позитивні якості внаслідок читання, віри та молитов. Подальшою
еволюцією таких видань стали посібники до здійснення нічних молитов у мечетях (мо-
литва таравіх), а також пояснення (похідні тафсірів), де наводяться приклади з Корану
та Суни щодо підтримки зазначеної духовної практики. Слід звернути увагу, що бібліо-
теки мечетей пристосовані до “нічних читань” і можуть формувати спеціальні збірки
(колекції), які з погляду імамів є корисними для віруючих під час нічного намазу.

Окрім ознак арабської літературної та бібліотечної традиції, логікою Корану перед-
бачені настанови, які стосуються місця священної книги у фондах. Щодо цього є згад-
ки в 41–42 аятах 69 сури “Аль-Хакка” (Невідворотне) [The Holy Quran (Koran)…, 284;
Преславний Коран… 2011, 881]:

...وما ھو بقول شاعر قلیال ما تؤمنون, و ال بقول كاھن قلیال ما تذكرون
Виходячи з перекладених смислів, дізнаємося, що Коран не слід ототожнювати з по-

етичними творами або промовами віщунів (казкарів). Тож логічно буде стверджувати,
що священна книга мусульман не має перебувати в колекціях світської або художньої
літератури. Зазначені смисли підтверджуються й англійським перекладом Мохаммада
Хабіба Шакіра [The Holy Quran (Koran)…, 284]:

And it is not the word of a poet; little is it that you believe;
Nor the word of a soothsayer; little is it that you mind…
На причетність Священного Корану до письмової та бібліотечної культури арабсько-

го світу вказує також сура під назвою “Калям” (Письмова тростина), що входить у гру-
пу сур, які детально вивчаються або перебувають у сфері особливої уваги дослідників
арабської бібліотечної філософії. Зокрема, аспекти, пов’язані з вивченням філософської
ролі каляму як письмового приладдя, та коранічні аргументи, пов’язані з ним, розгля-
дав Т. Шараф Ад-Дін [Шараф Ад-Дін 2001, 13]. Крім того, однойменну назву має
релігійно-філософська течія, що утверджує вивчення логіки та філософії перед свяще-
ними текстами Корану та Суни. Головним чином, калям ґрунтується на умовиводах, що
для невіруючих більш зрозумілою є логічна аргументація, аніж священні тексти. Роль
68 сури Корану “Калям” є надзвичайно важливою. Перший аят “Каляму” обґрунтовує
важливість писемності та науки для всіх віруючих [English translation… 2010, 714]. Без-
умовно, це одна з найдавніших сур, яка доводить особливу унікальність ісламу в порів-
нянні, наприклад, із християнством. Іслам, окрім низки заборон, дозволяє віруючим
вдосконалюватися на освітньому та науковому рівні, і символічним образом цього є
представлення для народних мас Мухаммадом письмового знаряддя – каляму. З першо-
го аяту 68 сури повідомляється [Преславний Коран… 2011, 873]:

ن والقلم وما یسطرون (Нун. Клянуся калямом і тим, що пишуть…)
Відповідно до цього смислу доводиться твердження про те, що до появи людини

Аллах та його ангели, а також джинни, шайтани та біси (ті, що відвернулися від Алла-
ха) знали про традицію письменства і також користувалися калямом. Отже, тут знову
з’являються гіпотетичні історичні аспекти прадавнього життя арабів, а також підкрес-
люється, що Коран, можливо, не перша священна книга, до неї вже були написані інші
спеціальним письмовим знаряддям (можливо, маються на увазі книги доісламських
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пророків). Цей зміст підкреслюється й англійськими перекладами смислів тієї ж самої
сури [English translation… 2010, 714]:

In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. By the inkstand and the pen and what
they write… (Ім’ям Аллаха милостивого та милосердного. Клянуся приладдям для
письма “калямом” та тим, що вони (ангели та люди) пишуть…).

Окрім історичної, сура 68 має також і бібліотекознавчу цінність. Зокрема, в 15–
16 аятах непрямо вказано, що Коран, незважаючи на його універсальну тематичну
структуру, категорично забороняється причисляти до міфологічної літератури або зі-
брань [Преславний Коран… 2011, 874]:

...اذا تتلى علیھ ایاتنا قال اساطیر االولین, سنسمھ على الخرطوم
У перекладі М. Якубовича: «…Коли йому читають Наші знамення, він говорить:

“Казки давніх народів!” Ми затавруємо його товстий ніс…»
Третім за значенням аспектом сури “Калям” є доведення того, що Коран є основ-

ним зібранням правил із вдосконалення моралі. Відповідно, при відборі літератури за
цією тематикою завжди пріоритетним виданням буде залишатися саме Курану ль-
Карім. Вагомими аргументами до цього твердження є 8–14 аяти [The Noble Qur’an…
1998, 774–775]:

... فال تطع المكذبین, ودوا لو تدھن فیدھنون, وال تطع كل حالف مھین, ھماز مشاء بنمیم, مناع للخیر معتد اثیم,
...عتل بعد ذلك زنیم, ان كان ذا مال وبنین

Керуючись англійським перекладом М. Аль-Хілялі [The Noble Qur’an… 1998, 774–
775], приходимо до розуміння таких смислів: “Не підкоряйся (о Мухаммаде!) тим, хто
є багатобожником або поширює брехню. Вони б хотіли, щоб ти був поступливим, – і
вони б відповіли поступливістю (не поступайся ідеями). Не корися тим, хто дає багато
клятв (присяг), бреше, або навіть гірше. (Не корися) хулителю (наклепнику), який на-
говорює (поширює плітки). Жадібному на добро, правопорушнику (грішнику). Грубо-
му (невихованому) та більш того – самозванцю. (Він такий) Тому що має багатство та
синів…”

Ці аяти мають прямі вказівки щодо морально-етичних настанов для віруючих лю-
дей: стеж за промовами та розумом (віруй та не бреши), не поступайся справедливими
ідеями, не роби багато обіцянок, які не можеш виконати, не поширюй плітки та накле-
пи, не говори грубих слів, не будь жадібним на добро та ін.

Коран, як унікальна книга, стає першопричиною для появи багатьох нових
предметно-тематичних рубрик, які пізніше з’являються в рубрикаторах близькосхідних
арабських бібліотек. Ґрунтуючись на матеріалах сур Корану, і зокрема сури “Калям”,
можемо звернути увагу на згадування низки складових моральних або морально-
етичних норм (Ахлякиййат). Серед них: 1) правдивість (ас-сідк); 2) скромність (аль-
хайя, хішма); 3) терпіння (ас-сабр); 4) вірність та надійність (аль-амана); 5) раціональ-
ний та розумний підхід до своїх витрат (матеріальних статків) (аль-іктісад); 6) відраза
до зла та гріха (таджаннуб аль-аатам ва ль-шубухат); 7) відвертість, щирість (аль-іхляс);
8) ввічливість, правила ведення суперечок та переговорів (адаб аль-хадіс); 9) щедрість
(аль-джуд ва ль-карам); 10) вигнання злості, ненависті, заздрості та інших вад із серця
(салямат ас-садр); 11) терпіння та вміння прощати (аль-хільм ва ас-сафх); 12) моральна
сила та фізична (аль-кувва); 13) гідність та самоповага (аль-ізза); 14) пошуки мудрості
та знань, самовдосконалення, інтелектуальне самовдосконалення (аль-ільм); 15) бажан-
ня присвятити своє життя добру (аль-хірс аля ль-вакт); 16) бажання спілкування, со-
ціальна адаптація, добре ставлення до оточуючих (ат-тааруф); 17) прагнення до чисто-
ти та краси (ан-назафа ва т-таджммуль). Слід зазначити, що книгозбірні можуть робити
підбір необхідних їм матеріалів саме за цими тематиками.

Вивчення тафсірів та сур із Корану доводить існування ще одного літературного
жанру арабської літератури – “інзару”, або “застереження”. Насамперед майже кожна
сура містить елементи “інзару”, які чергуються з розповідями про погані та добрі вчин-
ки людей, а також про їхні майбутні нагороди від Аллаха або ж покарання. З тафсіру
Абд Ар-Рахмана Сааді [Толкование Священного Корана… 2007, 554] ми довідуємося,
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що у 26 аяті сури “Аль-Мульк” (Влада) розповідається про застережну частину місії
пророка Мухаммада:

...قل انما العلم عند هللا وانما انا نذیر مبین
«Скажи: “Знание об этом (о точном времени наступления Страшного Суда) – у Ал-

лаха, а я всего лишь предостерегающий и разъясняющий увещеватель…”».
Звання пророка “назір мубін” – “той, що роз’яснює”, доводить, що така його функ-

ція є не менш важливою, аніж проповідування та навернення до віри. Книги з “інзару”
користуються повагою бібліотек мечетей та медресе.

Слід відзначити й іншу позитивну роль Корану та тафсірів у формуванні та комп-
лектуванні фондів бібліотек Близького Сходу. Всі ісламські науки, ісламське богослів’я,
право та філологія мають те чи інше вираження в Корані. Цей аспект набуває додатко-
вої важливості в тих випадках, коли бібліотекарі, вчені, валі2, улеми3 та імами4 нама-
гаються знайти у священих текстах підтвердження важливості чи пріоритетності одних
напрямів розвитку ісламських бібліотек або дослідних закладів над іншими. Тоді аналі-
зуються Коран, Суна, тафсіри, книги шаріатських судів та найавторитетніших імамів.
Може виникнути питання щодо правомірності віднесення Корану та його похідних до
фондів літератури з фікху5. Іншими словами, чи можемо ми стверджувати, що при від-
борі в ісламських та публічних бібліотеках арабських країн юридичної літератури саме
Коран буде вважатися пріоритетним виданням? Чи можна це довести практично? Зна-
чення Священного Писання мусульман як юридичного та правознавчого документа
(кодексу законів) доводить 65 сура Корану “Ат-Талак” (Розлучення) [Толкование Свя-
щенного Корана… 2007, 534]:

یایھا النبى اذا طلقتم النساء فطلقوھن لعدتھن و احصوا العدة و اتقوا هللا ربكم ال تخرجوھن من بیوتھن و ال
یخرجوھن من بیوتھن و ال یخرجن اال ان یاتین بفحشة مبینة وتلك حدود هللا ومن یتعد حدود هللا فقد ظلم نفسھ ال تدرى

...لعل هللا یحدث بعد ذلك امرا
Перший аят сури “Ат-Талак” описує юридичний порядок проведення мусульман-

ського розлучення: “О Пророк! Когда вы даёте жёнам развод, то разводитесь в течение
установленного срока, ведите счёт этому сроку и бойтесь Аллаха, вашего Господа. Не
выгоняйте их из их домов, и пусть они не выходят из них, если только они не совершат
явную мерзость. Таковы ограничения Аллаха. Кто преступает ограничения Аллаха, тот
поступает несправедливо по отношению к себе. Ты не знаешь, что Аллах, возможно,
после этого решит иначе…”

“Худуду ль-лягі”, або “обмеження Аллаха”, – одна з найважливіших юридичних ка-
тегорій ісламського права, яка, як бачимо, знайшла своє зародження в текстах Корану.
Слід мати на увазі, що для врегулювання низки юридично-богословських питань не за-
вжди достатньо оперувати тільки Кораном, деякі юридичні ситуації більш детально
розглядає Суна (хадіси) пророка Мухаммада. Якщо в Суні не згадуються та чи інша
практична справа та її правове вирішення, до уваги суддів можуть бути залучені видан-
ня авторитетних імамів з “іджма”6 та “кіясу”7. Для створення відносно повноцінного
фонду з фікху достатньо відібрати чотири видання: Коран, Суну, одну книгу з іджма та
одну книгу з кіясу. Якщо читач цікавиться фікхом, то його обслуговують за такою пріо-
ритетною послідовністю: спочатку пропонуються “юридичні сури” з Корану, потім –
Суна, після Суни розглядаються книги з іджма. Якщо запит не вдається задовольнити,
то можуть бути використані книги з кіясу.

Коран посідає важливе місце у фондах бібліотек мечетей та медресе. Він є “золотим
стандартом” при відборі літератури. Коран непрямо визначає, які праведні думки, ідеї
та мудрість мають бути присутні в книгах мусульман. Його значення для системи фор-
мування фондів бібліотеки відображено в сурах, які ми згадували вище. Виходячи з на-
станов Корану, ми наближаємося до розуміння ісламської бібліотечної філософії. У
загальному розумінні Коран та Суна пророка Мухаммада є книгами, які визначають,
що є прийнятним або неприйнятним у фондах бібліотек мечетей та медресе. Якщо в
підсистемі формування фондів європейський бібліотек є підпроцес оцінки фонду, то в
ісламських бібліотеках оцінка розуміється як інтерпретація (байянун) отриманих знань
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у відповідності до вже відомих настанов Корану (в дуже абстрактному розумінні – по-
рівняння з Кораном).

Низка сур ще не достатньо проаналізована й інтерпретована з точки зору книгознав-
ства та бібліотекознавства. Подальші дослідження Корану є перспективними та цінни-
ми. Ця робота передбачає уважне тлумачення сур Корану, залучення багатьох тафсірів,
визначення аятів, які містять згадки про ті чи інші писемні джерела арабського світу,
аналіз та системне бачення отриманих результатів у світлі бібліотечної справи.

1 У деяких перекладах смислів Корану “скрижалі” перекладені як “віщі слова”.
2 Люди, які своїми вчинками та молитвами заслужили повагу ісламської громади. Багато з

них вважаються святими.
3 Знавці-вчені Корану та інших ісламських дисциплін.
4 Настоятелі мечетей або авторитетні ісламські керівники.
5 Одне із значень – мусульманська юриспруденція (право).
6 Судження найкращих ісламських богословів та суддів.
7 Ісламські судження за аналогією.
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МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Introduction

It is a common phenomenon for discourses of social confrontation to call the opponent 
pejorative names, often specifically designed to reflect peculiar circumstances of the current 
debate. For the discourse of the January 25, 2011 Egyptian revolution that toppled Hosni 
Mubarak’s regime, the most salient nametag used in reference to the former officials and 
clients of the Ancien Régime appears to be fulūl (pl. break, or notch, in the edge of a sword, 
or of anything)1. This particular ‘revolutionary’ meaning of the word appears to be a local 
Egyptian coinage, other countries of the Arab Spring have their own equivalent terms with 
different motivations grounded in the local political contexts: Libyans use the word ṭaḥālib 
(pl. moss, floating weed)2, while Tunisians prefer a more generic baqāyā (remnants)3. Here is 
a characteristic example of its use in a media text: fulūl mubārak tas ‘ī li-stirdād nufūḏihā bi-
ma‘rakat al-intiẖābāt – remnants of Mubarak [regime] strive to regain their influence in the 
electoral battle.

The word fulūl is a broken plural form of the noun fall (notch), which stems from the 
verb falla (to notch)4. Derivatives of falla do not appear to be part of active vocabulary of 
the modern standard Arabic, neither of the colloquial Egyptian. The earliest occurrence of 
fulūl to be found on google.com dated July 12, 2011, i.e. months after the January 25 revolu-
tion, is an article that bears a characteristic title ‘Ma‘nā al-Fulūl’ (Meaning of fulūl)5. The ar-
ticle goes ‘we all hear this word abundantly (bi-kuṯra), but we do not know the exact meaning 
of it’. Lay metalinguistic discussion on the meaning and origins of the word fulūl with refe-
rences to the classical Arabic dictionaries and self-styled interpretations continues at least 
through late 20136. 

Precedent texts featuring falla and some of its derivatives available to a modern student of 
Classical Arab include classical poetry and some Hadith7. It is doubtful, however, that these 
texts are in high circulation even among the most educated speakers, the word also does not 
feature in the Quran. Aside from the above cited lay discussion on the meaning of fulūl, in re-
cent usage the verb falla features, exclusively, as part of a proverb lā yafullu al-ḥadīd illā al-
ḥadīd (nothing but the iron notches the iron), which conveys a meaning similar to that of the 
English proverb one nail drives out another. The proverb indeed has a very high circulation in 
the political media discourse, particularly, since the January 25 revolution. It would, therefore, 
be safe to assume that it is the abundant use of this proverb that contributed to the formation of 
the concept of FULŪL. Below we offer a semantic analysis of the proverb, which appears to 
be an important part of the conceptual structure shaping the discourse of the Arab Spring. 

While analyzing the media texts covering the period of the Egyptian revolution and sub-
sequent political events up to the June 2013 anti-Mursi protests, we have discovered a per-
sistent pattern of interplay between the grammatical structure, embedded pragmatics and 
semantics of the proverb and the larger proverb-containing segments of text. We will begin 
by analyzing and interpreting some typical examples of what appears to be the proverb’s 
standard usage in the recent political discourse, including cases of ludic transformations of 
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IN THE EGYPTIAN REVOLUTIONARY DISCOURSE



A. Bogomolov

102                                                                                                          Східний світ, 2014, № 2

the proverb, and, finally, try to account for the regularities that we have observed on the basis
of Ch. J. Fillmore’s frame semantics as represented in the Framenet project8.

2. Grammatical structure and core semantics of the proverb

The proverb semantics are two-layer: (1) in its literal sense the proverb describes a situa-
tion

1
 when an unspecified iron object causes damage to another unspecified object made of

the same matter; (2) the above simple situation
1
 from the world of primitive physical objects

is projected on a different, far more complicated situation
2
 belonging to the world of human

society. By projecting a simple case upon a significantly more complicated one the proverb
heuristically simplifies the real world complexity by imposing a narrow set of constraints on
its possible readings. But the proverb’s role in the text is not limited to the cognitive function
of representing a real world situation as a member of a class of situations. Its embedded prag-
matic value is more important: the proverb is used in an argument for a specific manner of
dealing with situations.

Although the proverb sounds quite tautological, it has in fact two different elements en-
coded by one word ḥadīd. Grammatically, ḥadīd

1
is an object while ḥadīd

2
is a subject and

they do not refer to one and the same thing. The difference between them comes out very
clearly, when we see how ḥadīd

1
 and ḥadīd

2
are projected upon two different, often juxta-

posed, things in the target domain.
The pragmatic force of the proverb as an element of argumentative discourse is embedded

already in its structure. The role of the constituent element of its structure lā…illā, that would
perhaps be best described as a discontinuous conjunction, is to amplify the power of the as-
sertion9. Without it, the phrase would simply describe a habitual course of event, while with
the addition of lā…illā it sounds as an answer to an implied question: is there anything that
could damage ḥadīd

1
? The unspoken question in the presupposed background conveys a

sense of urgency, implying that some manner of damaging/destroying ḥadīd
1
 would be

deemed imperative. The pair lā…illā is also affecting the permutation of the standard VSO
word order to a rear VOS one10, which could also be contrasted to the more usual SVO rever-
sal scheme performed with the help of the particles that the Arab grammarians refer to as
‘inna and its sisters’. The inversion serves the purpose of foregrounding the subject (or the
Patient in semantic role terms).

The proverb could be seen as an instance of a more general two-slot construction lā X illā
Y, where X indicated something highly desirable, a Target, while Y stands for a supposedly
unique Instrument of achieving the Target11. The ‘general negation’ lā, which means ‘X is
non-existent, impossible’, together with the particle of exclusion illā thus form a modality
frame meaning Target X cannot be achieved except with the help of Instrument Y. In the case
of our proverb, the zone of Target is represented by the phrase yafullu al-ḥadīd

1
, which indi-

cates that damaging the iron is the desired outcome, while the zone of Instrument is repre-
sented by another iron object, ḥadīd

2
. Both the object and subject of damaging action remain

unspecified, while being metonymically represented by their characteristic quality – both are
made of iron. The tautology here encodes the idea of essential similarity of the subject and
object, which is also represented as a necessary condition for the capacity of the Instrument
to achieve the Target.

The key substantive element of the proverb, ḥadīd (iron), has multiple metaphorical applica-
tions of its own conveying the ideas of power, might, but also difficulty in Egyptian Arabic. An
article discussing the meaning of the proverb provides a few interesting instances of such usage:

‘indamā yurīd al-miṣri an yaṣif quwwat šaẖṣ yaṣifuhu bi-qawlihi ḥadīd ‘alā ḥadīd, wa
indamā yarġab fī waṣf ḥālatihi aḍ-ḍank yaqūl laka anā ‘alā al-ḥadīda12…

when the Egyptian wants to describe strength of a person [he] describes it by his saying
iron on iron, and when [he] wishes to describe his status (i.e. situation he is in. – A. B.) [as]
dire straits [he] says I am on the iron…
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While the proverb literally refers to physical objects, the idea of human agency is encoded
in the verb of destruction falla (notch)13, which implies an animate agent. The secondary
meaning of falla ‘defeat’, although we may assume that in our case this semantic component
remains suppressed, invokes the situation of human exchange event more clearly14.

While we still may say that the manner, in which the proverb is applied in the text, is by
projecting the source domain situation belonging to the world of physical objects upon situa-
tions in target domain of human relations, it appears that the proverb already has many em-
bedded elements that facilitate its matching with various elements in the target domain.
Moreover, it has a strong pragmatic component built into it. Now we propose to review spe-
cific examples from recent Egyptian media texts that will demonstrate how the proverb is
functioning in the actual texts.

3. Conventional usage

Example 1
ḥīnamā kānat al-umūr bi-yad al-jayš, istajāba li-š-ša‘b wa kāna ar-radd ‘alā an-nidā’āt
qawiyan wa ‘azala mursi bi-kull šujā‘a wa ḥarfiya, wa al-ān al-amr bi-yad as-siyāsiyīn wa
naḥnu na‘lam māhiyata ha’ulā’ as-siyāsiyīn, li-ḏālika atawaqqa‘ anna ad-dawla sa-taġīb wa
taḍī‘ al-muktasabāt, wa a‘taqid anna al-balṭaja wa al-irhāb sa-yantaṣirān ‘alā ayya
muḥāwalāt siyāsiya, li-annahu bi-bisāṭa lā yafullu al-ḥadīd siwā al-ḥadīd15

When things were in the hand[s] of the army, [it] responded to the people and the answer to
the calls was strong and [it] isolated Mursi with all courage and literality (i.e. unequivocal-
ly. – A. B.), and now the case [is] in the hand of politicians and we know the essence of
these politicians (i.e. what are those politicians. – A. B.), therefore, I expect that the state will
disappear and accomplishments [will] be lost, and I believe that the bullying and terror will
win over any political efforts, because simply nothing but the iron notches the iron.

The paragraph argues that only a strong party, namely the Army, can deal with the current
challenges that Egypt faces, while the challenges are presented as violent in their nature (ter-
rorists, and balṭagiya – bullies). Politicians are contrasted with the Army as a weak party,
‘political efforts’ are presented as weak tactic in the face of ‘terror and bullying’. Army has
already demonstrated its capacity to act effectively – it isolated the president Mursi (pre-
sumably a strong party) and showed strength at doing so (the answer… was strong). An ad-
verbial phrase bi-l-bisāṭa (simply), points to the source of the illocutionary force of the
proverb – its presumed simplicity (and by implication infallibility and universality) of this
piece of common wisdom. It merits a special note here that the proverb’s preferred location is
at the end paragraph, which underlines its role as a final argument16.

Example 2
fa-iḍā kānat al-iẖwān tukālib ‘alā as-sulṭa wa muḥāwalatuhum aẖwanat an-niẓām huwa
ẖaṭar ‘alā al-umma fa-inna hāḏā al-ẖaṭar sawfa yazdād ma lam yakun hunāka quwwa
tujābihuhu wa taḥadd min taġawwul afrādihi17 wa sayṭaratihim ‘alā kull manāḥī al-hayā,
naḥnu fī ḥāja ilā jubha waṭaniya dimuqrāṭiya, kutla qawiya nabda’ fī i‘dādihā min al-ān wa
ḥattā maw‘id al-intiẖābāt al-qādima, fa-t-taġyīr al-qādim yajib an yabda’ min aṣ-ṣundūq wa
hāḏihi qanā‘a lā budda an tasūd, wa man yaqif fī wajh al-asad lā budda an yakūn asadan
miṯluhu aw ašadd, fa-lā yafullu al-ḥadīd illā al-ḥadīd18

…for if the Brotherhood (lit. brothers. – A. B.) is assaulting (lit. attacking like dogs. – A. B.)
the authorities and their effort to Brotherhoodize the regime is a danger for the nation, this
danger will increase unless there is a force that confronts it and limits the transfiguration
(lit. turning into demon. – A. B.) of its members and their control over all aspects of life, we
need a national democratic front, a strong block [that] will begin preparing from now and
until the date of the next elections, and the upcoming change must begin from the [ballot]
box and this conviction should dominate, and anyone who stands in the face of a lion
should be a lion like him or stronger, for nothing but the iron notches the iron.
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While the critical point of the paragraph is directed against specific political organization,
the paragraph also contains explicit reference to a formidable and urgent problem greater in
scale (a danger for the nation, and this danger will increase), associated (presumably through
cause – effect relationship) with actions of the target of criticism.

Example 3
hāḏā huwa Obama allaḏī turāhinūna ‘alayhi wa hāḏihi hiya amrīka allatī turāhinūna ‘alayhā,
yajib ‘alaynā an nastayqiẓ kafānā hawānan wa lā yafullu al-ḥadīd illā al-ḥadīd19

This is Obama that you are betting on, and this is America that you are betting on, we need
to wake up enough for us the disgrace nothing but the iron notches the iron.

The passage implies that there exists some overarching problem (such as could be de-
scribes as ‘we all are in trouble’, or ‘the whole country is in trouble’), although there is hard-
ly any explicit reference to this problem in the text. The implication of trouble hinges on at
least two frames (Gambling and Disgrace) that enter the semantic scope of the paragraph
through two repetitive noun phrases …turāhinūn ‘alayhi; … turāhinūn ‘alayhā (you are bet-
ting on him, … her) and another one kafānā hawānan (enough for us the disgrace). The Gam-
bling frame implies that there is a Prize that one is betting for, which is assumed to be
commensurate with what or who one is betting on (in this case Obama, the US). The frame
also presupposes that the Gambler will be waiting for unspecified period of time for a posi-
tive outcome of betting, and it also presupposes Risk, the higher the bet the greater the Risk.
The Disgrace frame presupposes a Cause in the form of some negative action or non-action
of considerable social impact. In combination these two frames lead the reader to infer that
there is some ongoing large scale process, whose affect has already been detrimental (if only
morally), and putting an end to it would be a highly desirable outcome. The presupposed
background includes an idea that only a strong party is able to overcome the problem. The
author advances an idea that instead of reliance on an external strength (the US is commonly
seen as a strong party), it would be preferable to rely on one’s own. Pragmatically, it is a call
for action addressed to the fellow countrymen (we need to wake up enough for us the dis-
grace), which draws on yet another presupposition that it is humiliating to be weak20.

Our collection of media texts contains instances when the proverb is used in an explicitly
argument for the use of force:

Example 4
lan yanjaḥū bi-iḏni-llah, li-anna eḥna sāḥiyīn lahum jiddan, wa na‘mal bi-mabda’ anna
jamī‘ al-iḥtimālāt mawjūda ḥattā as-sayyi’a, wa lan nasmaḥ lahum bi-isqāṭ aš-šar‘īya fa-lā
yafullu al-ḥadīd illā al-ḥadīd, law istaẖdamū al-quwwa sa-nastaẖdamuhā, ka-ḥaqq šar‘īy li-
d-difā‘ ‘an in-nafs, wa ‘an ar-ra’is allaḏī jā’at (sic!21) bi-intiẖābāt hiya al-a‘dal fī tārīẖ miṣr,
wa min wājib aš-ša‘b an yaḥmīhi22

they will not succeed, God willing, as we are vigilant to them very much, and we work
upon the principle that there are all possibilities even the bad ones, we will never allow
them to overthrow the legality as nothing but the iron notches the iron, if they use force we
will use it, as a legal right to defend ourselves, and the President which came by elections
the most just ones in the history of Egypt, and [it is] the duty of the people to protect him.

Yet, strength is not always conceived of as a physical force, the proverb may also be used
in an argument for less overtly violent means of coercion:

Example 5
bayna-ma al-mutaḥarriš āmin muṭma’inn li-iḥsāsihi bi-annahu aqwā min ad-dawla, min al-
qanūn, min al-amn al-munšaġil bi-hirāsat karāsī as-sulṭa, min al-qiyam wa al-‘adāt wa at-
taqālīd, min al-mujtama‘ kullihi, wa law taṣawwara marratan annahu sa-yuḥāsab iḏā aẖṭa’a
fa-lan yajru’ ‘alā irtikāb al-ẖaṭa’, wa law ya‘raf anna li-d-dawla hayba fa-sa-yahāb ad-
dawla. inna quwwat al-mutaḥarriš fī-ihsāsihi li-ḍu‘f al-āẖarīn, wa ‘inda-ma kān an-nās
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aqwiyā fī al-ḥaqq lam yakun li-hāḏihi aṭ-ṭabaqa wujūd, wa lā sabīl li-waqf ẓāhirat at-
taḥarruš wa al-mutaḥarrišīn illā iḏā adraknā annā jamī‘an ‘urḍa (target, object) li-l-ẖaṭar, wa
lā sabīl li-muḥāsibat ha’ulā illā bi-l-qanūn, li-annahu lā yafullu al-ḥadīd illā al-ḥadīd23

While the provocateur [is] safe and calm in his feelings (i.e. sure. – A. B.) that he is stron-
ger than the state, than the law, than the security [which] is busy guarding the seats of power,
than values and customs and traditions, than all of the society, and if [he] imagines once that
he will be hold accountable if [he] has mistaken, [he] will not dare commit the mistake, and
if [he] knows that the state has prestige [he] will revere the state. The provocateur’s strength
is in his feeling of weakness of the others, and when the people were strong in the their right
(possible reference to the days of the revolution. – A. B.) this [social] class had no existence,
and there is no way to stop the phenomenon of provocation24 and the provocateurs except if
[we] realize that we all are the object of danger, and there is no way to make accountable
those [people] but through law, for nothing but the iron can notch the iron.

The paragraph advocates for what could be described as the rule of law, it implies that state
has lost prestige (hayba), and the way to make the provocateurs to revere25 the state is by calling
them to account through law. The paragraph still explicitly refers to Strength as both the [dange-
rous] quality of the opponent (provocateur’s strength is in his feeling of weakness of the others)
and a [positive] quality expected of a friendly party (people were strong in the their right). The
paragraph explicitly refers to an overwhelming Threat (we all are the object of danger).

Example 6

As the statements of common wisdom, proverbs’ illocutionary force is directed toward the
exclusion of any further discussion, let alone an outward negation of what is being stated26.
Even a conscious transformation of the idiom doesn’t seem to be able to overcome the pull of
its core semantic structure and the entailments it implies. Here is an interesting example of a
ludic transformation of the proverb in an article promoting Egypt’s soft power:

fa-l-quwwa an-nā‘ima laysat funūnan wa ādāban wa qawānīnan madaniya faqaṭ, innahā mā
yafīḍ ‘an ḥāṣil jam‘ hāḏihi al-anšiṭa wa huwa ar-rūḥ, li-anna rā’iḥat al-warda qad lā tajid
lahā makānan fī tašrīḥihā wa i‘ādatihā ilā mukawwinātihā. wa hāḏā al-fā’iḍ ar-rūḥīy wa al-
ma‘nawiy lahu al-qudra ‘alā ‘ubūr al-āfāq wa al-ḥudūd wa la yasta’ḏin aḥadan fī nufūḏihi
as-silmiy an-nā‘im, fa-l-ḥarīr qad yafullu al-ḥadīd wa laysa al-‘aks kamā yuqāl, wa li-hāḏā
kānat ẖuyūṭuhu tustaẖdam fī aš-šanq fī ba‘ḍ al-‘uṣūr27

As soft power is not only arts and ethics (i.e. moral norms. – A. B.) and civil laws, it is what
exceeds (overflows) the sum of these activities, and it is the spirit, for the odor of the rose
may not find for itself a place in its anatomy and its return (reduction) to its components.
And this spiritual and incorporeal surplus has the capacity to transcend the horizons and
boundaries, and it asks no one for excuse (spares no one) from its peaceful and soft influence,
for the silk may notch the iron and not the other way round as they say (lit. as it is said. –
A. B.), and, that is why, its threads were used for hanging in some eras.

While contrasting soft power to the conventional hard one as silk to the proverbial iron28,
the author spares no epithet to underline its non-material, intangible nature (spiritual, incor-
poreal, transcending horizons and boundaries, notably, peaceful). Yet in arguing that soft
power is still a type of power, the author follows the metaphorical entailments of the original
proverb, which leads to the idea of presumed utility of silk in acts of violence.

Example 7

The above examples, which are more common in our collection, may be contrasted to a
few other cases that appear to be semantically somewhat poorer, cf.:

rafa‘at wizārat al-iskān ši‘ār lā yafullu al-ḥadīd illā al-ḥadīd fī muwājahat šarikāt taqsīm
al-arāḍī allatī tabī‘ al-wahm li-l-muwāṭinīn min ẖilāl i‘lānāt kāḏiba li-bay‘ arāḍī ad-dawla
bi-as‘ār 50 junayhan li-l-mitr fī al-mudun al-jadīda wa yaqa‘ ḍaḥiyatahā alāf al-muwāṭinīn
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al-busṭā’. al-wizārāt qarrarat taṭbīq al-uslūb ḏātahu wa takṯīf ḥamalātahā al-i‘lāniya li-
taḥḏīr al-muwāṭinīn min at-ta‘āmul ma‘a šarikāt taqsīm al-arāḍī ḥayṯ tatawālī i‘lānāt
hay’at al-mujtama‘āt al-‘imraniya bi-ṣuḥuf li-taḥḏīr al-muwāṭinīn min širā’ arāḍī fī al-mu-
dun al-jadīda29…

The Ministry of Construction has raised the slogan ‘nothing but the iron notches the iron’
in confronting land distribution companies which sell the dream to the citizens by way of
mendacious announcements about the sale of state [owned] land for prices of 50 [Egyptian]
pounds for meter in the new cities, and thousands of ordinary citizens fall victim of it. The
ministries decided to practice the same approach and intensify their advertising campaigns
in order to warn the citizens against dealing with land distribution companies as [there] fol-
low announcements of the housing communities’ organization in the press in order to warn
the citizens against buying land in the new cities.

Here the proverb is used to justify, or perhaps simply rhetorically emphasize, an instance
of similia similibus approach: a fraudulent information campaign is countered by another in-
formation campaign to warn citizens against fraud. The paragraph contains no implicit refe-
rences to Strength, Power, Violence, neither there is any hint of some overwhelming disaster.
Yet, a sense of confrontation is certainly there (government confronting the dishonest compa-
nies). Within this confrontation the text foregrounds the Instruments used by the two parties.
It is the tactic used by the company and the counter tactic applied by the ministries that are
matched with the X and Y elements of the proverb. What makes Example 7 different from the
preceding ones (1–6) is its communicative goal. It merely describes a situation, while Exam-
ples 1–6 argue for a certain idea, soliciting the addressee’s support for a specific action. We
may conclude that in Example 7 the usual pragmatic focus of the original proverb appears to
be suppressed.

Example 8

The display of strength that the proverb usually is meant to justify could explicitly be jux-
taposed to verbal acts (such as negotiations)30:

niẓām yurīd al-baqā’ bi-kull al-wasā’il al-jahannamiya wa bi-tāli mā al-‘amal: hal tuwājihuhu
bi-nafs al-asālīb wa akṯar ‘alā mabda’ lā yafullu al-ḥadīd illā al-ḥadīd am tufāwiḍuhu31

regime wants to stay by all the hellish means and consequently what to do: confront it with
the same methods or more according32 to principle nothing but the iron notches the iron or
negotiate with it

4. Ludic transformations

To conclude the review of our material, we now propose to look into an unconventional
case, which helps bring out some semantic characteristics of the proverb that in the common
usage appear to be not so obvious. Transformed versions of the proverb occur frequently in the
ludic language of the Arab media, particularly, in the headings, which could be seen as yet
another evidence of the popularity of the idiom. The ludic transformations effectively repre-
sent an abridged version of the operation that the reader is expected to perform while decoding
the text with the proverb left intact. Instead of projecting elements of the proverb upon specific
semantic structures located elsewhere in the text, the former have been simply substituted for
the latter saving the reader the effort of finding a good match. Let us consider a few examples:

1) wa la yafullu al-i‘lām illā al-i‘lām – and does not notch the media but the media33

2) la yafullu al-mu’āmara al-ḫabīṯa illā at-ta’āmur al-ḫallāq – does not notch the vicious
conspiracy but the creative conspiracy34

3) la yafullu al-adib illā al-adib – does not notch the author but the author35

4) la yafullu al-iḫwān illā an-nūr – does not notch the [Muslim] Brotherhood but an-Nur
(an Egyptian Salafi party. – A. B.)36
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5) lā yafullu an-niẓām illā an-niẓām al-anfa‘ minnuh – does not notch the regime but the
more useful (efficient) regime37

6) lā yafullu al-jamā‘a al-ḫā’ina wa maḥẓūra ġayr ḥizb muḫliṣ li-waṭanihi – does not
notch the treacherous and banned community (religious group – in reference to the Muslim
Brotherhood. – A. B.) but a party loyal to its homeland38

7) lā yafullu al-ḥadīd illā al-ḥadīd, la yufallu an-niẓām illā fi-dimašq – nothing but the
iron notches the iron, and nowhere but in Damascus [may] the regime be notched39

It is the word ḥadīd in either part of the proverb that is substituted by another noun or even
a noun phrase in the transformed versions, while the syntactic structure of the verbal phrase
and the predicate remain intact. The ludic transformations once again point to the unequal
status of its right-hand and left-hand parts of the proverb. While both the left-hand and right-
hand parts of the cliché may be substantially augmented, as in (7), it is more likely for the
right-hand part to show greater structural variability40. A relatively greater variability in the
right-hand part of the cliché highlights it as a zone of greater sematic elaboration. It is this
part that introduces the important new information and holds the pragmatic focus of the utte-
rance. In all but one of the transformed cases the Agent is explicitly represented as a con-
scious entity. In all transformed cases the Patient also represents a conscious entity. The
presupposed background suggests a situation of Confrontation between the two.

5. Frame analysis

The texts containing the proverb include the following set of semantic role elements that
may be either explicitly represented with varying levels of detalization or appear as part of
presupposed background:

1) An overwhelming problem of some sort (P) – (often an imminent threat);
2) Agent

1
, a conscious entity (A

1
) (e.g. Muslim Brotherhood, provocateurs, etc.) – a target

zone upon which element X (ḥadīd
1
) of the proverb is projected;

3) Agent
2
, another conscious entity (A

2
)41 – a target zone upon which element Y (ḥadīd

2
)

of the proverb is projected;
4) Action taken by A

2
against A

1,
which is presumed to affect the solution of P.

A
1
 and P are bound through cause and effect relationship; A

1
 and A

2
 – similarity, confron-

tation. The frame presupposes a scenario: A
2
imminently destroys A

1
 , which is presumed to

be the cause of P, consequently P is resolved. Action performed by A
2
against A

1
 merits a spe-

cial remark. Although the verb falla (notch) literally could be interpreted as signifying dam-
age inflicted upon part of the object (edge of a bladed weapon or instrument) it is rather the
Destroying frame than the Damaging frame that best matches the proverb. The way the pro-
verb is applied in the text42clearly implies that whatever action A

2
 is expected to perform to-

ward A
1
, it will eliminate the latter or permanently put it out of order as the cause of trouble43.

The convenience of the Destroying frame for our case is that it allows for a non-core element
Containing event44, which corresponds to the variable P in our description in the semantic
structure of proverb-containing texts. The proverb is applied with a clear pragmatic purpose:
mark out an A

2
 according to a set of presupposed qualities that are seen as sufficient for an ef-

fective action against A
1
: similarity with A

1
 and strength (A

1
is as strong as or stronger than

A
2
). The latter quality may be specified as the capacity to apply physical force or violence.

The semantic structure of the proverb-containing segments of text may have some other non-
core elements, e.g. specific actions and qualities ascribed to A

1
 and A

2
, providing greater de-

tail, and thus making the argument more convincing.
In Framenet terms, the overall semantic structure of the proverb-containing segments may

be described as superimposition of several frames upon each other. These include Resolve_
problem, Destroying, Similarity frames as described in Framenet terms. The two former
frames combine into something very similar to Hostile_encounter frame45. Similarity is encoded



A. Bogomolov

108                                                                                                          Східний світ, 2014, № 2

in the very structure of the proverb and cannot be eliminated even in the extreme contexts
such as the descriptive usage (Example 7) and the ludic transformations of the proverb. De-
stroying frame, which seems to be essential for most reviewed examples, is linked to specific
pragmatic purpose and correlates with the presence of Resolve_problem frame on the back-
ground. Other frames may be incorporated into the semantic structure of the proverb-con-
taining segments, but these appear to be facultative and there function is confined to
substantiating the core frames. The case in point are the Gambling and Disgrace frames (Ex-
ample 3), which reinforce the Resolve_problem frame. The frames are connected to each
other, making a coherent argumentative structure, through matching of their core elements
across different frames. For instance, core element Problem of the Resolve_problem frame is
matched with the Containing event of the Destroying frame, Entity 1 and Entity 2 of the Simi-
larity frame are matched with Destroyer and Undergoer of the Destroying frame and Side_1
and Side_2 of the Hostile_encounter frame. Meanwhile, the Destroyer matched with Side_1
element of Hostile_encounter frame, ultimately, matches with the frame element Agent of the
Resolve_problem frame46 to conclude the argumentation.

As a narrative, the line of argument could be presented as follows. Whenever there is
some big problem there is a strong party that causes it, this party has to be destroyed for the
problem to be ultimately resolved, whoever a friendly party is who will destroy the wrong
doer, it needs to be equally strong enough to be able to destroy it and, ultimately, bring about
the resolution of the problem. Pragmatically, the argument is used to point to a specific con-
scious entity or to emphasize the need for it to appear urgently, or even to special conditions
of its success47.

* * *

The proverb lā yafullu al-ḥadīd illā al-ḥadīd, whether in its conventional form or in the
form of a cliché constructed on its base and used for ludic purposes, is more than simply a
rhetorical tool, but a powerful text generator. The proverb’s core semantic frames (Similarity,
Destroying) as well as its specific grammatical structure (VOS word order, particle of exclu-
sion) and the illocutionary force embedded in it may only be associated with a very narrow
set of other frames. The proverb’s core semantic structure hence provides for a very specific
description of social reality.

From the foregoing analysis we may perhaps also draw some conclusions regarding the
Egyptian political culture as represented in language. The abundant use of the proverb lā ya-
fullu al-ḥadīd illā al-ḥadīd in the discourse of the Egyptian revolution attests to a commonly
shared belief in the efficacy of forceful (even violent) solutions, the preference given to
strong agencies (men and institutions) over the ‘talkative’ politicians. Given the strength of
such beliefs, it does not appear accidental that a revolution that was described as ‘democratic’
and toppled an autocratic regime, has ultimately led to yet another autocracy and did so with
the help of violent means.

1 Arabic-English Lexicon by Edward William Lane (London: Willams & Norgate 1863).
2 Moss, as a low form of life of green color, is used in a pejorative reference to the Qaddafi’s green

flag.
3 See Arabic Wikipedia for the word fulūl: http://goo.gl/GWTKQp
4 Cf. ‘ falla – he broke it, or notched it, in its edge namely, [a sword or the like, or] anything’ (Ed.

W. Lane. An Arabic-English Lexicon. Beirut, 1968 [1863–1893]). All classical Arabic dictionaries,
starting from the oldest available one, Kitāb al-‘Ayn, also cite a metaphorical meaning ‘to defeat’ for
falla and ‘defeated [one]’ for fall sing. – fulūl pl.

5 An article by an Egyptian author Abdu-r-Raḥmān Yusuf on Al-Yawm as-Sābi‘ website: http://
www.youm7.com/News.asp?NewsID=453044#.U4DAw3KSy6I

6 Google.com search engine provides at least 2,090 instances for ‘ma’nā al-fulūl’ (an obvious, but not
the only tag for locating instances of metalinguistic lay discussion on the word fulūl), the latest dated late
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2013, the earliest Dec 2011. See: https://www.facebook.com/elshortaelmsrya/posts/376695402367969
for an interesting impromptu competition announced by a Facebook user under the heading ‘Does any-
one know the right meaning of the word fulūl?”; the page features as many as 103 responses ranging
from the quotations of the classical Arabic dictionaries to more or less adequate descriptions of the
current usage; the final comment captures the egocentric nature of the term: hiya kalima ma‘nāhā tabi‘
li-man kān (it is the world whose meaning belongs to whoever it is [i.e. who uses it]).

7 Lisān al-‘Arab appears to be the only classical Arabic dictionary that quotes a hadith for a deriva-
tive of fall (2 per. pl. imperfect tafullū), while Kitāb al-‘Ayn quotes a verse pre-Islamic poet an-
Nābiġa.

8 See: https://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal/index.php?q=frameIndex
9 The evidence of the illocutionary force of statements with lā…illā is its presence in key religious

formulas lā ilaha illā allāh (there is no deity but God) and lā ḥawla wa lā quwwatat illā bi-llah (there
is no power and no strength but with Allah), lā ‘ilma lanā illā mā ‘allamtanā (there is no knowledge
for us but what you have made us know) (Quran, al-Baqara 32), as well as a host of modern slogans
such as lā ‘izza lanā illā bi-l-islām (no power for us but through Islam). In Fillmore’s terms, lā…illā
could be described as a formal or lexically open idiom, i.e. one of ‘syntactic patterns dedicated to se-
mantic and pragmatic purposes not knowable from their form alone’, in contrast to what is described as
substantive or lexically filled idioms, cf. Charles J. Fillmore et al. Regularity and Idiomaticity in Gram-
matical Constructions: The Case of Let Alone. Language, Vol. 64, No. 3 (Sep., 1988), p. 505–506.

10 The discontinues conjunction lā… illā seems to be the only construction affecting such scheme
of reversal in standard Arabic.

11 Consider the phrases cited in footnote above, particularly, lā ‘ilma lanā illā mā ‘allamtanā (there
is no knowledge for us but what you have made us know) and lā ‘izza lanā illā bi-l-islām, other exam-
ples of this usage, including occasional ones, could also be easily found. The formula lā X illā Y may
also be generalized to cover a whole universe of more complex cases built on the model lā X illā wa
huwa/hiya Y where Y may be represented both as a noun or verbal phrases; the letter pattern convers
many popular aphorisms, such as al-‘aql al-insāniy ka-miẓalla lā ya‘mal illā wa huwa maftūḥ (the hu-
man intellect is like an umbrella – [it] doesn’t work except [when it] is open).

12 The article contains some more examples of metaphorical phrases with the same key word used
in reference to situations that could be interpreted as various types of difficulties, cf. http://www.mas-
ress.com/elwatan/22087

13 This group includes the verb kasara (to break), which is often used in both lay discussion and
classical dictionaries to explain the meaning of falla, notably, the form fulūl is structured on the model
of a derivative of kasara – kusūr (crumbs, smithereens) – i.e. semantically the Result of the act of
breaking.

14 We may add that the very fact that the verb falla has acquired the secondary meaning ‘defeat’ at-
tests to the long history of its use in conceptual metaphoric projections: why it came to signify defeat
is quite obvious from the material of the classical dictionaries – they all refer to a situation when
swards get notched in a fight, the destruction of weapon is projected upon the plight of the warring
party on a pars pro toto principle.

15 The article goes under a characteristic title ‘ad-dawla allatī tatafāwaḍ ma‘a irhābiyīn fāšila’ (the
state that negotiates with the terrorists [is] a failed [one]) and is dated 8 May 2013, i.e. the period when
president Mursi had been already ousted while the Army still had not fully established its grip on power –
http://www.masress.com/elwatan/241493

16 The proverb also often functions as a lead in a media piece, featuring in the headlines.
17 It appears that the author here is misusing the enclitic pronoun -hi (masc. sing. oblique case) at-

tached to the word afrād (members), which grammatically could refer only to ẖaṭar, as the only mas-
culine singular noun in the preceding part of the sentence – the phrase members of danger would
hardly make sense; logically afrād (members) could only combine with iẖwān (brothers, masc. pl.,
meaning Muslim Brotherhood) and the pronoun should have been -him (masc. pl. oblique case).

18 An article titled simply ‘lā yafullu al-ḥadīd illā al-ḥadīd’ dated 28 Aug 2012, two months after
the Muslim Brotherhood member Muhammad Mursi had been elected as president: http://www.mas-
rawy.com/ketabat/ArticlesDetails.aspx?AID=179168

19 A private comment dated 24 Sept 2011 to an article on the US decision to supply anti-bunker
bombs to Israel – http://www.masress.com/alshaab/36307

20 Note also the reference to the January 25 Egyptian revolution as ṯawrat al-karāma (the revolu-
tion of dignity) – cf. an account of the official commemoration ceremony – http://www.albawabhnews.
com/349016
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21 Probably a mistake – masc. form jā’a would be more appropriate here, unless the whole sequence 
should be re-written as – allaḏī jā’at bihi al- intiẖābāt … (who was brought [to power] by the elec-
tions. – A. B.).

22 The paragraph has been borrowed from an article published on 2 Feb 2012 – four months before 
the coup that brought down the Muslim Brotherhood affiliated president Mursi – the article argues for 
the establishment of a ‘Revolutionary Guard’ to protect the ‘legality and the Sharia’ – an euphemism 
widely used henceforth for the Mursi regime itself: http://www.masress.com/elwatan/124672 

23 An article in al-Misri, whose title reiterates the proverb under review lā yafullu al-ḥadīd illā al-
ḥadīd dated 25.09.2010 – http://www.masress.com/almasryalyoum/160280 

24 The word taḥarruš has no good match in English – it broadly refers to all types of provocative 
and mainly violent activities undermining public order and directed against authorities; the active par-
ticiple of the same stem mutaḥarriš is translated here as provocateur; cf. Hans Wehr, J.M.Cowan Ara-
bic-English Dictionary for the source verb taḥarraša – to pick up a quarrel, start a brawl, provoke. 

25 Hayba (prestige) and the verb hāba that we have translated here as revere refer to a feeling of re-
spect that is built on fear, such as the respect demonstrated by a weaker party in the face of an over-
whelming strength. 

26 A counter argument to a statement supported by a proverb may rather come in the form of another 
proverb or precedent text reflecting an alternative belief or perspective; we, however, haven’t been able 
to locate material to illustrate this point for the proverb under review.

27 An article titled ‘hadīd miṣr wa ḥarīruhā’ (The Iron of Egypt and its Silk) published on 2 Mar 
2013 in al-Mašhad: http://www.masress.com/almashhad/184124 

28 The metaphoric projection soft power -> silk is lucid enough: soft power > soft fabric, while the 
contrast of the latter with iron is reinforced by alliteration: ḥadīd (iron) – ḥarīr (silk). 

29 http://www.masress.com/elwatan/13303
30 Cp. also Example 1. The opposition between ‘words’ and ‘deeds’ appears to be a political dis-

course universal, cf. G.Yavorska. Do kharakterystyky parlaments’koho dyskursu v Ukraini (na prykla-
di debativ pro migratsiu). Ekologia movy is movna politika v suchasnomy suspilstvi. (Toward a 
characteristic of the parliamentary discourse in Ukraine (the case of debates on migration)). B. M. Azh-
niuk (red.). Kyiv, Dmytro Buraho Publishing House, 2012. – P. 224–237. 

31 http://www.masress.com/almesryoon/148872 
32 Note a very accurate description of a key meaning component of the proverb. 
33 http://www.alquds.co.uk/?p=149515 
34 http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1273583#.U1LZiVWSxc4 
35 http://www.elkhabar.com/ar/autres/makal/286987.html
36 http://www.elwatannews.com/news/details/396411
37 https://www.facebook.com/elbatalnabilshokry/posts/485687191453354
38 https://www.facebook.com/elbatalnabilshokry/posts/485687191453354
39 https://www.facebook.com/hraaralgeashalhoor/posts/309625709129439 
40 It even may include adverbial modifiers such as in case (8), which hardly could occur in the left-

hand side position. The phrase is meant to call on the opposition to fight for Damascus as the only way 
to destroy the regime of Bashar al-Assad. 

41 In some cases (Example 1) the Instrument is foregrounded instead of Agent.
42 Except descriptive cases, such as Example 7, where the proverb’s usual pragmatic force appears 

to be suppressed.
43 Which matches the definition ‘affects the Undergoer negatively so that the Undergoer no longer 

exists’ rather than ‘non-canonical’ and ‘undesirable’ state defined as the outcome of Damaging – cf. 
https://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal/index.php?q=frameIndex 

44 Cf. the description of the Containing Event element of the Destroying frame on the Framenet: 
“[t]his FE denotes an event that occurs or state of affairs that holds at a time that includes the time 
during which the event or state of affairs reported by the target occurs and of which it is taken to be a 
part (emphasis added. – A. B.)” – https://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal/index.php?q=frameIndex 

45 The frame core elements include two Sides, with Side 1 foregrounded, who are confronted ‘over 
a disputed Issue and/or in order to reach a specific Purpose’, which appears to match the semantic 
structure of the proverb-containing segments under review. For Framenet reference see: https://
framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal/index.php?q=frameIndex 

46 Described as ‘sentient entity’ that ‘finds the solution or explanation to the outstanding mystery or 
Problem’ – cf. https://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal/index.php?q=frameIndex 

47 Transformed proverbs, case (7). 



The World of the Orient, 2014, № 2 111

САКРАЛЬНІ ТЕКСТИ СХОДУ

Упершій частині статті ми розглянули основні відомості про арамеомовну єврей-
ську літургійну поезію докласичного (IV–IV ст.) і класичного (VI–VIII ст.) періо-

дів, особливості структури вірша, синтаксису, морфології та лексики. Також було
представлено переклад перших п’яти поем на свято Шавуот з рукопису Paris Hébr. 110
з коментарями філологічного характеру. На основі здійсненого нами аналізу ми може-
мо виділити як синтаксичні, морфосинтаксичні та лексичні відмінності між докласич-
ною та класичною поезією, так і найхарактерніші риси лінгвопоетики юдейської
літургійної поезії в цілому. Отже, до особливостей першої групи належать такі риси:

1. Найбільше синтаксичних аномалій виявлено саме в докласичних віршах: порядок
слів у поетичному рядку може набувати тут “неприродних” форм заради підтримки
акровірша або рими (підрядний сполучник стоїть після підмета підрядного речення, не
завжди коректно вживаються частки й прийменники, трапляються неузгодження підме-
та і присудка та ін.). Аномалії будови речення і словосполучення зустрічаються набага-
то рідше в класичній поезії.

2. Морфосинтаксис дієслова в докласичній поезії виявляє найбільшу кількість від-
хилень від граматичних норм: рефлексивні породи дієслів вживаються в значенні ак-
тивних, дієвідміни qtl та yqtl подекуди використовуються в архаїчному значенні,
трапляється навіть непритаманна арамейській мові конструкція wyyqtl; надзвичайно
широкий спектр синтаксичного вживання дієприкметника та інфінітива. У класичному
ж вірші морфосинтаксис дієслова більш наближений до біблійної арамейської мови,
хоча подекуди зустрічається неузгодження підмета і присудка.

3. Різниця в морфосинтаксисі іменних частин мови між докласичною і класичною
поезією є менш відчутною: ненормоване використання артикля та неузгодження -א
іменника і прикметника в числі характерне для поетичних творів обох періодів. Проте в
класичній поезії відчутна тенденція частіше вживати неозначений іменник без артикля.

4. Морфосинтаксис часток є також менш передбаченим у докласичний період (зо-
крема, в нестандартних формах складнопідрядних речень, у керуванні іменників діє-
словами, в генітивних сполуках) та більш впорядкованим у класичній поезії.

Що ж стосується загальних особливостей поетичного синтаксису, то можемо відзна-
чити такі характерні риси, що охоплюють як твори докласичні, так і класичні:

а) Поеми з розповідним дискурсом, як правило, наслідують синтаксис прози – будо-
ва речення і порядок слів тут звичайний, за винятком лише тих випадків, коли синтак-
сична структура зазнає штучних змін заради підтримки рими чи акровірша.

б) Твори споглядального, гімнологічного та алегоричного характеру мають інший
підхід до будови речення: тут використовуються складні синтаксичні комплекси (що
комбінують складносурядні, складнопідрядні, іменні та безсполучникові речення;
складнопідрядні з кількома підрядними, розширені додатки та ін.), що дозволяє роз-
крити абстрактне поняття або значення метафори, використовуючи переваги ритміко-
синтаксичної будови вірша.

Д. В. Цолін
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в) Поемам другого типу притаманне часте використання іменних речень в ролі пое-
тичної дефініції абстрактних понять, оскільки вони добре вписуються в структуру вірша
та створюють відповідний інтонаційний ефект.

Ці висновки підтверджуються й матеріалом нижчеподаних п’яти поем, аналізу яких
присвячена друга частина статті.

Поема шоста. Присвячена четвертій заповіді – про дотримання священного дня
шаббату (суботи). Твір не має чіткої архітектоніки і є набором різних думок та ідей. На
початку поеми від імені самого Бога проголошується причина дотримання шаббату –
створення Всевишнім неба і землі за шість днів та відпочинок на сьомий день. Потім
автор переходить до алегоричного образу дотримання суботнього спокою вірними як
до “цілування” благ майбутнього світу, серед яких – опис Землі Обітованої та богослу-
жіння у Святилищі. Далі згадується Йосип, син Якова, як мудрий “управитель”, що на-
годував “всіх членів своєї сім’ї” і споглядав “свою чудову долю в золотих тлумаченнях
і срібних одкровеннях” (цікава вказівка на те, що тлумачення здатне зробити зміст од-
кровення більш привабливим і глибоким, ніж його просте розуміння). Отже, споглядан-
ня суботи переповнює світлом вірних, тоді як нехтування нею – прокляття. У кінці
поеми згадується описаний у Числ. 15:32–36 випадок порушення суботи ізраїльтяни-
ном, якого потім каменували за скоєне. Завершується твір нагадуванням народові про
те, що Вавилонський Полон був посланий Богом для випробовування щирості Ізраїлю
в служінні Всевишньому.

ארקא ורקיעא/ ודי בהון ושבימי
אדרע גבורתיה /שכללא בשיתא יומי

בעיר ורחיש /וציפר וכל נשמי
בריתי ואתקיניתי /לחוד בעשרה פתגמי

גמירא דכולא שבתא/ איתרעית ואצטבית לקמי
גזירתיה והילכתיה/ לאלפא לרחומי

דליקלקעון בנייח שדכא/ תייתי פתגמי
דתא לקיימא/ ולשעורי גרמידי תחומיי

הייא אשוור לזרוזי/ בתפנוקי מיכליה
הליסטון ובאדג כוורי/ ולפדא ואנומל

ובגלימא וכסו ליקורי מעידן מעלי
ולתלותי שירותיה/ ולמצבע אתרי חלי

זבדתיה מדאנהר/ לבשולי ולאטמוני ולאפריי
זיפתא ופתיל פתילתא/ ומישחא דלא לאקפויי

חומייה מלפלולי ברמצא/ וגומרי מלאחתוא
חולא לאוסופי על קודשא/ וטובא חדויי

טירדא וטירחא למיבטל/ ונפשיה לעידוני
טעים רשותיה למידע/ דאינון תמני

יזפתא למיזף לאפושי/ אסקריטי וריחני
יימא דאנא פרע /בטופיינא לאתקוני

כל דאי בדקו/ על יוסף מוקיר שבי
כייל ואכיל/ כל נכסי דשיבבי

Земля, і твердь (א) небес, і все, що в них, і те, що в
морях, –

.Його могутньою рукою було завершене за шість днів (א)

,Тварин, і плазунів, і птахів, і все, що дихає“ (ב)
.Я створив і здійснив лиш десятьма словами (ב)

Субота – завершення всього, що встановив і (ג)
запровадив Я для існування”.

(ג) Це Його закон і правило для тисяч тих, кого Він
полюбив,

:хто цілував шість речей у спокої мирнім (ד)
траву і ячмінь, висота і розміри яких вимірюються (ד)

ліктями,

;і що приносять вишукану їжу швидко, вчасно (ה)
вино ароматне, і чарівний лікер, і медове вино (ה) вони

куштують;

;мантію і плащаницю славну в призначені часи чудові (ו)
– і трикратне служіння Йому; і вологу прекрасних угідь (ו)

Його чудовий подарунок для дозрівання, врожаю і (ז)
випасу худоби.

Смоляниста межа і подвійна землемірна мотузка, що (ז)
не скручується, –

ось захист (ח) землі від руйнівників і тих, хто нищить;
фортеця для тих, хто збирається навколо Святилища, і (ח)

благо радісне,
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לו דייקי/ דמברר מנת שפיר טוביה
לפתורי דדהב וצעי דכסף/ זכא ליה רביה

ממלל אסיר ורעיוני שבי

נשי וגוברי מחייבי לנטורי

סכום דאתי /איתסר ומיחלף אישתרי לגמרי

עניני מצוה /שפיר למיחשב ולסבורי

פנסא דיטפא אסיר לטלטולי

צפרא ופניא לקדושי/ חזי ליה

קשיש ציבי במדברא אחליה

רגז אפיש ורגימו ליה

שביא דילי יטור/ עמי כוליה

תוריה ועבדיה/ ואמתיא ועיליה

що здатне зупинити смуток і журбу і душу Його (ט)
насолодити;

розсудливість сили Його, що знає, як розподілити (ט)

їхні потреби в коштах, задоволеннях, хлібові і (י)
ароматах.

Підтверджено“ (י) те присягою, що Я нагородив сповна
ревнителів Моїх,

їх усіх, якщо (כ) приклад славного бранця Йосипа
наслідують вони;

(כ) того розподілювача, що всіх членів сім’ї годував”.

Якщо домоправитель, що передбачив чудову долю і (ל)
благо своє

,в золотих тлумаченнях і срібних одкровеннях (ל)
заслужив великої для себе слави –

(מ) лише слова в’язня та ідеї бранця то були,

,та князі і воєначальники мусили прислухатись до них (נ)

тож висновок: визначено і встановлено певно, що (ס)

,ідеї заповіді чудові для розуміння і тлумачення (ע)

(פ) вони є світлом, що в’язня славного переповнили через
край;

.схід сонця і його захід для святих, що споглядають її (צ)

Той, хто збирав дрова в пустелі (ק) в суботу, осквернив її
[суботу] –

запалав (ר) Божий гнів, і його каменували.

,Прийшов полон, щоб випробувати увесь народ (ש)

його (ת) дотримання Тори, його поклоніння, його віру і
його нещирість.

Як і більшість із досліджуваних нами поем, цей твір належить до докласичного типу
віршування. Алфавітний акровірш, що налічує 34 рядки: в першій половині поезії (від
до א на кожну літеру алфавіту припадає два рядки, в другій половині (від (ל доמ по – (ת
одному рядку. Рима майже регулярна, винятками є лише два рядки, де використано-ח
закінчення-омофони і [twā-] -תוא замість рими, а також два [dwē-] -דויי рядки із-ה
закінченнями-асонансами – та [yā-] -יה ,Внутрішня рима спорадична .[mal-] -מל
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з’являється лише в кількох рядках (א-  || ;-א  -רי   || іноді використовується асонанс ,(-זי 
|| [īš-] -יש) .([īṯi-] -יתי

Імітація біблійного паралелізму не зустрічається. Основа рядка – речення (22 ряд-
ки), в деяких випадках – розширений додаток (7 рядків)1, або іменне речення, розбите
на кілька рядків (4 рядки)2; часто один рядок містить одне речення і частину наступно-
го, яка може бути інтонаційно відокремлена від решти речення (наступний рядок).

Ритмічна структура – від 4 до 6 наголошених складів у рядку, лише один рядок (2-ל)
містить 7 наголошених складів.

Особливості синтаксису. Найбільш примітною рисою синтаксису є складні речення
змішаного типу (зі стосунками сурядності і підрядності), а також складнопідрядні ре-
чення з кількома підрядними, кожне з яких утворює окремий поетичний рядок. Такі
надзвичайно ускладнені синтаксичні структури використовуються для детальної ха-
рактеристики та опису. Нижче наведемо приклад:

גזירתיה והילכתיה/ לאלפא לרחומי
דליקלקעון בנייח שדכא/ תייתי פתגמי
דתא לקיימא/ ולשעורי גרמידי תחומיי
הייא אשוור לזרוזי/ בתפנוקי מיכליה
הליסטון ובאדג כוורי/ ולפדא ואנומל

(ג)  Це Його закон і правило для тисяч тих, кого Він полюбив,
:хто цілував шість речей у досконалому спокої (ד)

,траву і ячмінь, висота і розміри яких вимірюються ліктями (ד)
;і що приносять вишукану їжу швидко, вчасно (ה)

вино ароматне, і чарівний лікер, і медове вино (ה) вони куштують.
У цій складній синтаксичній структурі є два підрядних: перше визначає непрямий

додаток воно вводиться за допомогою частки ,(”для тисяч улюблених“) לאלפא לרחומי у ד
функції підрядного сполучника (דליקלקעון...); друге підрядне – безсполучникове, почина-
ється з прислівника – הייא швидко, стрімко (українською мовою перекладено підрядним
сполучником “…що приносять…”). П’ятий рядок є розширеним додатком до підрядно-
го речення другого рядка. Все складне речення можна зобразити у вигляді схеми:

Подібна (але значно складніша) синтаксична структура – ускладнений умовний пе-
ріод – охоплює 8 рядків (від до ל .(צ Інша складна синтаксична конструкція включає
6 рядків (від до ז в ній є кілька розширених іменних присудків, кожен з яких утворює :(י
окремий поетичний рядок; і підмет, і присудок іменного речення ускладнені підрядни-
ми реченнями – як сполучниковими, так і безсполучниковими.
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Ще в іншому випадку поєднання протасиса (дії) і аподосиса (наслідок дії) відбу-
вається через безсполучниковий зв’язок:

קשיש ציבי במדברא אחליה
רגז אפיש ורגימו ליה

– Той, хто дрова збирав в суботу в пустелі, осквернив її (ק)
запалав (ר) Божий гнів, і його каменували.

До того ж у конструкції вірша часто вживаються іменні речення для поетичної фор-
ми визначення:

גמירא דכולא שבתא/ איתרעית ואצטבית לקמי
גזירתיה והילכתיה/ לאלפא לרחומי

.”Субота – завершення всього, що встановив і запровадив Я для існування“ (ג)
(ג) Це Його закон і правило для тисяч тих, кого Він полюбив.

Подібні види іменних речень використовуються в поетичних текстах, де об’єктом по-
етичного дискурсу є абстрактні поняття та узагальнення: זבדתיה מדאנהר – ולמצבע אתרי חלי
…і вологу прекрасних угідь – Його чудовий подарунок для дозрівання, врожаю і випасу
[худоби]; חומייה מלפלולי ברמצא – זיפתא ופתיל פתילתא ומישחא דלא לאקפויי  Смоляниста межа і
подвійна землемірна мотузка, що не скручується, – ось захист [землі] від руйнівників.

Морфосинтаксис
Дієслова. Більшість дієслів належать до основної G-породи (13 дієслів), далі йдуть

дієслова інтенсивної D-породи (9), потім рефлексивної Т-породи (6), причому 3 з них
вживаються в активному значенні: – ואתקיניתי і Я встановив, – איתרעית ואצטבית Я запрова-
див і встановив; до каузативної S-породи належать лише 3 дієслова.

Вживання дієприкметників у протасисі умовного періоду – умовна дія в минуло-
му, корегується qtl-дієсловом після частки – לודייקי דמברר :לו Якщо домоправитель пе-
редбачив (дієприкметник)… רביה ליה  – זכא  заслужив (qtl – присудок протасису) собі
великої слави. Дієприкметник вживається також у значенні модальності в минулому
(зобов’язання): та князі і воєначальники мусили… – נשי וגוברי מחייבי לנטורי (дієприкмет-
ник) прислухатися.

Інфінітив у підрядному мети, при цьому додаток винесено наперед: וטירחא טירדא 
– למיבטל [щоб] журбу і смуток зупинити; в ролі означення: – עניני מצוה שפיר למיחשב ולסבורי
ідеї заповіді чудові для розуміння і тлумачення.

Іменник. Генітивні сполуки з у функції ל nota genitivi замість – אלפא לרחומי тисячі
улюблених; – דתא לקיימא трава висотою… (букв.: трава зросту…); – כסו ליקורי плащани-
ця слави; генітивні сполуки з דכסף וצעי  דדהב  – פתורי  тлумачення золоті і одкровення
срібні (букв.: тлумачення золота й одкровення срібла); status constructus: – אדרע גבורתיה
рука могутності Його; – גרמידי תחומיי міра ліктями (букв.: ліктів міри); – תפנוקי מיכליה за-
доволення їжі її [землі]; – תפנוקי מיכליה делікатеси їжі.

Досить поширене східноарамейське закінчення множини -замість нормативно [ē-] -י
го :[īn-] -ין :в сполученні з числівником ;תחומיי, רחומי – תייתי פתגמי шість речей; а також у
генітивній конструкції: – נכסי דשיבבי майно родичів.

Означений додаток може вводитися без nota accusativi: עמי ועיליה  ואמתיא  ועבדיה  תוריה 
– כוליה …народ увесь, його Тору, і його богослужіння, і його правдивість, і його нещи-
рість. Зустрічається непослідовне керування: кілька однорідних додатків у реченні
вводяться без nota accusativi, прийменником або ב – דליקלקעון תייתי פתגמי …ті, що цілу-
вали… шість речей (без nota accusativi): דתא לקיימא траву, висота якої… ולשעורי גרמידי
תחומיי і ячмінь (з що ,(ל ліктями вимірюється… -вони цілу] הליסטון ובאדג כוורי/ ולפדא ואנומל
вали] ароматне вино (без nota accusativi), і чудовий лікер (з ,(ב і медове вино (з .(ל

Прийменник у функції ל nota accusativi зустрічається й у рядку – רגז אפיש ורגימו ליה
гнів запалав, і вони каменували його.

Словотворення. Абстрактні іменники означені займенниковими суфіксами або ар-
тиклем: והילכתיה – גזירתיה  Його закон і Його правило; – גמירא завершення; – מלאחתוא

:ד

:ל

:ר

:ד
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спустошення; וטירחא – טירדא  смуток і журба. Множина в значенні абстрактного
іменника: – לבשולי ולאטמוני ולאפריי для дозрівання, і для жнив, і для випасання. Вживаєть-
ся віддієслівний іменник – גמירא завершення.

Прикметник. В атрибутивній позиції може бути узгодженим з означуваним іменни-
ком: – עידן מעלי час чудовий; – אתרי חלי прекрасні угіддя; – מנת שפיר чудова доля; або неу-
згодженим: – בנייח שדכא у спокої мирнім. У предикативній позиції прикметник стоїть у
неозначеній позиції (за правилами), іноді не узгоджуючись у числі з іменником: עניני
– מצוה שפיר ідеї (мн.) заповіді – чудові (одн.).

Поема сьома. В основі поеми – епізод розмови між Ісаком та його батьком Авраа-
мом, коли вони йшли до гори Морія для жертвопринесення (Бут. 22:7-9). Більшу части-
ну твору складає монолог Іцхака (Ісака), що звертається до свого батька з проханням
здійснити жертвопринесення рішуче, без вагань. Син заспокоює батька, говорячи про
те, що для нього велика честь бути жертвою для Всевишнього і що цей славний вчинок
буде в пам’яті наступних поколінь. Іцхак переймається долею своєї матері Сари: як
вона переживе звістку про його смерть? Він наказує батькові зібрати попіл від свого
тіла та передати його матері. Цікаво, що в поемі виявляється типове для Палестинських
Таргумів зміщення акцентів з переживань Авраама (саме його духовний подвиг під-
креслюється в біблійній історії, (Бут. 22:16-18)) на внутрішні боріння його сина.
Розв’язка приходить зовсім несподівано і зовсім не так, як у Книзі Буття: якщо в Біблії
Бог сам припиняє випробування, пересвідчившись у безмежній відданості Авраама
(Бут. 22:11-12), то в поемі за Авраама та Іцхака просять ангели, нагадуючи Богові про
те, що “ми їли сіль у домі його” (Бут. 18:1-15). Бог нагадує Іцхакові про те, що Він є Ря-
тівником, і припиняє випробування. Такий акцент на важливості посередництва анге-
лів у стосунках Бога і людини є характерним для Палестинських Таргумів та мідрашів і
відображає основні концепти юдейської ангелології тієї доби.

אמר יצחק לאברהם אבוי
מה נאה מדבחא/ דבנית לי אבא
בפריע פשוט ידך/ וסב סכינך

עד זמן/ דאנא מצלי קדם ריבוני
גלי אדרעך/ ואסור חרצך

ותיהוי כגיבר /דעביד שירוי למריה
דין הוא יומא/ דיהוון אמרין

אבא לא חס על בריה/ ובריה לא עכב
היך תיזיל/ ותימור לשרה אמי
היך תפרוש מיני/ ותיזיל לביתא

ונשק יצחק/ לאברהם אבוי
ופקיד יתיה/ והכדין אמר ליה

זרוק דמי /על גבי מדבחא
וכנוס קיטמי/ ואוביליה לאמי

חיי ומותא /כולא בידיה דמרי עלמא
ומודה אנא ליה/ דהכדין בחר בי

טובך אבא/ דיהוון אמרין
דאנא עלתא/ לאלהא חייא
יתקוף רוגזך/ וחימתך אבא

ותהוי כגבר/ דלא חייס על בריה
כגיבר אכזרי/ סב סכינך
ותיכוס יתי/ דלא תסאבני

לא תשהא דידי/ דלא איעכבך
דלית אנא מן ידך/ נסיב גרמי

מה תבכה /אמר יצחק לאברהם אבוי
טובי דבחר בי קיריס/ מכל קוזמוס

ניחא רוחא דשרה אמי
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היך נפקינן תרינן/ בליבא שלימא
סכינך הב לי/ אבא ואגושיניה

בבעו מינך/ דלא תסאבני
עייני חמיין/ קיסין מסדרין

נור דליק קורבני
פתך פומך/ אבא ובריך
ואנא אשמע/ ואימר אמן
צוארי פשוט לך אבא

ומא דאהני לך/ קום עיבד
קמו מלאכיא/ ומפייסין למריהון

בבעו מינך /חוס על טליא
רחמוי דאבוי/ אנן מדכרינן

דאכלינן עימיה/ מלח בביתיה
שדי אמר ליה/ לא תדחל טליא
דאנא הוא פריקא/ ואפרוקינך

תקיף הוא אלהנא/ ותקיפין עובדוי
לית אוחרן בר מיניה

ולית דכוותיה/ ולית דדמי ליה
!Іцхак промовив до Авраама: «Мій батьку (א)

Який чудовий жертовник, що ти його побудував для мене, тату!
,Швидше підніми свою руку і поверни назад ножа (ב)

Поки я помолюся Володареві моєму!
Відкрий свою правицю і підв’яжи свої стегна (ג)
І будь як воїн, що своєму полководцю служить!

:Сьогодні той день, про який казатимуть (ד)
“Батько не пожалів свого сина, а син не опирався!”
?Як же ти підеш і повідомиш Сарі, моїй матері (ה)

Як поясниш їй, що сталося зі мною? Як ти повернешся додому?»
,І поцілував Іцхак Авраама, свого батька (ו)

І наказав йому, і промовив до нього так:
,Окропи жертовник з усіх боків моєю кров’ю“ (ז)

І збери мій попіл, і принеси його моїй матері.
,Життя і смерть – все це в руках Володаря Всесвіту (ח)

І я вдячний Йому за те, що Він обрав мене.
,Це буде добре для тебе, мій тату (ט)

Коли люди говоритимуть, що я був принесений у жертву Живому Богу.
,Нехай твій гнів і твоя лють будуть сильними (י)

І будь як воїн, що не жаліє свого сина!
Як жорстокий воїн здійми свого ножа (כ)
І заколи мене, щоб не був я занечищений.

,Не стримуй моєї руки (ל)
Щоб я не вирвався від тебе!”

.Чому ти плачеш?” – сказав Іцхак, його син, Аврааму“ (מ)
«Це ж добре, що Господь вибрав мене з усього Всесвіту.

.Утіш дух Сари, моєї матері (נ)
Оскільки ми йшли сюди разом у цілковитій згоді,

!Завдай мені удару твоїм ножем якомога сильніше (ס)
І я благаю тебе щиро: не жалій мене!
Мої очі бачать розкладені дрова (ע)

І полум’я, що горить на жертовнику;
,Відкрий же твої уста, тату, і промов благословення (פ)

А я вислухаю його і скажу: “Амінь!”
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;Моя шия оголена для тебе (צ)
Але чому ти такий спокійний? Встань і зроби це!»

:Ангели почали благати свого Володаря (ק)
“Будь ласка, змилуйся над юнаком!

Заради любові його батька (ר) до Тебе, ми благаємо!
Ми пам’ятаємо, як їли сіль у його домі!”

,Шаддай (Всемогутній) промовив: “Не бійся, юначе (ש)
Бо Я – Рятівник і врятую тебе!”

.Наш Бог сильний, і Його діяння могутні (ת)
Немає іншого бога крім Нього,

Немає такого, як Він, немає подібних до Нього!

Поема написана у формі акровірша, причому наступна буква алфавіту з’являється
через рядок, а після рядка останньої букви – ще два рядки, тобто разом – 45 рядків.
Рима відсутня. Основа вірша – рядок-речення, іноді – рядок із двома реченнями (склад-
носурядне, складне безсполучникове або складнопідрядне). Віршування – типово до-
класичне. Ритмічна структура рядка – від 3 до 6 наголошених складів, рядок розділений
цезурою.

Особливості синтаксису. У цілому будова речення в структурі вірша є характерною
для поетичних творів з розповідним або діалогічно-монологічним дискурсом: порядок
слів типово прозовий, специфіки поетичного синтаксису не виявлено. Вживаються
прості дієслівні та іменні речення, складносурядні, безсполучникові і складнопідрядні
речення; еліптичні речення не зустрічаються.

У поемі переважають дієслівні речення, іменні ж речення вживаються в кінці поеми
для прославлення Бога (для характеристики та ототожнення): – אנא הוא פריקא Я – Визво-
литель; – תקיף הוא אלהנא ותקיפין עובדוי Могутній Бог наш, і сильні раби Його; לית אוחרן בר
– מיניה ולית דכוותיה ולית דדמי ליה Немає іншого [бога] крім Нього, Немає такого, як Він, не-
має подібних до Нього!

Морфосинтаксис
Дієслово. Як і в інших докласичних поемах, дуже часто вживаються дієприкметни-

ки: для позначення характерної дії – – כגיבר דעביד שירוי למריה і як воїн, що своєму полко-
водцю служить; у значенні безпосереднього майбутнього – מצלי דאנא  זמן  – עד  поки я
помолюся; дії в теперішньому – – נור דליק קורבני горить вогонь моєї жертви, – אנן מדכרינן
ми пам’ятаємо; тривалої дії в минулому – – ומפייסין למריהון і благали свого Володаря (ко-
регується попереднім qtl-дієсловом .(קמו

Двічі вживається також і перифрастична конструкція -дієприкметник для по + הוה
значення повторюваної дії в майбутньому: אמרין דיהוון  יומא  הוא  – דין  сьогодні той день,
про який казатимуть (рядки і ד .(ט

Зафіксовано вживання yqtl у значенні теперішнього часу: – מה תבכה Чому ти плачеш?
Прикметники вживаються нечасто, зафіксовано лише 6 випадків (і в атрибутивній, і

в предикативній позиціях): -В усіх випадках прикмет .תפקידין ,אכזרי ,חייא ,נאה ,אוחרן ,שלימא
ник і означуваний іменник узгоджені.

Зустрічаються абстрактні дієслова із займенниковими суфіксами: – טיבך ,רוגזך , חימתך
твій гнів, твоє благо, твоя лють.

Означений прямий додаток вводиться без nota accusativi: – זרוק דמי розбризкай мою
кров; – ניחא רוחא דשרה אמי заспокой дух Сари, моєї матері; або за допомогою частки
– יתי :ית мене, – יתיה його.

Запозичені слова: – (гр. κυριος) קיריס Господь, – (гр. κοσμος) קוזמוס всесвіт.

Поема восьма. Назва поеми – “Не вбивай” (תרצח хоча сама заповідь прямо не ,(לא 
згадується і не цитується. Як і попередній твір, поема має сюжет – розширена і доповне-
на біблійна історія про страту царем Соломоном досить суперечливої постаті в історії
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стародавнього Ізраїлю – Йоава, воєначальника царя Давида (1 Цар. 2:28-34). Згідно з
Другою Книгою Самуїла та Першою Книгою Царів, Йоав, племінник царя Давида (син
його сестри Церуї), був здібним полководцем, проте дуже жорстоким і кровожерли-
вим, чия схильність до кровопролиття далеко виходила за межі етики війни; до того ж
він брав участь у змові проти Соломона (2 Сам. 2, 3, 8, 10, 11, 12, 18, 20, 24 розділи;
1 Цар. 2:5-6). Його боявся навіть сам цар Давид, тому, побоюючись шкоди, якої міг за-
вдати Йоав його сину й спадкоємцю Соломону, він заповів перед своєю смертю страти-
ти кривавого полководця й інтригана.

Основна частина твору – монолог Йоава перед стратою, його намагання нагадати
цареві Соломону та синам Ізраїлевим про свої попередні заслуги. На його слова відпо-
відає Соломон, нагадуючи імена невинно вбитих Йоавом людей. Завершується поема
стратою Йоава (вона описана в невеликому прозовому уривку, що додається до поеми).

לא תרצח
איתגבר בחיליה אדניה בר חגית
כד קם בעצתיה יואב בר צרויה

בני טוריא צווח יואב
וכל ברייתא שמעין קליה
גיבר הוינא ולית דכותי
וכל גבורתי מא הנאתי
דיתיב מלכא שלמה
דחשיב עלי למיקטלי

ולא צבי שמע לקל מילתי
הא לא מדכר לך מלכא שלמה
כל טיבו דעבדית עם דוד אבוי
וכרכין ומחוזי כבישית קומוי

נחלוי דימא וכל דיבישתא
זעו מיני כל רברביא

וכל גיבריא ערקו מן קומיי
חבל על הדין עלמא

אם דין הוא דינא גיבר דכמית

דמתקטליל בחרבא
טעם יואב כסא דמותא

עני ואמר להון
יאי מינכון דתקטלון יתי
בתר דקטלית כל שנאיכון

כד שמע אמרין איתו ונקטליניה
שרי צווח ליואל בריה

לך יואל ברי אנא מפקד אוריתא
תיטר ולאחוך תברי ולאמך תיקר

מא אעביד למלכא שלמה
איך בדינין אכזראין דאין יתי

נהם יואב בשעתא ההיא
ואשתמע קליה בכל ישראל

כד חמא גיבריא דאחידין זייניהון
שרי צווח למלכא שלמה

סבול גרמך דלא תיקטלינני
דעתיד למימטי יומא דתידכר יתי

ענא ליה מלכא שלמה
ידכר לך דמא דאבנר בר נר

ודמא דעמשא בר יתר
ולא תשניק רוחי
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פתח פומיה יואב בשעתא ההיא
ובכא עם כל חברוי

צווח יואב בשעתא ההיא
כד נטלו זייניהון כל גיבריא
קליה ארים מלכא שלמה
שרי צווח לרחבעם בריה

רחבעם ברי קום שלוף זיינך
ותידכד לך דמא דאבשלום דודך

שמעין קליה כל ישראל
שריין עייניהון דמעין ומזלגין

תמה מלכא שלמה ואמר בליביה
מא אעביד לתפקידתיה דאבא

כד שמע יואב בר צרויה
שרי צווח לבניה בר יהוידע

בניה בניה לא תשניק רוחך צוארי תקיף וסייפך חלש ולא יכלת למקטל יתי קצץ בניה רישיה דיואב חולף
דאשד דם זכאי ורישיה דיואב על לבית מלכא שלמה שמעין קליה כל ישראל בפומהון חדיין ובליבהון בכיין ובכו

בני ישראל בכיא סגיעא על דאיתקטיל יואב בר צרויה

 Адонія, син Хаґіт, зміцнився,(א)
коли повстав за порадою Йоава, сина Церуї.

 Між горами Йоав вигукнув,(ב)
і чув його голос увесь народ:

“Я достойний муж, і немає подібного мені,(ג)
але мені немає жодного зиску з моєї величі.

Коли цар Соломон сів на престолі,(ד)
він задумав убити мене,

і слухати моїх слів не хотів!
 Хіба ти, о царю Соломоне, не пам’ятаєш,(ה)

скільки добра я зробив твоєму батькові Давиду?
Укріплені міста і гавані я захоплював перед ним,(ו)

потоки морські і сушу.
Тремтіли переді мною всі воєводи,(ז)

і всі воїни вставали переді мною!”
 Приходить спустошення в цей світ,(ח)

якщо суддею є воїн,
що вбиває людей своїм мечем!

 Йоав скуштував чашу смерті.(ט)
Відповідав він їм і промовив:

 “Хіба справедливо для вас убити мене,(י)
після того як я убив усіх ваших ворогів?”

,”!Коли він почув, що вони говорять: “Ходімо і вб’ємо його (כ)
він почав кричати до синів Йоеля:

,Я вчив тебе, Йоелю, мій сину, дотримуватися Тори“ (ל)
бути чесними з братами, шанувати вашу матір!

?Що зроблю цареві Соломону (מ)
Як жорстокі судді мене судитимуть?” –

,заволав Йоав у ту мить (נ)
і пролунав його голос серед усього Ізраїлю.

Коли він побачив добірних воїнів та їхню зброю,
почав волати він до царя Соломона:

,Утримайся від того, щоб мене убити“ (ס)
бо прийде день, коли ти згадаєш мене!”
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:Цар Соломон відповідав йому і промовив (ע)
“Нехай згадається тобі кров Авнера, сина Нерового,

і кров Аміші, сина Йетерового.
Не стримуй мій дух!”

Йоав відкрив свої уста (פ)
і заплакав з усіма своїми друзями.

,Закричав Йоав у ту мить (צ)
коли воїни виймали свою зброю.

,Його голос до царя Соломона дійшов (ק)
і вигукнув він до свого сина Реховама:

,Реховаме, сину мій! Дістань свою зброю“ (ר)
І нагадай собі про кров Авшалома, твого улюбленого брата!”

,Весь Ізраїль почув його голос (ש)
і сльози потекли з їхніх очей.

,Вражений був цар Соломон (ת)
і сказав він у серці своїм:

“Що я тільки мушу зробити, щоб заповіт мого батька виконати!”
Коли Йоав почув це, він почав кричати до Бенайї, сина Йегояди: “Бенайя, Бенайя!

Не стримуй свій дух! Моя шия тверда, а твій меч слабкий, не зможеш ти вбити мене!”
Бенайя відрубав голову Йоаву за невинну кров, яку він пролив; і голова Йоава була по-
вішена над будинком царя Соломона. Усі ізраїльтяни почули його [Йоава] голос, і ра-
дість висловлювали своїми устами, але плакали у своїх серцях. І плакали сини Ізраїлеві
великим плачем через убивство Йоава, сина Церуї.

Поема складена у вигляді акровірша, тип віршування – докласичний. Рима майже
відсутня – виявлено лише окремі спорадичні спроби, причому деякі з них – квазірими:
|| -תי ,-לי || -תי ,-וי|| -וי ,-א || -א - תי пари рядків, -Таким чи .-יה || -יה ,-נר || -יתר ,-ני ||-תי ,-ך|| -ך
ном, із 52 поетичних рядків рима є лише у 18 рядках. Основа вірша – речення-рядок,
лише у двох випадках – розширений додаток (נחלוי דימא וכל דיבישתא та .(ודמא דעמשא בר יתר
Ритмічна структура – від 3 до 6 наголошених складів у рядку. Імітація біблійного пара-
лелізму відсутня.

Особливості синтаксису. Переважають дієслівні речення, іменні вживаються рідко:
דכותי ולית  – גיבר הוינא  [Я] достойний муж, і немає подібного мені; גיבר דין הוא דינא  –  אם 
Якщо суддею є воїн. Дієслівні речення – прості, складносурядні, складнопідрядні, рід-
ше – безсполучникові (שריין עייניהון דמעין ומזלגין || שמעין קליה כל ישראל).

Зустрічається незвичайна конструкція складнопідрядного речення, в якій і прота-
сис, і аподосис вводяться часткою – דיתיב מלכא שלמה דחשיב עלי למיקטלי Коли цар Соло-
мон сів на престолі, він задумав убити мене.

Прямий додаток вводиться у більшості випадків без nota accusativi, за винятком
двох, де об’єкт позначено займенниковим суфіксом: – יתי мене (двічі).

Морфосинтаксис
Дієслово. Давньоєврейська N-порода, імовірно, вжита у фразі – ידכר לך דמא דאבנר не-

хай згадається тобі кров Авнера.
Як і в інших поемах докласичного періоду, yqtl-дієвідміна вживається в протасисі

для позначення майбутньої або гіпотетичної дії: – יאי מ ינכון דתקטלון יתי Хіба справедливо
з вашого боку, якщо ви уб’єте мене?

Дієприкметник вживається в значенні незавершеної дії в минулому: וכל ברייתא שמעין
– קליה і всі люди чули голос його (час корегується попереднім дієсловом צווח) ;שמעין קליה
– כל ישראל שריין עייניהון דמעין ומזלגין чули голос його всі ізраїльтяни; – почали сльози текти
з їхніх очей (час корегується загальним контекстом); див. також дієслова в прозовому

:ד

4
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завершенні поеми: час дії позначено) שמעין, חדיין, בכיין qtl-дієсловом); для позначення те-
перішнього стану: – הא לא מדכר לך хіба ти не пам’ятаєш?

Інфінітив вживається: в складному дієслівному присудку (без  ) – צבי שמע לקל ולא 
– מילתי і не хотів слухати голосу слова мого; в модальному дієслівному виразі (з   ) –
– ולא יכלת למקטל יתי і не зможе вбити мене. Зустрічається також конструкція -ін + עתיד
фінітив у значенні майбутньої дії: – דעתיד למימטי יומא דתידכר יתי бо прийде день, коли ти
згадаєш про мене.

Прикметники вживаються рідко: – הוינא розумний, достойний; – אכזראין жорстокі;
– תקיף сильний, твердий; ;слабкий – חלש – סגיעא великий. У предикативній позиції, згідно
з правилами, прикметник не має артикля: תקיף – צוארי  Моя шия – тверда; חלש – סייפך 
Твій меч – слабкий. У випадках атрибутивного використання прикметника обидва слова
узгоджені щодо абсолютної та емфатичної форми: – בכיא סגיעא великий плач, – דינין אכזראין
судді жорстокі; хоча в одному випадку прикметник в атрибутивній позиції несподіва-
но отримує артикль :тоді як іменник не має артикля ,-א – גיבר הוינא муж розумний.

Один раз вживається східноарамейське закінчення множини замість -י :-ין –  מחוזי 
гавані.

Поема дев’ята. Твір має заголовок “Не чини перелюбу!” (לא תנאף), хоча, як і попере-
дня поема, не містить цитування сьомої заповіді, а є швидше поемою-ілюстрацією, в
основі якої – біблійний сюжет про спокусу Йосипа, сина Якова, дружиною його пана,
єгипетського вельможі Потіфара (Бут. 39:7-23). Більшу частину твору (як і в попередній
поемі про страту Йоава) складає монолог негативного героя – спокусниці, дружини По-
тіфара. Жінка спочатку глузує з Йосипа за надмірну “мудрість”, що швидше личить
“сімдесятилітньому старцеві”, ніж “сімнадцятилітньому юнаку”; його чесність і прин-
циповість дратує її, вона кепкує з Йосипа, проте вважає, що “розум у нього відібрало
через його красу, тож готовий він буде забути Вічного Днями”, тобто піддасться споку-
сі. Потім вона, відіславши слуг бенкетувати, намагається умовити Йосипа віддатися
гріховним пристрастям разом з нею, обіцяючи йому “постелити простирадла із саду
Едемського”. Кульмінаційний момент спокуси передано за допомогою метафори нали-
вання вина в келихи – один має випити спокусниця, інший – Йосип, проте серце Йоси-
па бачить “праотців у небесах”, що спостерігають за ним з блідими від хвилювання
обличчями. Вони запевняють свого нащадка в благословеннях Божих, що будуть наго-
родою за перемогу над “своєю природою”. Йосип не п’є свого келиха, тобто перемагає
спокусу. Завершується поема закликом Бога до Ізраїлю “йти за Торою” і “не йти за пе-
релюбом”.

לא תנאף
יוסף תקיף יצריה כד תבעתיה מרתיה וסיריב

למשכב לוותה ולמהוי עמה לעלמא דאתי

אכנישת כל שיבבתהא
והכדין אמר<ת> להן

אית לי חד טליא
זעיר ומינק הוא
זיויה דעיבראי

וזבינתיה מן ערבאי

בעיא אנא למידרי בגינתיה
והוא לא צבי ואמר

לית אנא דרי עם איתתא

גנמוס דידיה כסב בר שבעין? שנין
ומן שיבסר שנין כד זבינתיה

Не чини перелюбу!

Йосип переміг свою природу: коли його пані умовляла
його, він відмовився лягти з нею і бути з нею, аж поки
Світ Майбутній прийде.

Вона зібрала всіх у домі (א)
й промовила до них:

«Є у мене юнак –
молодий і незрілий він.

На вигляд – єврей,
а купила я його в арабів.

,Я просила його посіяти в саду (ב)
але він не хотів і сказав:

“Я не сію разом із жінкою”.

ל
ל
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דמותיה דמלכא
וממללותיה דחכים

דלית ליה ביה
אלא כבר מלכין הוא

הא כמא זימנין דצחית למישתי
והוא לא בעי דאשקויי יתי

ואמר לגרמיה גנבא
למא את בעי למישתי מיא גנוביא

זעיר ומינוק הוא יוסף
דנסיב הוני בגלל שופריה

והוא עתיד דמשכח לעתיק יומין

חינא וחיסדא מלוין יתיה
חד מימיניה וחד משמאליה

טירדא אנא לך מגו פלטין דידי
דאת מניתא יתי היך זניתא

יימם ולילי נורא בליבי יקדא
היך דיקוד שלהובית נורא

כוליה ערסין וריבונך פריסין
ולמאן דאהני לך קום דמוך

לא בגין חד לילי דאידמוך יאות
אנא מטלטל פריסין מגינתא דעדן

מפייסא אנא לכון עם כל חברותי
דתיסקון עמי בגו פלטין

ניכול כחדא ונשתי כחדא
ונימר מילוי דתימור בקושטא

סלקת קמיתא ואסקת יתהון
ואותיבת יתהן על סגמוטין

עבד קרא יתיה גבירתיה דיוסף
קום קטור זיינך
ושמש כעבדא

פליין סב בידיה
וקם ומזג להן
אפיה למרתיה

וליביה לאבוי דבשמיא

צפיין הוו ליה
ואפיהן מכרכמן הוון
טען כסא ולא טעמן

קמו כולהון
ונשקו ליה

יתיה על רישיה
ואמרו ליה

לך יאי ינוקא מלכותא

,Його мудрість – мов у сімдесятилітнього старця (ג)
та лиш сімнадцять літ він мав,

коли його купила я.

,На вигляд він – мов цар (ד)
його слова – немов у мудреця,

немає жодного недоліку в нього,
бо він – неначе царський син.

,Ось кілька раз я спрагу відчувала (ה)
та відмовлявся він мене поїти.

!Сказав він тихо: “Крадійка (ו)
Чому ти просиш мене вкраденими водами тебе поїти?”

,Молодий і недосвідчений Йосип (ז) 
і розум в нього відібрало через його красу,

тож готовий він буде забути Вічного Днями.

Прихильність (ח) Бога та милість супроводжують його –
одна праворуч, інша – ліворуч нього.

,Я закриваю тебе (ט) Йосипе, в палаці моєму,
бо ти вважав мене блудницею.

– День і ніч вогонь у моїм серці палає (י)
як полум’я пекуче він горить!

;Всі ложа твого пана застелені (כ)
і з тією, хто насолоду дасть тобі, ляж!

– Не тільки ніч одну ти проведеш належно (ל)
я постелю простирадла із саду Едемського!

:По-дружньому благаю вас, о подруги мої (מ)
Йдіть-но зі мною до палацу.

,Ми будемо їсти там і пити разом (נ)
розмови щирі, дружні будемо вести!»

Піднявшись, встала й повела їх (ס)
І посадила за канапами півкруглими.

– ,Рабе, – пані Йосипа покликала його“ (ע)
Встань, підв’яжи свої ти стегна

й служи мені ти як слуга!”

(פ)  Два келихи Він взяв у свої руки
і встав, щоб налити в них вина.

Коли ж обличчям він до пані повернувся,
то своїм серцем – до праотців своїх у небесах.
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רחמין וחיסדא
אתנגיד מן שמיא

שדי יהביה ליקר ולרבו
בדיל יצריה דכבש

תהכון באורחתיה ככל ישראל
ולא תהכון בתר גיופיא

ארום אנא סהיד אמר יי בחרשיא ובגיופיא

,Вони спостерігали за ним (צ)
і їхні обличчя зблідли;

Підніс він чашу, та не пив із неї.

Вони всі встали (ק)
і його поцілували,

поцілували його в чоло;
й промовили вони до нього:

“Тобі належить, о дитино, Царство,

Милість і прихильність (ר) Бога!”
Бо так було повідомлено з небес:

,Всемогутній (Шаддай) дасть йому славу і велич“ (ש)
За те, що стримав він своє єство!”

,Йдіть за Торою як один народ, о Ізраїлю“ (ת)
І не йдіть за перелюбом,

бо Я є свідком, – сказав Господь, – твого чародійства і
твого перелюбу!”

Поема-акровірш докласичного типу віршування; в основі переважної більшості ряд-
ків – речення (58 рядків), лише у двох рядках – додаток (רחמין וחיסדא – милість і прихиль-
ність; רישיה על  – יתיה  [поцілували] його в чоло). Рима трапляється вкрай рідко (тільки в
16 рядках з 59), її поява безсистемна:                                                     рима-слово
рима через рядок -י//-י ,-יה //-יה-.

Зустрічається спорадична імітація паралельного вірша:
יימם ולילי נורא בליבי יקדא
היך דיקוד שלהובית נורא

– День і ніч вогонь у моїм серці палає (י)
як полум’я пекуче він горить!

А також в уривку :פ
אפיה למרתיה

וליביה לאבוי דבשמיא
Коли ж обличчям він до пані (פ) повернувся,

то своїм серцем – до праотців своїх у небесах.
Окрім використання біблійних образів і сюжетів, у поемі присутня алюзія на образ

перелюбу як “вкрадених вод” з Книги Приповістей: – מים גבונם ימתקו ולחם סתרים ינעם Води
вкрадені солодкі, і хліб прихований приємний (Пр. 9:17). В уста Йосипа вкладено звер-
тання до спокусниці з метафорою “крадених вод”: – גנבא למא את בעי למישתי מיא גנוביא Кра-
дійка! Чому ти просиш мене вкраденими водами тебе поїти?

Особливості синтаксису. Дієслівні речення є найбільш поширеними: прості і склад-
ні (складнопідрядні, складносурядні і безсполучникові).

Синтаксична аномалія. Рядок (כ) має неузгоджений порядок слів: וריבונך כוליה ערסין 
– פריסין всі ложа твого пана застелені (переклад змісту), букв.: всі його ложа і пан твій
застелені. Очевидно, через орфографічну помилку: замість частки вжито сполучник ד
Ця помилка виявляється при порівнянні з варіантом цієї поеми з рукопису Oxford .ו
2501, folio 52a, де порядок слів і узгодження членів речення правильні: כל ערסין דרבונך
– פריסין לך всі ложа твого пана застелені для тебе [         1994, 132].

,-תי || -תי, -יה || -יה ,-א|| -א ,-הון || -הון ,שנין || שנין                      
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Морфосинтаксис
Дієслово. Більшість дієслів належать до G-породи (28 дієслів); менше дієслів – D-по-

роди (12); до каузативної S-породи – лише 4 дієслова; рефлексивна Т-порода вживаєть-
ся лише один раз у пасивному значенні: – אתנגיד повідомлено.

Дієприкметники вживаються в значенні звичної дії в перифрастичній конструкції з
– לית :לית אנא דרי עם איתתא я не сію разом із жінкою; для позначення дії в ітеративній дії
(без yqtl-дієслова): יתיה מלוין  וחיסדא  – חינא  Прихильність та милість супроводжують
його; в безпосередньому майбутньому: – אנא מטלטל פריסין Я постелю простирадла; в зна-
ченні дії в теперішньому (перформатива): – מפייסא אנא לכון благаю я вас; постійної дії:
– נורא בליבי יקדא вогонь у серці моєму палає; продовженої дії в минулому в перифрастич-
ній конструкції з без) הוה qtl-дієслова): – צפיין הוו ליה ואפיהן מכרכמן הוון вони спостерігали
за ним, і обличчя їхні поблідли.

Цікавим явищем є використання поряд із дієприкметником yqt-дієвідміни для позна-
чення дії в безпосередньому майбутньому: – ניכול כחדא ונשתי כחדא разом ми будем їсти й
пити (yqt-діслова).

Прикметник. В усій поемі вживається лише 4 прикметники, всі вони – в предика-
тивній позиції (без артикля): ומינק הוא – זעיר  молодий і недосвідчений він; ומינוק הוא זעיר 
– יוסף молодим і недосвідченим є Йосип. В іншому випадку у функції означення висту-
пає пасивний дієприкметник: – מיא גנוביא води вкрадені (обидва слова мають артикль).

Особливості словотворення
Абстрактний іменник із закінченням ū: – רבו велич; у формі множини із закінченням :-ין

– רחמין милість; із займенниковим суфіксом: – יצריה його єство, – ממללותיה вислови
його, – דמותיה вигляд його (в генітивній сполуці), – שופריה краса його; з артиклем :-א
– חיסדא прихильність, – מלכותא царство, – גיופיא перелюб; без артикля і займ. суфікса:
– מילוי повнота (в генітивній сполуці). Вживання означеного артикля в таких випад-
ках не пов’язане з означеністю і є довільним, що стає очевидним зі словосполучення
– רחמין וחיסדא милість і прихильність.

Обидві nota accusativi – і і ,ית :вживаються лише із займенниковими суфіксами – ל
– יתי мене (двічі), – יתיה його (тричі), – יתהון їх (двічі); прийменник у функції ל nota accu-
sativi використовується у фразах: – טירדא אנא לך я закриваю тебе, – צפיין הוו ליה вони спо-
стерігали за ним, – ונשקו ליה і поцілували його, – שדי יהביה ליקר ולרבו Шаддай дасть йому
славу і велич.

Особливості вираження присвійності за допомогою виразу :займ. суфікс + דיד – דידי
мій, – דידיה його.

Артикль -א часто вживається без відтінку визначеності: – לית אנא דרי עם איתתא я не сію
разом із жінкою; – דאת מניתא יתי היך זניתא бо ти вважав мене блудницею; – ושמש כעבדא і
прислуговуй як раб.

Артикль -א один раз вжито в значенні кличного відмінка: – ינוקא дитино; хоча в ін-
шому випадку іменник в окличному значенні вживається без артикля: – עבד рабе.

Запозичені слова: – (гр. γνωμη) גנמוס думка, розум; – (лат. palatium) פלטין палац; סגמוטין
(гр. σιγματα) – напівкруглий диван; – (гр. φιαλη) פליין келих, піала.

Поема десята. Твір має коротку назву “інша” (אחר), тобто ще одна поема, присвяче-
на заповіді “Не чини перелюбу”. Поема не має чіткої архітектоніки, вся вона складаєть-
ся із закликів та застережень, які батько адресує своєму синові (звертання – ברי мій
сину – двічі зустрічається у творі) щодо вірності своїй дружині. Застереження сповнені
алюзій на історії біблійних героїв, що втратили свою честь через жінок (згадуються
Адам, Лот, Самсон, Соломон, Зімрі, Авшалом), а також ті, хто переміг спокусу плоті
(Палтіель, Йосип, Боаз), причому відомості з біблійної історії переплітаються з аґа-
дичними мотивами3. Крім згадок про біблійних героїв, поема сповнена епітетів, мета-
фор, що красномовно характеризують образ жінки-спокусниці і вимальовують картину
наслідків гріховних стосунків з нею. У цій образності відчувається вплив подібних
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застережень із біблійної літератури Премудрості (Пр. 5:1-14; 7:1-27; Еккл. 7:26-28). Ко-
жен третій рядок у куплеті починається з вигуку Горе!”’ (крім куплету“ ווי -де цей ви ,א
гук з’являється і в першому, і в третьому рядку; куплету де вигук теж вжито двічі, і ,נ
куплету .(де “Горе!” відсутнє ,פ

אחר
ווי מן דאיתתא
דכולה בהיתתא

ווי דטרדת אדם מן גינתא
ואלבישיה טרפי תאינתא:

בלעת ברייתא֗
בכסי מותא֗

ווי דשנית דמותא֗
בעפרא ורימתא֗

גרשת לגיברין
דמשריין בקיברין֗

ווי דגרמא לכל דרין֗
כובין ודרדרין֗

דחקת היא לחייא֗
חשיכת למיתיא֗
ווי דפנית ביתא֗
ומלת קובריא֗

הלא ממעי דאימא֗
אינדעת ברומא֗

ווי במולדה תלת אפא לרומא֗
למימחי עריית כינומא֗

ודיכרא לית הוא כן֗
? דאפוי הוא מרכן֗
ווי דבה אסתכל֗
כד אתא איתכל֗

זרקא מציידא֗
ועולימין ציידא֗

ווי דלעתיד מרצדא֗
ועובדיהון רצדא֗

חשכת דאפיין֗
חזקת בריין֗

ווי דליק ידיין וטפיין֗
וכל אנתתא מתגריין֗

טעייא ומטעיא֗
לעיא ומלעייא֗

ווי דהיא געיא ומנעיא֗
ונפשא בישותא רעיא֗

יתיבא שלם מסטנא֗
וכל לישן ביש מעטנא֗

ווי דאתא שטן מערבבנא
דאנתתא היא שטנא֗

Ще одна поема
– Горе тому, чия дружина (א)

 сама ганьба.
Горе тій, що Адама вигнала з раю

і вдягла його у фігове листя;

Вона вкрила людство (ב)
завісою смерті!

Горе тій, що свій образ змінила
на порох і попіл!

,Вона випровадила мужів (ג) 
щоб мешкали вони в могилах.

Горе тій, що спричинила для всіх поколінь
болі і терни!

,Вона спонукала до життя (ד)
та завела у морок смерті.

Горе тій, що спустошила дім
і наповнила могили!

Мало не з материнської утроби (ה)
відома їй пиха!

Горе, бо ще при народженні до гордощів своє обличчя
повернула

і до наготи, що розбещує.

,І немає жодного чоловіка (ו)
чиє обличчя не розм’якло б!

Горе, бо він божеволів від неї,
коли прийшов – занеміг!

– Вона кинула приманку (ז)
і піймала юнаків.

Горе, бо вона збирається засісти у засідку
і спостерігати за їхніми вчинками!

,Вона засмучує обличчя (ח)
 Посилює беззаконня.

Горе, бо він запалив руки, і мліють вони,
і все єство палає!

,Ті, що блукають і кого вводять в оману (ט)
хто вчиться і хто вчить, –

Горе вам, бо вона рикає і гарчить
і душа її бажає зла!

Все (י) судове засідання звинувачує,
і кожен злий язик тисне –

горе, коли прийшов звинувачувач-руйнівник,
сутність якого – лише обвинувачувати!
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כד יתבא בטילא֗
אדרעא מערטלא֗

ווי דלחברין מטלטלא֗
ולגברין קטלא֗

ללוט טלטלת֗
ולזמרי קטלת֗

ווי דלשמשון קלקלת֗
ולאבשלום בשעריה תלת֗

מן מיא דשתי֗
ומגומריה דגיהנם שתי֗

ווי לכל מאן דשתי֗
אזדהר ברי לא תשתי֗

ניצוצן דמן עינהא֗
רשפי דנור גומרתא֗

ווי לכל דארח לימינהא֗
ווי לכל דארח לשמאלהא֗

סקרא בך דמא רבא֗
ולגיוותנא קדמך מחלבא֗

ווי דלחכימין מחרכא֗
ולגיהנם מהלכא֗

עברו טליין ויתערבבון֗
ולאתתא לא תערבון֗

ווי במוהבא איך יהבון֗
כל דאתי לה לא יתובון֗

פלטיאל פלט מינה֗
בעז דחיל מינה֗
יוסף ערק מינה֗

ושלמה לא מהימנה֗

צדיקיא רמסא
וגיברין תפנא֗

ווי דמצדיין כד היא פרסא֗
על אינש לא חייסא֗

קשה היא קבלה֗
ומרה כסא ממללה֗

ווי רב לבעלה֗
כד אשתוקק על קלקולה֗

רחק מן בישתהון֗
ודבק בטבותהון֗

ווי דגלא שריא ל?פומהון֗
ותכחש שרה מסהיד עליהון֗

שמע ברי ולא תסתהר֗
ומנהון איזדהר֗

ווי לשופריהון לא תסתחר
נהר֗ דכולהון נור

,Коли судове засідання завершене (כ)
рука для вироку піднімається –
горе тій, що роз’єднує друзів,

і вбиває чоловіків!

,Хто Лота зробила вигнанцем (ל)
хто вбила Зімрі,

горе тій, що згубила Самсона
і повісила Авшалома за його волосся.

,Хто п’є її воду (מ)
той п’є від палаючого вугілля геєни!

Горе кожному, хто п’є!
Будь обережний, мій сину, не пий!

– Іскорки з її очей (נ)
блиски вогню, що спопеляє.

Горе кожному, чия дорога – праворуч неї,
Горе кожному, чия дорога – ліворуч неї!

,Вона заплямує тебе всього кров’ю (ס)
і честь твою вона зведе зі світу.

Горе мудрецям, яких вона обпалить
і поведе до геєни!

.Вчинили переступ юнаки, тож втратять спокій (ע)
Не входьте до тієї жінки!

Горе! Який викуп вони дадуть тепер?
Кожен, хто входить до неї, жити не буде!

;Палтіель врятувався від неї (פ)
Боаз боявся її;

Йосип втік від неї;
Але Соломон вірним не залишився!

(צ) Вона підкрадається до праведних
і жалить мужів шляхентих.

Горе, коли вона розставляє тенета:
вона не пожаліє нікого!

Силу (ק) чарівну вона отримує,
і наповнює келих жовчю:
велике горе її чоловікові,
коли він забажає чарів її!

Сторонися їхніх злих (ר) учинків,
приліпися душею до добрих їхніх справ!

Горе, коли свобода відкриється їхнім устам4,
а Сара відмовиться свідчити на їхню користь!
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תיהוי כחרס וסהר֗
וממבועי אידהר

דגופך וגרמך תטהר֗
לאינתתא דגבר נסיבא כמזדהר֗

,Послухай, мій сину, й не будь неслухняним (ש)
і стережися їх!

Горе їхній красі! Не зважай на те,
що вся вона – сяюче світло.

,Нехай вони будуть як сонце і місяць (ת)
та стережися їхніх джерел насолоди,

щоб чистоту свого тіла і єства берегти
для дружини своєї, немов вартовий!

Тип віршування – класичний, базується на куплеті з чотирьох рядків; рима регулярна,
римується останній склад:     (2 куплети), -בא-, ,-כא  ,-סא  ,-יין  ,-נא  ,-לא  -כל,  -כן,  -מא,  -יא, 
:або два склади -הא ,-תי ,(по 2 рядки кожна) -טלת || -טלת , || -ברין || -ברין ,-טלא || -טלא -עייא || -עייא
(7 рядків), -עייא ||-עייא (7 рядків). Іноді трапляються рими-омофони: מציידא איתכל ,מרצדא || ||
,אסתכל || רצדא а також рими – займенникові суфікси                (4 рядки), рими-вира-
зи מינה֗ || מינה֗ (3 рядки).

Ритмічний розмір рядка – від 2 до 5 наголошених складів, причому переважають
саме рядки з 3 наголошених одиниць (37), далі йдуть 2-стопні рядки (30), потім
4-стопні (18), і найрідше трапляються 5-стопні (3).

Особливості синтаксису. Як і в інших поемах класичного періоду, будова речення
є більш прозорою, узгодженою з нормами. У поемі вживається чимало складнопі-
дрядних речень із підрядними означальними (12 речень), підрядними обставини
(5 речень), а також складносурядні і безсполучникові речення (лише 3 випадки). Ав-
тор поеми віддає перевагу саме підрядним означальним і рідко використовує при-
кметники (лише 4 випадки), що дає йому змогу надати твору ритміко-синтаксичної
виразності. Широко використовуються іменні речення з вигуком – ווי Горе!/Лихо!
(24 речення), що також допомагає створити риторичний ефект звертання до аудиторії,
уособленої в образі “сина”.

Зустрічається лише один випадок синтаксичної непослідовності: – דמצדיין כד היא פרסא
коли вона розставляє тенета; в цьому реченні підрядний сполучник вжито двічі – на
початку підрядного речення (ד) та після додатка (כד).

Строфічна будова поеми передбачає використання не тільки короткого речення як
основи рядка, а й синтагми чи словосполучення.

Морфосинтаксис
Дієслово. У поемі не засвідчене характерне для поетичної мови докласичного періо-

ду використання Т-породи в активному значенні.
Для арамейської мови зазначеної поеми характерне активне вживання дієприкмет-

ників у різному значенні, проте, на відміну від докласичної поезії, синтаксична функція
дієприкметника є більш прогнозованою і нормованою.

Дієприкметник вживається в значенні гіпотетичної майбутньої дії:
סקרא בך דמא רבא֗

ולגיוותנא קדמך מחלבא֗
ווי דלחכימין מחרכא֗

ולגיהנם מהלכא֗
Вона заплямує тебе всього кров’ю,
і честь твою вона зведе зі світу.

Горе мудрецям, яких вона обпалить
і поведе до геєни!

Іноді дієприкметник використовується як альтернатива інфінітива в складних
синтаксичних конструкціях. Наприклад, у поєднанні з прикметником означає עתיד намір
(у такій самій конструкції може вживатися інфінітив): דלעתיד מרצדא – ווי  Горе, бо вона

-תא

,ציידא-הון || -הון
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збирається засісти в засідку; або як частина складного дієслівного присудка разом з
основним дієсловом: עליהון מסהיד  שרה  – ותכחש  …а Сара знесилиться свідчити на їхню
[користь]!

Форми наказового способу – імператив (5 разів, куплети ,двічі – ר ,двічі – ש та (ת
юсив у позитивному наказі (куплет та в негативному з часткою (מ рази, куплети לא (3 ע
та .(двічі – ש

Іменник. Досить поширеним явищем є використання невизначених іменників без
артикля (16 слів, у куплетах ,іменників ג – 5 , ת – 2 разом з ;(ז – 1, ח – 3, ס – 1, ע – 1, צ – 3
ними вживаються й невизначені іменники з артиклем      (10 слів, у куплетах , ד – א – 2
1 צ –   , 2 כ –   ,1 ח –   ,1 ז –   ,1 ה –  2). При цьому вибір не був пов’язаний із семантикою,
складно побачити і мотивацію фонетичного оформлення вірша. Випадків вживання
артикля з означеним іменником – лише два (куплет ;рядок 3 ,א .(рядок 3 ,ה

Генітивні сполуки використовуються нечасто. Status constructus: – טרפי תאינתא фігове
листя, – כסי מותא завіси смерті; вираз ім. + :.ім + ד – מעי דאימא утроба (мн.) матері; רשפי
– דנור блиски вогню; плеонастична конструкція ім. + займ. суфікс. + :.ім + ד גומריה דגיה־
– נם вугілля геєни.

Абстрактні іменники використовуються лише у визначеній формі – з означеним
артиклем: – ברייתא людство; – דמותא подоба; – בהיתתא сором; – חייא життя; – מיתיא
смерть; – רומא пиха (двічі); – ערייתא нагота в словосполученні – עריית כינומא; אנתתא єство;
– בישותא зло; – גיוותנא честь; – שריא свобода; або із займенниковим суфіксом: – עובדיהון
їхні вчинки; – בישתהון їхнє зло; – טבותהון їхнє добро; – שופריהון їхня краса.

Віддієслівні іменники в значенні nomen agentis: – מזדהר вартовий; – מערבבנא руй-
нівник.

Займенникові суфікси чоловічого роду вживаються для антецедентів жіночого роду:
– עובדיהון їхні [жінок] вчинки; – בישתהון їхнє зло; – טבותהון їхнє добро; – שופריהון їхня
краса.

У ролі nota accusativi засвідчений прийменник причому він використовується як ,ל
перед невизначеним додатком: לגיברין – גרשת  вона випровадила мужів; так і перед
визначеним: – ללוט טלטלת Лота вигнала (крім цього випадку ще 6 разів у куплетах .(ל ,כ ,ס

Східноарамейське закінчення замість -י утроби материнські – רשפי דנור
блиски вогню.

Прикметники вживаються рідко, в усіх випадках в атрибутивній позиції. Без узго-
дження (іменник з артиклем, прикметник – без): ,все засідання; з артиклем – יתיבא שלם
але в неозначеному стані: – דמא רבא кров велика (= провина за кровопролиття); без ар-
тикля в неозначеному стані: – ווי רב горе велике.

Таким чином, на основі здійсненого нами перекладу і філологічного аналізу тексту
десяти поем ми можемо підтвердити заявлені нами на початку статті попередні
висновки про специфіку синтаксису в докласичний і класичний періоди, також
визначити загальні тенденції поетичного синтаксису в єврейській літургійній поезії,
написаній арамейською мовою в IV–VIII ст.

1 Рядки .א ,ב ,ד ,ה ,ו ,י ,ת
2 Рядки і ו-ז .ז-ח
3 Стосовно жінки як причини гріхопадіння Давидового сина Авшалома і перемоги над спо-

кусою плоті вождя коліна Іссахарового Палтіеля в Старому Заповіті жодних згадок немає
(2 Сам. 15-18; Чис. 34:26). Не зустрічаються такі мотиви стосовно Авшалома і у відомих нам тек-
стах Мішни і Талмуда (Мішна, Сота І, 7-8; В. Талмуд, Сота 10б, 11а, 34б; Нідда 24б; Бава Ба-
тра 17а, 109б; Сангедрін 103б). Щодо Палтіеля у Вавилонському Талмуді (Сангедрин 19б) є
згадка про його перемогу над спокусою, причому Рабин Йонатан поєднує дві різні особи – Палті,
сина Лаїша, якому цар Саул насильно віддав першу дружину царя Давида і свою доньку Міхаль
(1 Сам. 25:44; 2 Сам. 3:15-16), та Палтіеля, сина Аззана, вождя коліна Іссахара (Числ. 34:26),

-א

;מעי דאימא- :ין
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в один образ, стверджуючи, що Палті жив з Міхаль як із подругою, не мавши інтимних стосун-
ків. «Рабин Йонатан сказав: “Його справжнє ім’я було Палті (“втікач”, від кореня -втіка“ פלט
ти”. – Д. Ц.), тож чому він названий Палтієлем (“втікач Божий”. – Д. Ц.)? Тому що Бог врятував
його від переступу. Що ж він [Палті] зробив [щоб уникнути гріха]? Він вставив в землю меча
між собою та нею [Міхаль] і сказав: “Хто перший спробує це [інтимні стосунки], той буде зако-
лотий цим мечем!”». Що ж до Боаза, то моментом його спокуси і перемоги вважається епізод,
коли серед ночі до нього прийшла Рут і лягла біля його ніг (Рут. 3:8); проте ця спокуса, за слова-
ми Рабина Йонатана, була значно легшою, ніж випробовування Йосипа (Сангедрин 19б).

4 Тобто свобода захисту себе на суді; Сара, як заступниця дочок Авраамових, не буде проси-
ти за них.
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СУЧАСНИЙ СХІД

Усучасному Китаї відбувається відродження конфуціанства і традиційної культу-
ри, що виражається в обґрунтуванні необхідності розвитку “національної науки”

(国学, guóxué), популяризації класичних конфуціанських творів серед широких мас на-
селення, використанні старих конфуціанських ідей в освітньому процесі та при розроб-
ці нових державних концепцій, що, за визначенням канадського політолога Даніеля
А. Белла, є “перевідкриттям конфуціанства”. Протягом усього ХХ і особливо на почат-
ку XXI сторіччя китайські та західні філософи з різних точок зору розглядали такі
проблеми, як конфуціанство і права людини, конфуціанство і демократія, для пошуку
можливих шляхів модернізації китайського суспільства. При цьому всі китайські фі-
лософи одностайно дотримуються тієї думки, що навіть якщо і приймати західні цін-
ності, то це слід робити з істотними змінами. Внаслідок цих дискусій сформувалася
“китайська політична філософія”, яку слід відрізняти від “політичної філософії в КНР”,
тому що перша робить акцент на власне “китайській” традиції, а друга являє собою весь
комплекс теоретичних ідей і уявлень, які сьогодні розвиваються китайськими філософа-
ми. Найяскравішим напрямком сучасної “китайської політичної філософії” є “політичне
конфуціанство”, в рамках якого обговорюється широке коло питань, пов’язаних з демо-
кратією, громадянським суспільством, верховенством закону, правами людини, само-
вдосконаленням, інституційними пропозиціями, будівництвом гармонійного суспільства,
що в цілому спрямовано на проведення соціально-політичних і економічних реформ на
основі традиційних цінностей китайської цивілізації. Нині “китайська політична фі-
лософія” представлена працями “нових конфуціанців” – Цзян Ціна, Шен Хуна і Кан
Сяогуана, чиї ідеї, по суті, є сучасною версією середньовічного неоконфуціанства, пред-
ставниками якого є Чен Хао (1032–1085), Чен І (1033–1107), Чжу Сі (1130–1209), Лу
Сяншань (1139–1193) і Ван Янмін (1472–1529). Прибічники цього напрямку висувають
конфуціанство в ролі нормативного проекту та пропонують найрадикальніший підхід
серед інших подібних, бо тут відбувається виступ не тільки проти західного зразка лібе-
ральної демократії, а й проти спроб створення деякими китайськими філософами “кон-
фуціанської демократії”. У цій роботі досліджуються основні положення й аргументи
“політичного конфуціанства” Цзян Ціна як одного з прикладів відмови від західної мо-
делі розвитку в сучасній політичній теорії та політичної філософії Китаю.

Філософ-консерватор Цзян Цін (蒋庆) виступив проти ідей китайських інтелектуа-
лів “Руху 4 травня” 1919 року, які відмовилися від цінностей традиційної культури
(“打倒孔家店!”, “Геть конфуціанство!”) на користь західних політичних і соціальних
ідеологій (націоналізм, соціал-дарвінізм і соціалізм). За оцінкою Цзян Ціна, це стало
початком тривалого періоду падіння Китаю, бо, з одного боку, спроби реалізації ідей
марксизму призвели до жахів маоїзму в 1950–1960-ті роки, що супроводжувалися, крім
іншого, викоріненням всіх китайських традицій, а з другого боку, сформувався лібе-
рально-демократичний напрям думки (Ху Ши та ін.), якого сьогодні продовжують до-
тримуватися Хе Вейфан (贺卫方) і Лю Сяобо (刘晓波). Для Цзян Ціна погляди тих та
інших однаково помилкові, тому що являють собою небезпечне захоплення західними
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політичними моделями і відривають від дійсних коренів власної культурної спадщини.
Сам він спочатку в 1980-ті роки ретельно вивчав ідеї даосизму, буддизму та християн-
ства, але в результаті прийшов до висновку, що тільки відродження конфуціанства може
вирішити нагальну проблему проведення політичної реформи в Китаї. 1990-ті роки
Цзян Цін провів на “околиці” китайської науки, розвиваючи свою філософію (“політич-
не конфуціанство”), яка в останні роки стала широко відома як альтернатива лібераль-
ній демократії й основа для подолання політичної кризи в Китаї та створення нового
“конфуціанського конституційного порядку”. На думку філософа, нинішня політична
система не є стабільною в довгостроковій перспективі, оскільки спирається в основно-
му на примус і не може торкнутися сердець та умів людей. А чинна система економіч-
ної лібералізації в поєднанні з жорстким політичним контролем явно відчуває нестачу
політичної легітимності, яку не тільки необхідно зміцнити, а й забезпечити їй довго-
тривалу стабільність. Цзян Цін пропонує конкретні ідеї соціальних практик і політич-
них інститутів, котрі, по суті, виходять з конфуціанської школи Гун’ян (公羊学),
пов’язаної насамперед з філософією Дун Чжуншу (董仲舒, прибл. 179–104 рр. до н. е.),
який проголосив конфуціанство офіційною ідеологією імперії Хань і ввів систему дер-
жавних іспитів (科举, kējǔ). Через століття конфуціанець-реформіст Кан Ювей (康有为,
1858–1927) відродив традицію Гун’ян для боротьби з тоталітаризмом.

Загальні положення та принципи політичної філософії Цзян Ціна. Особливу увагу
слід приділити методології Цзян Ціна, який вважає, що описовий підхід звів політичне
конфуціанство до вивчення канонічних книг (经学, jīng xué), що призвело до повного
занепаду у ХХ столітті. Причини трансформації jīng xué в чисту історичну науку Цзян
Цін бачить ось у чому: вплив західного підходу до поділу наукових дисциплін призвів
до підриву єдності китайської класики, її десакралізації і подальшого поверхневого ви-
користання [蒋庆 2003, 155–157]. Звідси робиться висновок, що будь-якому китайському
культурному відродженню не вистачатиме основи, бо китайська культура виражається
винятково через класику, а не через окремі ідеї [蒋庆 2003, 157]. Крім того, він ствер-
джує, що дослідження класики повинно ґрунтуватися на невеликій кількості системно
організованих підходів та інтерпретацій у контексті досягнень традиційних філософ-
ських шкіл Китаю [蒋庆 2003, 161]. В іншому разі, якщо китайська культура не зможе
створити своє розуміння китайської ж специфіки, а тільки цілком прийматиме західну
культуру в процесі саморефлексії, тоді китайська культура буде ідентична західній куль-
турі і повністю втратить свою самоідентичність, свою сутність і збереже лише зовніш-
ню відмінність у назві [蒋庆 2003, 201]. Тут явно проглядається герменевтичний підхід,
що цілком виправдано при постановці завдання збереження специфічних культурних
характеристик досліджуваних текстів, однак відмова від підходів західної філософії і
звуження аналізу до традиційних інтерпретацій (jīng xué) не захистять від “помилкових”
оцінок, а різке протиставлення китайської і західної культур виступає проти універсаль-
них характеристик соціального буття. Фактично Цзян Цін прагне до ресакралізаціі кон-
фуціанської класики і його дослідження минулого китайської культури має не власне
наукову спрямованість, оскільки його справжня мета – це не аналіз джерел, а створення
нової системи влади в Китаї, яка буде використовувати традиційні цінності.

Цзян Цін не припускає можливості всесвітньої філософії в цілому та всесвітньої
етики зокрема на тій підставі, що світ не готовий до реалізації такого інтелектуального
проекту і, по суті, це є утопією. Відкидаючи оптимізм і віру в прогрес, він бачить у
просвітителях, гуманістах, економічних детерміністах, прихильниках демократії та за-
хисниках прав людини не кращі досягнення думки, а прояв її хаотичності. Цзян Цін ви-
користовує класичну теорію трьох послідовних епох і стверджує, що сьогодні людство
перебуває ще дуже далеко від “Ери Великого Миру”, коли буде можлива і всесвітня
етика. Філософ вважає, що сучасна глобалізація принципово не змінила моральні осно-
ви суспільств, які повинні продовжувати вирішувати свої актуальні проблеми на основі
своїх же традиційних цінностей. А оскільки етика історична, стверджує він, то сучасні
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комунікації і глобалізація принципово не змінили її. Тому всесвітня етика повинна бути
абстрактною або трансцендентною, але в будь-якому разі ті чи інші конкретні народи
не будуть приймати всесвітню етику як свою [蒋庆 2003, 343]. Звідси Цзян Цін робить
загальний висновок про те, що Китай не повинен строго дотримуватися західних моде-
лей, і вважає, що “зміни історичних обставин можуть зажадати змін форми правління”
[Jiang Qing 2013, 32]. Свою концепцію влади Цзян Цін ґрунтує на ідеях давньоки-
тайських мислителів, таким чином спираючись на реальне чи уявне минуле, що, без-
умовно, є одним з яскравих прикладів інкорпорування архаїки в сучасний політичний
дискурс. Цзян Цін рішуче заявляє, що він не просто вивчає китайську філософію, а ро-
бить китайську філософію. Він стверджує, що “У Китаї конфуціанство – це не завер-
шена, мертва традиція, яка підходить тільки для наукових досліджень, а жива традиція,
повна творчості та пластичності, що перебуває всередині процесу становлення та роз-
витку” [蒋庆 2003, 118]. Таким чином, сучасне конфуціанство з метою свого самозбага-
чення повинно критично сприймати західну філософію, щоб запозичувати кращі її
досягнення. Іншими словами, національні та історичні школи думки, навіть гранично
віддалені і в часі, і в просторі, можуть бути взаємно доступні для рефлексії. Такий під-
хід Цзян Ціна проявляється, зокрема, при аналізі ним західного консерватизму, в якому
він вітає поєднання універсалізму з історичними обставинами й особливостями кон-
кретних культурних традицій, що повинно бути сприйнято політичним конфуціан-
ством. Водночас західний консерватизм не самокритичний, а тому є інструментом
можновладців [蒋庆 2003, 120], і цей недолік має подолати “політичне конфуціанство”
з метою використання потужного потенціалу західного консерватизму для досягнення
своїх кінцевих ідеалів. Під впливом сучасних західних теорій “рівність” стала найбіль-
шим законним принципом моралі, політики і права, але в Китаї тільки стародавні моїс-
ти були прихильниками егалітаризму, до якого конфуціанці завжди ставилися різко
негативно. Цзян Цін також вказує на те, що “рівність” не повинна бути основополож-
ним принципом, а в плюралізмі виділяє два недоліки: перший – це проблематична
форма релятивізму, і другий – це те, що зникнення відмінності між громадською та
особистою владою може призвести до анархізму і, таким чином, повернути до тиранії
[蒋庆 2003, 311–312]. Але при цьому він вважає, що в конфуціанства немає конфлікту з
плюралізмом, бо концепція “велика єдність” (大一统, dà yītǒng) забезпечує загальну
метафізичну основу для різноманітності думок і це, відповідно, вказує на характер ар-
гументації, що спирається на перевагу метафізичної точки зору.

Поділ між “моральним конфуціанством” і “політичним конфуціанством”. Найваж-
ливішим положенням політичної теорії Цзян Ціна є протиставлення двох напрямків –
“морального конфуціанства” (心性儒学, xīnxìng rúxué) і “політичного конфуціанства”
(政治儒学), що виникли ще в соціально-політичній доктрині самого Конфуція і мають
істотні відмінності між собою, бо перше за своєю природою орієнтоване на внутрішнє
життя морального ідеалізму (звідси походять і його зв’язки з буддизмом), а друге орієн-
товане на зовнішні політичні структури соціального реалізму [Jiang Qing 1995, 2]. “Мо-
ральне конфуціанство” пов’язане з “екзистенціальною стурбованістю” або “турботою
про порятунок життя” і ґрунтується на переконанні в тому, що людська природа від по-
чатку добра, і тому було спрямоване на розвиток людини шляхом застосування власних
зусиль, тобто моральне оздоровлення передбачало відновлення людини і людства в ці-
лому без опертя на політичне і соціальне середовище, і це в результаті сформувало
особистісний ідеал святого й мудреця. “Політичне конфуціанство”, навпаки, походить
з “інституційного занепокоєння” або “стурбованості політичною легітимністю” і ґрун-
тується на уявленні, що людська природа від початку зла, а тому зусилля повинні бути
спрямовані на зміну середовища існування людини з метою збереження її від мораль-
ного розкладання і вдосконалення шляхом посилення контрольно-нормативних функцій
з боку держави (закони, ритуали, штрафи), і це в цілому було спрямовано на будів-
ництво стабільної політичної системи і вдосконалення суспільства. Іншими словами,
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“моральне конфуціанство” спрямоване на внутрішню мудрість (内圣, nèi shèng), а полі-
тичне конфуціанство – на зовнішнє царювання (外王, wài wáng) [Jiang Qing 1995, 2]. На
думку Цзян Ціна, обидві ці тенденції важливі, однак після падіння династії Хань “полі-
тичне конфуціанство” практично припинило своє існування, але тільки воно пропонує
необхідні ідеї для створення концепції реформ соціальних і політичних інститутів.
Крім того, сучасні прихильники “морального конфуціанства” хоча й намагаються вирі-
шувати ті ж завдання, але, як правило, за зразок беруть західні ліберально-демократичні
моделі. На відміну від “морального конфуціанства”, яке зацікавлене в метафізичній фі-
лософській системі, “політичне конфуціанство” зацікавлене в реальних, живих людях.
“Політичне конфуціанство” вважає, що шлях (道, dào) існує не в рамках якоїсь абстрак-
тної концептуальної системи, а в конкретній політичній реальності [蒋庆 2003, 30].
Важливе місце в інтерпретації Цзян Ціна займає і сам Конфуцій, який зображується у
традиції Гун’ян не тільки як ідеальний вчитель, а і як реальний політик з певними уяв-
леннями про устрій політичних інститутів.

Теорія тривимірної політичної легітимності. Іншим важливим положенням теорії
“політичного конфуціанства” Цзян Ціна є вчення про політичну легітимність (“цар-
ський шлях політики”, 王道政治, wángdào zhèngzhì), під яким він розуміє основу і пе-
редумови для всієї політичної системи, політичного процесу, політичної діяльності і
тактики, без чого все політичне втрачає сенс і значення. За основу тут взята традиційна
конфуціанська ідея гармонізованих відносин трьох складових (“небо” (天, tiān), “зем-
ля” (地, dì), “людина” (人, rén)), відповідно до якої пропонується нова конфуціанська
політична система з трьома вимірами легітимності: “Дао Неба” – трансцендентна легі-
тимність, відповідність космічному регулятору (道, dào), тобто трансцендентна основа
політичної влади і символ Неба; “Дао Землі” – легітимність в історії та культурі, при-
хильність національної культурної спадщини та історичної наступності нації , тобто це
історична основа політичної влади і символ Землі, бо національна культура і цивіліза-
ція тісно пов’язані з конкретним регіоном на Землі; “Дао Людини” – легітимність з точ-
ки зору волі народу, що відповідає світському фундаменту політичної влади і символом
чого виступає людина. На думку Цзян Ціна, політична система є легітимною тільки в
тому разі, коли всі ці три виміри правильно збалансовані на основі давньокитайських
принципів мислення (серединність і гармонія, нелінійність і тривимірність) [Jiang Qing
2004]. Загалом ця теорія передбачає обмеження егоїстичних бажань людини (індиві-
дуальних і колективних) з метою удосконалення політичної системи Китаю і всього
світу. Таким чином, Цзян Цін відмовляється від ідей рівності і демократії та наполягає
на тому, що «майбутнє китайської політики має ґрунтуватися на “царському шляху”, а
не на ліберальній демократії» [蔣慶 2004, 292]. Протиставляючи китайський шлях захід-
ним цінностям, Цзян Цін не тільки виступає проти “кінця історії” Фукуями, а й, навпа-
ки, прагне створити її заново, щоб виправити істотний дефект сучасної демократичної
політики [The Renaissance of Confucianism… 2011, 38–40; 蔣慶 2004, 293–294].

Концепція тричастинного законодавства являє собою спробу симбіозу принципів
конфуціанської меритократії та західної демократії і має бути реалізована в Тричастин-
ному органі: “Палата зразкових осіб” (“通儒院”, tōngrú yuàn) складатиметься з конфу-
ціанських учених, які знаються на класиці і мають право постійного вето щодо законів,
внесених на розгляд представниками двох інших палат, – сакральна легітимність;
“Палата культурної спадкоємності” (“国体院”, guótǐ yuàn) складатиметься з нащадків
великих мудреців, правителів, відомих людей, викладачів університетів, чиновників-
пенсіонерів і поряд з представниками основних релігій Китаю (даосизм, буддизм, хрис-
тиянство та іслам) буде очолюватися прямим нащадком Конфуція – історична та
культурна легітимність; “Палата нації” (“庶民院”, shùmín yuàn) – всенародно обраний
орган або обраний з числа глав професійних груп, що нагадує західні законодавчі ана-
логи, – суспільна легітимність. Збалансованість трьох палат базується на тому, що
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жодна з них не може домінувати, а закони та рішення приймаються тільки в разі під-
тримки всіма трьома палатами. Таким чином має бути реалізовано ідеал “царського
шляху політики” [The Renaissance of Confucianism… 2011, 40–41].

Відновлення конфуціанства в ролі державної релігії. Цзян Цін стверджує, що
«марксизм-ленінізм не може зрівнятися з конфуціанством і китайською традиційною
культурою. Вони не можуть представляти національну китайську силу життя і релігій-
ний дух. Таким чином, конфуціанство, природно, має замінити марксизм-ленінізм в
ролі “державної релігії” і відновити свої позиції в історії» [干春松 1998, 192]. Таке ви-
значення фундаментальних положень “політичного конфуціанства” багато в чому ба-
зується на розумінні конфуціанства не тільки як системи абстрактних ідей, а і як релігії,
яка визначила природу китайської цивілізації, ціннісний консенсус і духовні переко-
нання китайського народу, що можна порівняти з міццю впливу буддизму, ісламу і
християнства. Виділено три функції конфуціанської релігії, які, на думку Цзян Ціна,
актуальні й сьогодні: по-перше, досягнення політичної легітимності китайських прави-
телів шляхом створення необхідної трансцендентної і священної основи; по-друге,
створення етичних норм для регулювання соціальної поведінки китайського народу на
основі обрядів; по-третє, релігійна віра людей на основі трансцендентних і священних
цінностей в інтерпретації конфуціанських мудреців. Відновлення конфуціанства як ре-
лігії в усіх відношеннях і на всіх рівнях має усунути ті проблеми, які прийшли до Ки-
таю разом із західними цінностями. Однак зв’язок між державою і релігією не повинен
бути таким же тісним, як раніше [Jiang Qing2010, 59–95]. Необхідно відзначити, що ця
ідея вкрай непопулярна в інтелектуальних колах Китаю, навіть серед тих учених, які
симпатизують конфуціанству (наприклад, Чень Лай, професор філософії Пекінського
університету). Крім того, саме вчення Цзян Ціна містить у собі риси релігійності, що,
зокрема, проявляється при використанні західної категорії “релігія” [蒋庆 2002] для
аналізу конфуціанства. І, незважаючи на загальне неприйняття західних цінностей,
Цзян Цін приймає таке положення лібералізму, як свобода релігійних поглядів.

Від теорії до практики. Цзян Цін визнає факт повного розпаду конфуціанської сис-
теми ритуалів і системи освіти в сучасному Китаї, але його оптимізм базується на тому,
що конфуціанська мораль все ще потужно впливає на китайський спосіб життя і це
найбільш сильно виражається в небажанні сприймати моральний індивідуалізм замість
моралі комуни. Конфуціанство пропонує універсальну, але при цьому диференційовану
любов для всіх людей на основі турботи про свою громаду і вдосконалення себе в між-
особистісних відносинах між монархом і чиновником, батьком і сином, чоловіком і
дружиною, між членами сім’ї, друзями і т. д. Тобто людина повністю підпорядкована
общинній моралі і її значення як особистості можливе тільки в цих межах. Китайці
досі вірять у те, що суспільство являє собою органічне тіло з внутрішньою цінністю –
загальне благо, а звідси походить переконаність у тому, що безумовним обов’язком дер-
жави є захист саме такого підходу в умовах зіткнення з моральними цінностями інших
цивілізацій. У своїх більш пізніх роботах Цзян Цін висуває конкретні пропозиції щодо
відродження конфуціанства і реконструкції політичного порядку Китаю. На рівні дер-
жави він пропонує, щоб конфуціанство було зафіксовано в Конституції КНР в ролі дер-
жавної ідеології, замінюючи, таким чином, марксизм-ленінізм Мао Цзедуна і Ден
Сяопіна; чиновники мають отримувати освіту на основі класичних конфуціанських
текстів та складання іспитів на основі традиційної системи kējǔ. А у сфері громадян-
ського суспільства – створення Китайської конфуціанської асоціації (中国儒家学会,
Zhōngguó rújiā xuéhuì), яка повинна забезпечити привілейований статус у релігійному
житті нації (наприклад, розробка ритуалів офіційних церемоній) і відродження соціаль-
ного конфуціанства (конфуціанство як практика в повсякденному житті людей, просу-
вання вивчення конфуціанських текстів та ін.) Також пропонується “звести на престол”
символічного монарха, який є нащадком Конфуція. Все це спрямовано на відновлення
сакральної традиції, бо “сучасна [китайська] політика стала секуляризованою силою,
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яка руйнує релігію і моральність” [Jiang Qing 2013, 63], внаслідок чого Китай відкри-
тий для згубного розповсюдження іноземних ідей, зокрема християнства.

Критика “політичного конфуціанства” Цзян Ціна. На відміну від “морального кон-
фуціанства”, для якого характерні відкритість і терпимість, “політичне конфуціанство”
явно володіє протилежними рисами, що дозволяє багатьом китайським філософам і
учасникам блогосфери говорити про його фундаменталістський (原教旨主义,
yuánjiàozhǐ zhǔyì) характер у поєднанні з націоналізмом і екстремізмом. А такі провідні
ліберали та соціалісти, як Джозеф Чан, Бай Тундун, Лі Ченьян, Ван Шаогуан, і деякі лі-
беральні конфуціанці висувають ряд заперечень проти “політичного конфуціанства”
Цзян Ціна: конфуціанство є етичною системою, а не політичною практикою; інтерпре-
тація китайської концепції “небо” (天, tiān) нагадує поняття християнського Бога; не-
можливість практичного втілення запропонованої програми реформ. Цзян Цін пропонує
використовувати ідеї традиції Гун’ян почасти тому, що вона пов’язана з реальним істо-
ричним досвідом, а не з метафізичними спекуляціями, але при цьому реальні політичні
пропозиції Цзян Ціна пов’язані тільки з давніми ідеями, що були викладені в сакраль-
них текстах. У цілому сьогодні представники всіх напрямів політичної думки Китаю, і
комуністи, і ліберал-демократи, і “Нові ліві”, а також представники КПК та державних
органів одностайні в думці про те, що запропонована Цзян Ціном концепція є високим
політичним ідеалом, але надзвичайно далеким від поточної ситуації в Китаї [Jiang Qing
2013, 67]. Сам Цзян Цін відкрито визнає, що його інтерпретація конфуціанської тради-
ції найбільш паралельна соціалістичним ідеалам, але не тому соціалізму, який нині іс-
нує в Китаї, а західному марксизму і соціалізму.

Можлива перспектива. Цзян Цін відроджує конфуціанство в сучасному Китаї, що,
зокрема, проявилося в концепції “політичне конфуціанство”, в якому інноваційно пере-
осмислені ідеї класичного конфуціанства і неоконфуціанства, а також сучасні західні ін-
терпретації конфуціанства і китайської традиції. Філософ переконаний, що нинішні
політичні та соціальні проблеми Китаю повинні і можуть бути вирішені шляхом відро-
дження в Китаї конфуціанства в ролі офіційної ідеології, державної релігії та системи
освіти, що забезпечить культурний консенсус і духовну віру всієї нації. Але справжній
внесок Цзян Ціна як конфуціанського мислителя, якого вже сьогодні іменують “великий
конфуціанець” (大儒, dàrú), може бути оцінений тільки в майбутньому, коли визначиться,
чи піде Китай запропонованим ним “царським політичним шляхом” або ж якимсь іншим.
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РЕЦЕНЗІЇ

Зростаючий з кожним роком інтерес до Близького Сходу, і зокрема до регіону Пер-
ської затоки, легко пояснити. Будь-які політичні або економічні коливання в регіоні,

де розташована енергетична комірчина всесвітньої значимості, одразу ж позначаються
на ціновій динаміці нафти і газу та мають безпосередній вплив на світову економіку.
Достатньо пригадати досвід ХХІ століття, коли зростання цін на енергоресурси та пе-
ребої в їхньому постачанні мали місце у 2000 році з початком другої палестинської ін-
тифади, а у 2003 році новий “стрибок” цін на нафтопродукти спровокувала військова
операція США проти Іраку. Як справедливо відзначає Н. В. Слободян, авторка моно-
графії “Сполучені Штати Америки та Російська Федерація в Перській затоці: союзни-
ки – суперники”, “на сьогодні енергетичний чинник залишається визначальною перед-
умовою сталого соціально-економічного розвитку країн Затоки та ключовою складовою
поступального удосконалення політико-економічної моделі регіону в цілому. З огляду
на що, найбільш нагальним питанням забезпечення стабільного функціонування націо-
нальних економік та регіональної економічної системи зони Затоки постає проблема
безперебійного видобутку, первинної переробки та гарантування безперешкодного
транспортування енергетичної сировини на території потенційних держав-споживачів”
(с. 338). Головні вимоги, необхідні для дослідження регіону Перської затоки, – об’єк-
тивність та політичний такт. На наш погляд, Н. В. Слободян демонструє лояльність та
неупередженість в оцінках конкурентної взаємодії зовнішньополітичних стратегій
США та РФ у регіоні Затоки, що сприяє проведенню об’єктивного аналізу.

Монографія структурно складається із списку скорочень, вступу, п’яти розділів, вис-
новків та списку джерел і літератури. Хронологічні рамки дослідження охоплюють
період від 1990-х років до нашого часу, у другому розділі подано ретроспективний
огляд зовнішньополітичних доктрин Сполучених Штатів та Радянського Союзу (Ро-
сійської Федерації) щодо регіону Перської затоки в період після Другої світової війни
до 1990-х років.

У першому розділі “Географічні та політико-економічні параметри Перської затоки”
в історичній ретроспективі розглянуто геополітичне наповнення поняття “Близький
Схід”, далі авторка викладає сучасні концепції щодо розширення меж близькосхідного
регіону, пояснюючи змістовне наповнення концепту “Великий Близький Схід”, у наш
час введене в політичний лексикон американськими експертами. Також у розділі здій-
снено комплексний аналіз геополітичних та геоекономічних параметрів регіону Пер-
ської затоки, до того ж окремо охарактеризовано кожну з держав регіону та визначено
їхнє місце і роль у регіональній системі відносин.

Другий розділ монографії розкриває зміст конфронтації Вашингтона та Москви за
вплив у Перській затоці в умовах “холодної війни”, дослідницею ґрунтовно проаналізо-
вано місце держав Затоки в зовнішньополітичній доктрині американських президентів,
зокрема Г. Трумена, Д. Ейзенхауера, Дж. Кеннеді, Л. Джонсона, Р. Ніксона, Дж. Форда,
Дж. Картера, Р. Рейгана, Дж. Буша-ст., Б. Клінтона, Дж. Буша-мол. та Б. Обами. Також
визначено роль та значення держав регіону в радянській близькосхідній стратегії. Друга

Рецензія на: Слободян Н. В. Сполучені Штати Америки та Російська Федерація в
Перській затоці: союзники – суперники. – Київ: Поліграфія плюс, 2014. – 396 с.
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частина розділу присвячена формуванню концептуальних підходів США та Російської
Федерації щодо відносин із країнами Перської затоки в постбіполярну епоху, зокрема
авторка дослідила змістовне наповнення ключових програмних зовнішньополітичних
документів США та РФ.

У третьому розділі Н. В. Слободян розкрила сутність та еволюцію формування націо-
нальних інтересів Сполучених Штатів і Російської Федерації в Перській затоці. У цьо-
му ж розділі дослідниця показала процес еволюції інструментів зовнішньої політики
наддержав, проаналізувавши основні складники інструментарію “жорсткої” та “м’якої”
сили в ході реалізації національних інтересів у Перській затоці вказаних держав.

Четвертий розділ монографії присвячено аналізу значення енергетичного фактора в
політиці Сполучених Штатів та Російської Федерації, де, підсумовуючи своє дослі-
дження зазначеної проблематики, авторка робить висновок, що «енергетичний чинник
у системі відносин “Російська Федерація – Сполучені Штати Америки” має дуалістич-
не значення та суперечливий характер. Загалом, національні інтереси обох наддержав в
енергетичній галузі, насамперед в частині забезпечення прогнозованості ціноутворення
та стабільності функціонування ринку енергоносіїв, збігаються, віддзеркалюючи ко-
реляційну залежність конкурентоспроможності економік США та РФ від показника
стійкості й ефективності нафтового сектору. Проте гегемоністичні амбіції світового лі-
дерства обумовлюють жорстку конкуренцію Вашингтона і Москви у намаганнях поши-
рити протекціоністський вплив на політичні еліти провідних держав-експортерів
енергоресурсів та прагненні встановити неподільне домінування над ключовими регіо-
нами залягання стратегічних запасів сировини, перебравши на себе жадану функцію
одноосібного гаранта світової енергетичної безпеки» (с. 344).

У п’ятому розділі під назвою “Боротьба з тероризмом у зовнішньополітичних стра-
тегіях США та РФ у Перській затоці” розглянуто нормативно-правове наповнення та
організаційно-структурні механізми контртерористичних програм Білого дому та Крем-
ля. У підсумку авторка стверджує, що протистояння міжнародному тероризму та іслам-
ському фундаменталізму є базовою та перспективною платформою для партнерської
взаємодії обох наддержав не лише в Перській затоці, а й у глобальному вимірі.

До позитивних аспектів монографії варто віднести потужну джерельну та бібліо-
графічну базу, залучену авторкою для дослідження: по-перше, це програмні концеп-
туальні документи, що визначають зовнішню політику США та РФ; по-друге, офіційні
документи зовнішньополітичних відомств обох наддержав; по-третє, широке коло ан-
гломовних, російськомовних та україномовних бібліографічних джерел. Безумовно, ве-
ликий список джерел та літератури робить монографію змістовним теоретично-акаде-
мічним виданням.

Разом з тим, на нашу думку, слід зауважити й певні недоліки монографічного дослі-
дження Н. В. Слободян. Зокрема, в деяких підрозділах авторка не завжди дотримується
хронологічного принципу викладення історичного матеріалу, поперемінно повертаю-
чись від історії до сучасності і навпаки, що певною мірою порушує викладення істо-
ричної логіки розвитку досліджуваних процесів. Деякі висновки дослідниці сформу-
льовані досить категорично, увагу сфокусовано на авторському баченні проблеми.
Бажано було б кожен розділ завершувати узагальнюючим висновком.

Підсумовуючи вищесказане, хотілося б підкреслити, що окремі недоліки досліджен-
ня Наталії Слободян не знижують його загальної цінності. Монографія буде цікава та
корисна науковцям, експертам, аспірантам, студентам, усім, хто цікавиться проблемами
міжнародних відносин і зовнішньої політики США та Російської Федерації.

О. П. Машевський
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Рецензія на: Монгуш М. В. Тува век спустя после Каррутерса и Менхен-Хельфена. –
Осака: Национальный Музей Этнологии, 2010. – 212 с.

Впродовж останніх років з’являється низка монографічних досліджень, присвячених
історії та культурі Туви, здебільшого ХХ століття, а також її сучасному соціально-

політичному розвитку [История Тувы 2007; Тувинцы 2008, 19–261; Харунов 2009; Ла-
мажаа 2010, 2011; Монгуш 2010; Харунова 2011 та ін.], створюється і плідно працює
електронний журнал “Новые исследования Тувы”, який представляє читачеві багато
досліджень у галузі тувинознавства. Це, звичайно, не може не тішити наукову спільно-
ту, враховуючи брак інформації про історичний розвиток цієї надзвичайно цікавої рес-
публіки. Протягом ХХ ст. Тува з віддаленої та усамітненої частини Цінської імперії
перетворилася на Тувинську Народну Республіку (ТНР), одну з перших соціалістичних
держав, а з часом увійшла до складу СРСР. Наразі це Республіка Тува у складі Росій-
ської Федерації. Впродовж всього ХХ ст. Тува зазнала суттєвих змін і трансформацій:
набули поширення нові форми господарства, постала нова інфраструктура, тувинці
здобули власну писемність, у країні з’явилася нова інтелігенція. Глибоко традиційне
суспільство пережило модернізацію радянського зразка. Разом із тим Туві вдалося збе-
регти свою самобутність, природу та духовну культуру номадів Внутрішньої Азії.

Саме цьому періоду радикальних перетворень в історії Туви присвячена моногра-
фія відомої тувинської дослідниці М. В. Монгуш “Тува век спустя после Каррутерса и
Менхен-Хельфена” (Senri Ethnological Reports 92), Осака, 2010)). Метою дослідження
було повернення до Туви першої чверті минулого століття (з особливим акцентом на
працях західних дослідників-мандрівників Д. Каррутерса та О. Менхен-Хельфена) і
порівняння її з сучасною Тувою. Отже, книга запрошує читача до самої Туви, її істо-
рії, культури, господарської діяльності, проходячи шляхами мандрівників минулого,
розвіюючи упередження та помилки останніх, підкреслюючи їхні вдалі спостережен-
ня. Праця М. В. Монгуш дає можливість зазирнути до віддаленого куточка нашої пла-
нети, куди і нині, за словами самої авторки, добратися не лише нелегко, а й дорого
[Монгуш 2010a, 22].

Робота складається зі вступу, трьох розділів (які супроводжуються великою кіль-
кістю цікавих світлин, як історичних, так і сучасних), висновків та бібліографії. Пер-
ший розділ присвячений експедиції Дугласа Каррутерса (1910 р.), другий – поїздці
Отто Менхен-Хельфена (1929 р.), третій – сучасним закордонним дослідникам Туви. У
перших двох розділах авторка, спираючись на праці двох мандрівників, розповідає про
життя та побут тувинців, розглядає історію відносин Туви з Китаєм, Росією та Тибетом.
Водночас, на мою думку, слід було б детальніше зупинитися на історії тувино-мон-
гольських контактів. Окрему увагу приділено таким цікавим темам, як історія тувин-
ської столиці, тувинці-тоджинці, хоомей (тувинський горловий спів), буддизм та шама-
нізм у Туві, їхній синкретизм, ставлення до дітей та жінок у тувинському суспільстві.
Всі вони супроводжуються ілюстративним рядом, до якого входять і маловідомі рідкіс-
ні світлини. Читач дізнається багато цікавого про тувинський неошаманізм, його від-
мінності від традиційного шаманізму. Якщо раніше людина не обирала шлях шамана, а
її обирали духи (відмова від цього дару призводила до хвороби), то наразі такий шлях



Рецензії

140                                                                                                          Східний світ, 2014, № 2

обирається добровільно. Для цього людині необхідно відчувати “поклик” чи пережива-
ти спонтанні контакти зі світом духів, вибір шаманізму для неї не є обов’язковим, не-
має в неї й шаманських хвороб при припиненні практики чи після шаманської ініціації.
Це, зокрема, сприяло появі серед тувинських неошаманів представників інших народів,
як правило, без шаманського минулого [Монгуш 2010a, 118]. Можна зробити висновок,
що наразі неошаманізм та хоомей залучають до Туви численних гостей, дехто з них на-
магається опанувати мистецтво горлового співу або оволодіти шаманськими практика-
ми. Зокрема, на основі неошаманізму народжується нова традиція – міський шаманізм.
Йдеться про функціонування шаманських практик подалі від місць сили та природи,
переважно в містах. Міському шаманізму властиві впливи науки, психології, опертя
здебільшого на письмовий спосіб передачі інформації, доступність інформації про інші
культури та традиції [Монгуш 2010a, 118]. За словами авторки, наразі в Туві шамани
надають людям послуги з пришвидшення виплати зарплатні, лікування хворих, пошуку
зниклих людей, проведення поминальних обрядів, передбачення. Вони також влашто-
вують виклик дощу в літню посуху, снігопаду в безсніжну зиму, зупиняють пожежі і
сприяють плодючості [Монгуш 2010a, 120].

В історичному ракурсі особливий інтерес становить історія поїздки австрійського
сінолога Отто Менхен-Хельфена, який, відвідавши Туву в 1929 році, став свідком ра-
дикальних і неоднозначних перетворень у тувинському суспільстві, враження про які з
часом виклав у окремій праці “Reise ins Asiatische Tuwa” (Berlin, 1931). Саме тому ма-
теріали його подорожі становили інтерес для сучасників автора і залишаються актуаль-
ними для сьогоднішніх науковців, насамперед, з пострадянського простору, які порів-
няно нещодавно “відкрили” цю книжку для себе. О. Менхен-Хельфен час від часу
помилявся у своїх спостереженнях. Так, наприклад, він явно перебільшував тодішню
кількість тувинських військових, зазначаючи, що тувинська армія нараховувала в своїх
лавах 1600 осіб [Монгуш 2010a, 133]. Натомість відомо, що 26 вересня 1941 р. під час
бесіди генерального секретаря НКЗС1 СРСР А. Соболєва з тувинським посланником
Мандарою останній повідомив, що уряд ТНР ухвалив довести свою народно-рево-
люційну армію з 500 до 1000 осіб [Документы внешней политики… 2000, 326]. А у
1930 році взагалі нараховувалося 200 тувинських вояків [РГАСПИ, ф. 495, оп. 153,
ед. хр. 36, л. 55]. Водночас О. Менхен-Хельфену належить низка дотепних і влучних
спостережень щодо нюансів суспільно-політичного життя тодішньої ТНР. Зокрема,
О. Менхен-Хельфен зазначав: “Я застерігаю про таке2: жодного закиду тувинський
політик не повинен так остерігатися, як докору дружби з монголами. Це одразу не-
приємно вражає” [Mänchen-Helfen 1931, 18]. Це спостереження є цікавим штрихом до
історії непростих монголо-тувинських відносин у 1920-ті роки і ролі радянського фак-
тору, що безпосередньо впливав на ці стосунки. Одним із наслідків революційних змін
1920-х років у монгольському та тувинському суспільствах стало примусове зстриган-
ня кіс – традиційної зачіски за часів імперії Цін. Австрійський дослідник відгукнувся
на цю ситуацію так: “Як відомо, з того часу як у середині ХVІІ століття маньчжури за-
воювали Китай, всі їхні піддані повинні були носити коси – це ставилося в обов’язок. З
постанням республіки й падінням Маньчжурської династії відпали й коси, як знак раб-
ства й підпорядкування. Звичайно, нам невідомо, чи з’явилися коси в тувинців усього
триста років тому, або (чого ніяк не можна виключити) це відбулося багато раніше. У
всякому разі, коса вважається сьогодні ознакою консервативності, відсталості й анти-
республіканських поглядів. Так що члени партії неодмінно з поголеною головою”
[Mänchen-Helfen 1931]. О. Менхен-Хельфен залишив низку цікавих міркувань, даних,
зокрема, щодо причин і деталей Хемчицького повстання 1924 року і, фактично, перед-
бачив низку нових антиурядових виступів, що розпочалися в ТНР через деякий час піс-
ля його подорожі [Mänchen-Helfen 1931, 163, 167]. Отже, сторонній спостерігач, який
опинився в одній з перших соціалістичних держав, зумів відчути й зрозуміти настрої,
які панували в тодішньому тувинському суспільстві.
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У 1930-ті роки подорожі західних мандрівників до Туви стали зовсім неможливими.
Так, привертає увагу лист народного комісара в закордонних справах М. Литвинова ге-
неральному секретарю ЦК ВКП(б) Й. Сталіну (від 01.01.1935). М. Литвинов повідомив,
що недавно в Москву приїжджав секретар Міжнародного інституту тихоокеанських від-
носин3 американець Картер, який запропонував установити обмін науковими співробіт-
никами з Америкою на трирічний термін. Нарком вважав за потрібне усі ці пропозиції
відхилити, справедливо зазначаючи. що “займатися вивченням життєвого рівня в інших
країнах – значить давати можливість іноземцям займатися цим вивченням у нас... Не-
має також потреби, по-моєму, посилати людей в Америку для вивчення тихоокеанських
проблем, тим більше що вільних людей зі знанням англійської мови в нас немає. Утри-
мання тут американських наукових співробітників становить значні ускладнення в сенсі
надання квартир. Крім того, такі співробітники можуть виходити й за бажані нам межі
діяльності. Не чекаючи нашої згоди, американці вже надіслали сюди представницю в
особі гр[омадян]ки МУР4, яка ставить питання про дозвіл їй поїхати в Тана-Туву і Мон-
голію. Згода наша на посилку нашого представника… в Америку легалізує становище
зазначеної Мур і підвищить її претензії до нас” [Документ № 159… 1935].

З праці М. В. Монгуш ми дізнаємося, що за кілька десятків років по тому інший
співробітник Інституту тихоокеанських відносин відвідав-таки Туву. Цією людиною
став О. Латтімор, видатний західний монголіст та китаїст, який багато років провів у
Китаї, спеціалізувався на вивченні його прикордонних областей, насамперед Внутріш-
ньої Монголії, Маньчжурії і Сіньцзяну, був “людиною воістину енциклопедичних знань
у галузі історії Китаю та Монголії” [Тихвинский 2001, 206]. Візит до таємничої Туви,
схоже, став можливим завдяки трагічним подіям у післявоєнному житті американсько-
го дослідника. І хоча він був змушений залишити США й оселитися у Великобританії,
факт, що американські урядовці запідозрили О. Латтімора в симпатіях до соціалізму,
міг стати перепусткою для видатного сходознавця у світ МНР і Тувинської автономної
області СРСР, куди науковцям з капіталістичних країн було непросто потрапити.

Оригінальним і водночас логічним видається й останній розділ книги, присвячений
іншим відвідувачам Туви, переважно нашим сучасникам. Авторка ретельно розкриває
перед нами портрети гостей сучасної Туви, особливу увагу приділяючи американцям,
європейцям та японцям. Хоча в цьому розділі згадується й візит до Туви О. Латтімора,
й історія видатного фізика Р. Фейнмана, який так і не зміг потрапити до омріяної таєм-
ничої республіки, й історія товариства “Друзі Туви”. Разом із тим не можна погодитися
з твердженням авторки, що в американських виданнях перші згадки про тувинців
з’являються в 1963 р. [Монгуш 2010a, 172]. Статті, присвячені Туві, з’являлися на сто-
рінках американської наукової періодики, як-от “Russian Review” [Mansvetov 1947],
“Asian Survey” [Rupen 1965] та “Pacific Affairs”5 [Ballis 1941], зокрема, і до 1960-х рр.
Про Туву згадували у своїх працях американські дослідники монгольського питання,
такі як Д. Фрітерс [Friters 1937, 328]. Тува потрапляла в поле зору західних дослідників
і згадувалася в численних публікаціях, присвячених повоєнному ладу, і завдяки вхо-
дженню до складу СРСР, і завдяки виявленню на її теренах у першій половині 1940-х рр.
урану. Зазначалось, що «маленька Танну-Тува, розташована між Південним Сибіром і
Північно-Західною Монголією, багата природними ресурсами, включаючи уран, навіть
у 1930-ті рр. була “в політиці та економіці так близько пов’язана з СРСР, як Невада зі
Сполученими Штатами”» [Ballis 1941]. Туву називали навіть головною радянською
таємницею, набагато секретнішою за інші частини Радянського Союзу, підозрюючи,
що саме на її теренах виготовляється радянська ядерна зброя [Mansvetov 1947, 18–19].

Взагалі, тодішній західній історіографії, зокрема американській, належить низка ці-
кавих спостережень щодо політичної історії Туви першої половини ХХ ст. Це, так би
мовити, погляд на проблему зі сторони, як і погляд О. Менхен-Хельфена. Так, віддаючи
належне модернізації тувинського суспільства, яка відбулася завдяки радянському
впливу, видатний американський монголіст Р. Рупен відзначав і процес русифікації,



Рецензії

142                                                                                                          Східний світ, 2014, № 2

який ішов багатьма каналами: через росіян, кількість яких у Туві суттєво зросла після
1944 року, російську мову, контроль над освітою, запровадження осілого сільського
господарства, зміни в економіці внаслідок проведення колективізації та запровадження
централізованого планування, російську ініціативу в промисловості та урбанізації, пар-
тійну організацію. Проте Р. Рупен підкреслював, що, очевидно, опір процесу русифіка-
ції триває і на диво сильне почуття “націоналізму” зберігається навіть серед такої
нечисленної спільноти в радянській Азії [Rupen 1965, 612]. Вищезгаданий О. Латтімор
називав політику Росії щодо Урянхаю чудовим прикладом російської наполегливості в
дотриманні довгострокової мети політики, оскільки з початку XVIII ст. росіяни підтри-
мували різницю між Тувою та Монголією в усіх своїх ділових стосунках з імперією
Цін [Lattimore 1953, 25].

До самого кінця ХХ ст. про деякі події тувинської історії широкому загалу можна
було довідатися лише із західних наукових видань. Так, тривалий час тувинські дослід-
ники, як і інші дослідники пострадянського простору, воліли взагалі не торкатися анти-
урядових виступів, що мали місце в республіці в 1930–1932 роки. Якщо говорити про
це коло літератури, то першу друковану згадку про ці факти я зустріла в монографії ро-
сійської дослідниці С. Сааї [див.: Саая 2003]. І лише 2007 року повстання 1930-х рр.
знаходять своє відображення в новому виданні офіційної “Історії Туви”. Тоді як західні
дослідники значно раніше згадували про Хемчицьке повстання 1930 року, під час якого
виступили і тувинці, і російські селяни, причиною його називали примусову колективі-
зацію селянства. Слушно зазначалося, що повстання було ліквідоване радянськими за-
гонами. Один із західних авторів саркастично зазначає, що остання згадка про це
повстання містилася в Малій радянській енциклопедії 1932 року; в наступних же ра-
дянських виданнях цю подію замовчували [Bebler 1987, 45].

Загалом же книга “Тува век спустя после Каррутерса и Менхен-Хельфена” є акту-
альним, змістовним і надзвичайно цікавим дослідженням історії та культури тувинців –
своєрідним запрошенням до ширшого обговорення порушених у книзі тем. Праця
М. В. Монгуш стане в пригоді як історикам, етнографам, релігієзнавцям, так і широко-
му читацькому загалу, який завдяки цій книжці зможе скласти цілісне враження про су-
часне тувинське суспільство.

1 НКЗС – Народний комісаріат закордонних справ.
2 Рос. “упреждаю”.
3 Міжнародний інститут тихоокеанських відносин (International Institute of Pacific Relations,

1925–1961, New York; у період 1929–1950 рр. деяку участь у його діяльності брав і СРСР) був
однією з установ, що займали провідні позиції в американській синології. У 1933–1934 роках
тривав активний діалог між радянським Тихоокеанським інститутом і Міжнародним інститутом
тихоокеанських відносин (МІТВ) – обмін книгами й науковими матеріалами з американською
секцією МІТВ, зустрічі між представниками по обидва боки.

4 Співробітниця Міжнародного інституту тихоокеанських відносин.
5 “Pacific Affairs” – друкований орган американського відділення Міжнародного інституту

тихоокеанських відносин.
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ХРОНІКА

The First Training Pro-
gramme for Indian 

Studies Teachers in the 
Commonwealth of Inde-
pendent States (CIS) was 
jointly organized by the 
Centre for Russian and 
Central Asian Studies 
(CR&CAS), School of In-
ternational Studies (SIS), 
Jawaharlal Nehru Univer-
sity (JNU), New Delhi, 
India and the Ministry of 
External Affairs, Govern-
ment of India and was held 
on February 9–15, 2014. 

Twelve representatives 
from the six countries: Dr. 
Aliyev Bahman Fazil oglu 
and Dr. Samir Hamidov 

(Baku, Azerbaijan), Dr. Alex Perzashkevich (Minsk, Belorussia), Dr. Dossova Senymgul 
Nauryzbaevna and Dr. Yelena Rudenko (Almaty, Kazakhstan), Dr. Kseniia Nikolskaya (Mos-
cow, Russian Federation) and Dr. Gulnara Valiakhmetova (Yekaterinburg, Russian Federa-
tion), Dr. Olena Bordilovska and Dr. Yuriy Zavhorodniy (Kyiv, Ukraine) and Dr. Murat 
Mahmudovich Bakhadirov, Dr. Sirojiddin Nurmatov and Dr. Mirzokhid Rakhimov (Tashkent, 
Uzbekistan) took part in the First Training Programme for Indian Studies Teachers in the CIS. 
The participants are teachers and researchers of different Indological disciplines, such as eth-
nology of India, history of India, philology of India (Hindi and Urdu) and philosophy of In-
dia, who work in the leading universities and institutes of their countries.

The First Training Programme was very intensive, informative and extremely interesting. 
Prof. Sudha Rai, the rector of JNU, Prof. Arun Mohanty, Chairperson, Centre for Russian and 
Central Asian Studies, School of International Studies, JNU, Shri Ajay Bisaria, Joint Secre-
tary, Ministry of External Affairs, Government of India, Prof. Nirmala Joshi, Research Ad-
viser, United Service Institution of India and Prof. K. Warikoo, Dean, School of International 
Studies, JNU (who was the Chairperson of the Inaugural session) took part in the Inaugural 
session. Indologists from the CIS had a rare opportunity to hear the point of view of India’s 
leading specialists on many important issues. 

For four days, from the 10th to the 13th of February, the training participants listened to 
sixteen lectures, which thematically covered different areas of Indology from antiquity to the 
present: 

 
INDOLOGICAL MEETING

AT JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY

Participants and organizers of Indological meeting
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1) ‘Ancient India’, Prof. Kumkum Roy, Centre for Historical Studies, School of Social
Sciences, JNU;

2) ‘Medieval India’, Dr. Najaf Haider, Centre for Historical Studies, School of Social Sci-
ences, JNU;

3) ‘Indian Cinema’, Prof. Ira Bhaskar, Dean, School of Arts and Aesthetics, JNU;
4) ‘Indian Economy’, Prof. Gulshan Sachdeva, Chairperson, Centre for European Studies,

School of International Studies, JNU;
5) ‘Indian Society’, Prof. Anand Kumar, Centre for the Study of Social Systems, School

of Social Sciences, JNU;
6) ‘Modern India’, Prof. Tanika Sarkar, Centre for Historical Studies, School of Social

Sciences, JNU;
7) ‘Political Philosophy in India’, Dr. Manindra Thakur, Associate Professor, Centre for

Political Studies, School of Social Sciences, JNU;
8) ‘Indian Political System’, Prof. Anupama Roy, Centre for Political Studies, School of

Social Sciences, JNU;
9) ‘Governance and Public Policy in India’, Dr. Sudhir Kumar Suthar, Assistant Professor,

Centre for Political Studies, School of Social Sciences, JNU;
10) ‘Indian Foreign Policy: An Overview’, Prof. Varun Sahni, Centre for International

Politics, Organization and Disarmament, School of International Studies, JNU;
11) ‘India – US Relations”, Prof. Chintamani Maharatra, Centre for Canadian, American

and Latin American Studies, School of International Studies, JNU;
12) ‘India and Neighbors’, Prof. Savita Pande, Chairperson, Centre of South Asian Studies,

School of International Studies, JNU;
13) ‘India and the UN’, Prof. CSR Murthy, Centre for International Politics, School of In-

ternational Studies, JNU;
14) ‘India and China’, Prof. Srikant Kondapalli, Centre for East Asian Studies, School of

International Studies, JNU;
15) ‘India’s Relations with Russia, Ukraine and Belarus’, Prof. Arun Mohanty, Chairper-

son, Centre for Russian and Central Asian Studies, School of International Studies, JNU;
16) ‘India’s Relations with Azerbaijan, Kazakhstan and Uzbekistan’, Prof. Ajay Patnaik,

Centre for Russian and Central Asian Studies, School of International Studies, JNU.
Most of the lectures were very rich in content and supported by necessary slides (key

quotes, pictures, diagrams, statistical tables). As a rule, each lecture ended with a lively dis-
cussion. Among the topics that were of great interest were the following: ‘Ancient India’,
‘Medieval India’, ‘Modern India’, ‘Indian Political System’, ‘Governance and Public Policy
in India’, ‘India and China’, ‘India’s Relations with Russia, Ukraine and Belarus’, ‘India’s
Relations with Azerbaijan, Kazakhstan and Uzbekistan’.

In particular, it was interesting to hear from Dr. Manindra Thakur that the Indian political
thought reaches the Manusmriti (“the Cosmic Vision” according to V. R. Mehta) and that the
Mahabharata (“the Heroic Vision” according to V. R. Mehta) could serve as the example of
the Indian political thought.

Sometimes it was felt that senior lecturers (especially those who studied in and repeated-
ly visited the Soviet Union) experience nostalgia for the Soviet past and express opinions
that are hardly acceptable for the new independent countries, in particular Ukraine (for exam-
ple, the thesis that the joint Russian and Ukrainian economy is more convenient for Indian
partners).

Another interesting detail. If necessary, the lecturers could quite harshly criticize the In-
dian goverment.

On February 14, the participants from the CIS presented their reports. I had the honor to
present my monograph (Zavhorodniy Yuriy. Perception of the Indian Philosophy in Ukraine:
The Line of the Vedas. Monograph. – Kyiv: H. Skovoroda Institute of Philosophy, National
Academy of Sciences of Ukraine, 2013. – 412 p. (Ukrainian, English summary, Pp. 404–
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410)) to the library of the Center for Russian and Central Asian Studies and to tell about my
teaching of Indian philosophy at the National University of ‘Kyiv-Mohyla Academy’.

On February 15, the Valedictory session of the First Training Programme for Indian
Studies Teachers in the CIS took place, where all participants were awarded a certificate from
the hands of Prof. S. K. Sopory, Vice Chancellor of JNU. Also the results of our work were
discussed together with the organizing Committee. The arguments of all participants from the
Commonwealth of Independent States and Indian colleagues have shown the importance of
the region of post-Soviet countries (in other words, Euro-Asian region) for Indological re-
search, starting from the ancient Vedic times till today. It was decided to coordinate joint re-
search efforts in the future.

Our lectures started at 9:00 and, with a few breaks, continued till 15:00 – 17:00; then there
were a cultural programme and official receptions. In particular, Qutub Minar, Humayun’s
Tomb and Indian National Museum were visited. Visiting the Museum and the above-men-
tioned monuments, I was impressed with how responsible the Indian authorities were towards
India’s historical legacy.

The organizers of the First Training Programme for Indian Studies Teachers in the CIS
kindly provided a fixed amount of subsidy for the purchase of Indological literature. Thanks to
this support, I was able to acquire the necessary editions of famous researches, in particular:

Contesting Symbols and Stereotypes. Essays on Indian History and Culture. Ed. by
D. N. Jha. – Delhi: AAKAR, 2013. – VIII, 247 p.

Eck Diana L. India. A Sacred Geography. – N. Y.: Harmony Books, 2012. – XII, 559 p.
India: Historical Beginnings and the Concept of the Aryan. Essays by Romila Thapar,

Jonatham Mark Kenoyer, Madhav M. Deshpande, Sherren Ratnagar. – W/s.: National Book
Trust, 2013 (First Edition 2006). – X, 201 p.

Mehta V. R. Foundations of Indian Political Thought (From Manu to the Present Day). –
New Delhi: Manohar, 2013 (First Edition 1992). – 306 p.

Saharan M. S. Ancient Indian History. – New Delhi: Black Prints, 2013. – XVI, 254 p.
Tripathi B. D. Sadhus of India. The Sociological View. – Varanasi: Pilgrims Publishing,

2007. – XXII, 369 p.
Rukmani T. S. Saṃnyāsin in the Hindu Tradition. Changing Perspectives. – New Delhi:

D. K. Printworld (P), 2011. – VIII, 283 p.
In addition, every participant was given a set of materials required for training lectures.
Taking into account that Indology has been restored in independent Ukraine, after its de-

struction in the 1930s, and the current state of Ukrainian science is extremely difficult, this
training is very important, because it gives an opportunity to join the international profes-
sional communication in a wide circle of Indologist colleagues on the basis of one of the best
universities of India.

Let us hope for the continuation of the Training Programme for Indian Studies Teachers in
the Commonwealth of Independent States in the following years.

Yu. Zavhorodniy
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9грудня 2013 року в Інституті сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України було
проведено міжнародний науковий круглий стіл “Доісламський Близький Схід: істо-

рія, релігія, культура”1. Співорганізатором цього заходу стала кафедра історії стародав-
нього світу та середніх віків Київського національного університету імені Тараса
Шевченка. Організаторами круглого столу були М. О. Тарасенко (с. н. с. Інституту схо-
дознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України), В. В. Ставнюк (завідуючий кафедри
історії стародавнього світу та середніх віків КНУ імені Тараса Шевченка) та А. Л. Зе-
лінський (с. н. с. Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України).

Цей круглий стіл став другим таким науковим заходом, що зібрав у Києві фахівців з
історії Стародавнього Сходу. Перший мав назву “Єгипет та країни Близького Сходу:
ІІІ тис. до н. е. – І тис. н. е.” і пройшов у Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка 4–5 жовтня 2011 року [Тарасенко 2012, 179–181]. Тоді його учасника-
ми стали вчені з України, Франції та Росії. На відміну від попереднього заходу, який
був своєрідним продовженням серії міжнародних конференцій, започаткованих Інсти-
тутом сходознавства РАН (“Культурна спадщина Єгипту та християнський Схід”;
“Єгипет та країни Близького Сходу: ІІІ тис. до н. е. – І тис. н. е.”), київський науковий
круглий стіл “Доісламський Близький Схід: історія, релігія, культура” був організова-
ний саме українськими установами.

Загалом заявки на участь у роботі круглого столу подав 21 науковець з низки закла-
дів України та Росії, однак, враховуючи досить складну політичну ситуацію і драматич-
ні події в центрі Києва, навколо Євромайдану, безпосередніми учасниками круглого
столу стали 17 фахівців. Слід зазначити, що згаданий фактор зробив дуже особливою
ауру конференції, в якій поєднались академічна атмосфера з відчуттям революційних
подій, що одночасно відбувались безпосередньо за вікнами конференц-залу на вулиці
Грушевського.

Роботу круглого столу було розпочато вітальними словами, зверненими до учасни-
ків форуму, в. о. директора Інституту сходознавства Д. А. Радівілова та голови оргкомі-
тету М. О. Тарасенка. У цілому напрямок наукових інтересів учасників круглого столу
був зосереджений на історії, релігії, культурі та археології стародавніх цивілізацій та
культур Єгипту, Палестини, Месопотамії, Ірану та Малої Азії від ранньоісторичної
доби до елліністичного періоду та часів Візантії. З метою забезпечення більшої ефек-
тивності роботи круглого столу напередодні були опубліковані тези доповідей його
учасників [Доісламський Близький Схід… 2013, 1–28].

Ранкове засідання круглого столу об’єднало кілька напрямків: від історії української
орієнталістики до неолітичної археології Близького Сходу та теорії антикознавства. До-
повідь А. Ю. Баукової (Львів) “Світлана Яківна Берзіна: маловідомі сторінки наукової
діяльності” була присвячена найбільш ранньому етапу наукової діяльності випускниці
історичного факультету Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка, а
згодом видатного сходознавця С. Я. Берзіної (Лев) (1932–2012 рр.) в Керченському

1 Програму і тези доповідей див.: http://oriental-studies.org.ua/index.php?news=5391
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історико-археологічно-
му музеї (1950-ті роки). 
Відзначимо, що Світлана 
Яківна відвідала Київ і 
була учасницею круглого 
столу, який проходив у 
2011 році. На жаль, ця 
подорож на Батьківщину 
виявилася для неї остан-
ньою.

О. Д. Василюк (Київ) 
продовжила історіогра-
фічну частину заходу до-
повіддю “Доісламський 
Близький Схід в енци-

клопедичних статтях Агатангела Кримського”, в якій розповіла про доробок академіка 
А. Ю. Кримського в галузі вивчення історії доісламської Аравії, що переважно знайшов 
відображення у статтях до словників Гранат і Брокгауза – Єфрона.

Доповідь В. А. Храновського (Київ) “Археологічні розкопки останніх десятиріч у 
Шахрі-Сохта (Іран) та питання локалізації стародавньої Аратти” було зосереджено на 
розгляді можливості співвіднесення з “країною Араттою” шумерських документів по-
селення Шахрі-Сохта в Південно-Східному Ірані (2-га половина ІV – 1-ша половина 
ІІІ тис. до н. е.). Висловлені доповідачем гіпотези доповнено ґрунтовним виступом гос-
тя круглого столу, автора розкопок – керівника ірансько-італійської експедиції в Шахрі-
Сохті д-ра С. М. С. Саджаді (Тегеран) (фото 1).

Проф. В. В. Ставнюк (Київ) у доповіді “Mare nostrum sive rhetorika sub umbra pyra-
midum” розглянув регіон Середземномор’я як місце культурних контактів Сходу і Захо-
ду на тлі історії античної цивілізації від архаїки до еллінізму та Римської імперії.

В. В. Приймаченко (Київ) присвятив свою доповідь “Філон Александрійський і пере-
кладачі Септуагінти” проявам впливу ідей грецької філософії на александрійських пе-
рекладачів Тори. На думку доповідача, наявність зазначеного впливу свідчить про 
причетність останніх до грецької освіти, а також вказує на орієнтацію вищезгаданого 
перекладу на читачів, обізнаних з елліністичною філософією.

Денне засідання круглого столу було цілковито присвячено історії та культурі Старо-
давнього Єгипту. Доповідь Н. В. Лаврентьєвої (Москва) (фото 2) “Проблема локаліза-
ції Дуату та її можливе 
вирішення” стосувалася 
неоднозначності єгипет-
ського концепту такого 
локусу потойбічного сві-
ту, як Дуат, що за дже-
релами міг описуватись 
і як небесний, і як під-
земний простір. Згідно з 
гіпотезою, запропонова-
ною російською дослід-
ницею, в міфологічному 
мисленні єгиптян відбу-
лося поєднання декількох 
конструкцій опису кар-
тини світу. Як наслідок, 
Дуат (як тіло Осіріса) 

Фото 1. Виступи В. А. Храновського та С. М. С. Саджаді

Фото 2. Виступ Н. В. Лаврентьєвої
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міг розташовуватися не лише на небі або під землею, а й буквально “в небі”, тобто в 
самому тілі богині неба Нут. 

М. А. Чегодаєв (Москва) свою доповідь “Якою мовою говорить бог?” присвятив 
проблемі сприйняття самими єгиптянами власної мови і писемності через фундамен-
тальне значення морфем. На думку науковця, морфеграфемний принцип ієрогліфіки, 
заснований на єдності змісту, звуку й образу, робив писемність своєрідним “декоде-
ром”, що перетворював “мову Бога” в доступну людському розумінню єгипетську і, на-
впаки, “перекладав” молитви й гімни на мову Творця. Саме тому єгиптяни розглядали 
свою писемність як різновид мови й усе написане сприймали як “вимовляння слів”, а 
саму ієрогліфіку – як “мову Бога”.

Доповідь О. А. Заплетнюк (Київ) “Прикордонні стели Ахетатона. Характеристика 
та особливості” було присвячено аналізу шістнадцяти прикордонних стел, які визна-
чили кордони міста Ахетатона (сучасне поселення Амарна), столиці Єгипту, заснова-
ної фараоном XVIII династії Ехнатоном. У рамках доповіді було розглянуто зміст 
тексту цих стел, охарактеризовано їхні хронологічні особливості, спільні та відмінні 
риси оформлення.

К. Ю. Масалова (Київ) у доповіді “Діти Хора: до історії вивчення образу та актуаль-
ності теми” подала огляд історії вивчення образу четвірки богів Хапі, Дуамутефа, Ке-
бехсенуфа та Амсеті, яких узагальнено називають дітьми Хора. При цьому в доповіді 
було відзначено, що серед більшості єгиптологів головною функцією цих богів вважа-
ється охорона органів померлого, хоча деякі дослідники вказують на те, що ця функція 
була далеко не єдиною і, скоріш за все, не була головною. Така проблема, на думку 
доповідачки, пов’язана з недостатнім рівнем вивченості ролі цих богів у давньоєги-
петській міфології. У ході дискусії М. А. Чегодаєв, підкресливши актуальність цієї 
теми, висловив доповідачці побажання продовжувати подальше поглиблене вивчення 
цього образу. 

У доповіді М. О. Тарасенка (Київ) “Папірус на папірусі – зображення сувою на ві-
ньєтках Книги мертвих” були проаналізовані ілюстрації заупокійного збірника із зобра-
женням папірусного сувою (= ієрогліф / GSL Y1 / фонема mDA.t). Зокрема, відзначено, 
що у двох хронологічних редакціях збірника такі зображення фігурують у різних розді-
лах. У “Фіванській редакції” це віньєтки до розділів 1, 21, 41, 42, 96, 103 і 104, тоді як у 
пізній редакції (“Саїсько-Птолемеївській”) це вже ілюстрації до розділів 1, 25, 52 і 90. 
Доповідач визначив репертуар персонажів, що могли зображуватись із сувоями (помер-
лі, жерці, зокрема хері-хеби та бог Тот). Мотив папірусного сувою зберігається в похо-
вальному мистецтві навіть у римський час, коли традиція супроводження Книги 
мертвих ілюстраціями остаточно зникає і знаходить продовження в розписі гробниць 
та малюнках на саванах.

Вечірнє засідання круглого столу було присвячене мові, історії та культурі Стародав-
нього Ірану, Елліністичного Сходу та Візантії. А. М. Бочарнікова (Київ) у своїй доповіді 
“Лінгвістичний аналіз і питання про авторство Ясни 46” виклала результати проведено-
го нею лінгвістичного аналізу Ясни 46, одного з гімнів Гат, авторство яких приписують 
самому засновнику зороастрійської релігії Зороастру (Заратуштрі). Результати аналізу 
дозволили доповідачці стверджувати, що цей гімн насправді є поєднанням двох неза-
лежних текстів приблизно однакового обсягу, що належали різним авторам. З точки 
зору дослідниці, між цими двома складовими існують значні відмінності типологічно-
го, фонологічного та лексичного характеру. Теоретично перша половина тексту може 
належати Зороастрові. Сукупність якостей тексту та сутність деяких тверджень із дру-
гої половини Ясни 46 дають підстави вважати неможливим укладення цього фрагмента 
тексту Зороастром, і він має відмінне авторство.

Доповідь Г. В. Вертієнко (Київ) “Авестійський термін aštrā- – наративний контекст 
і візуальний образ” продовжила іраністичну тематику. Доповідачка зосередила свою 
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увагу на аналізі терміна aštrā- в текстах Молодшої Авести (Відевдат 2, 6, 10 (=14, 18);
3, 36–37 (= 4, 11–20; 8, 23–26, 105, 107; 13, 4, 12–15, 24–27) 14, 8; 18, 4; Яшти 5, 130;
10, 112, 113). Як показала дослідниця, розуміння його значення залишається в науці не-
однозначним (“плуг / заступ, рожен, кинджал / ніж, стрекало, нагайка / батіг”), втім,
лінгвістичне дослідження й контекстуальне вживання терміна aštrā- дозволяють розу-
міти його саме як “нагайку, стрекало”. Було продемонстровано, що мотив нагайки знай-
шов візуалізацію і в образотворчому мистецтві іраномовних народів, у тому числі
скіфів (чаша з Гайманової Могили, центральна сцена сахнівської пластини та ін.), а та-
кож зроблено припущення, що нагайка (на скіфських стелах, торевтиці та як поховаль-
ний предмет) могла мати ідеологічний зв’язок з ідеальним атрибутом (aštrā) міфічного
царя іранців (і першого смертного) Йіми.

Надіслана доповідь М. Ю. Смирнова (Санкт-Петербург) «“ἐν τούτῳ νίκα”, або Про
одну подію, що трапилась зі скіфами при їхньому поверненні з Азії (Herod., IV. 1. 3, 3,
4)» була представлена Г. В. Вертієнко. У цій доповіді запропоновано нову інтерпрета-
цію сюжету з IV книги Геродота, присвяченого перемозі скіфів над нащадками своїх
рабів за допомогою кінських батогів. Звернення до паралелей, знайдених у релігійних
текстах зороастрійської і ведичної традицій, дозволили автору доповіді виявити в тек-
сті Геродота структуру ритуалу, пов’язаного з боротьбою проти злого начала, зради й
порушення договору та спрямованого на відтворення рівноваги світу і перемогу добро-
го начала. Головним знаряддям цього ритуалу є нагайка, а ймовірним її патроном про-
понується Мітра.

А. Л. Зелінський (Київ) розпочав елліністичну частину засідання своєю доповіддю
“Птолемей I Сотер як учасник IV війни Діадохів: боягузтво, підступність чи далеко-
глядність”. Зокрема, доповідач відзначив, що в ході суперечки за Койлесирію, котра ви-
никла під час розподілу держави загиблого в битві при Іпсі Антігона Монофтальма між
двома діадохами Александра Великого, Птолемеєм і Селевком, останній навмисно при-
меншував внесок свого конкурента в перемогу над спільним ворогом. На думку дослід-
ника, Птолемей хоча й не брав безпосередньої участі у генеральній битві, проте своїми
діями не лише забезпечував власні інтереси, а й підстраховував союзників на випадок
виникнення несприятливої для них воєнної ситуації.

Елліністична тематика була продовжена доповіддю Є. В. Познанського (Київ) “Об-
раз Птолемея IV Філопатора у Третій книзі Маккавейській”. Доповідач розглянув об-
раз четвертого представника династії Птолемеїв, Птолемея Філопатора, за даними
однієї з неканонічних книг Старого Заповіту – Третьої книги Маккавейської. З точки
зору доповідача, скепсис частини дослідників щодо історичності цього твору є занад-
то категоричним. Певні вчинки та риси Філопатора (відвідання міст Койлесирії, захо-
плення бойовими слонами, виняткова увага до культу Діоніса, схильність до пияцтва,
жорстокість та емоційність), змальовані у Третій книзі Маккавейській, мають підтвер-
дження як в античних авторів, так і в знайдених у новітню добу папірологічних та епі-
графічних джерелах.

Заключна доповідь круглого столу – А. М. Домановського (Харків) “Візантія IV–
VI ст.: політархія з централізованою редистрибуцією?” – була присвячена хронологічно
найбільш пізньому періоду доісламської історії Близького Сходу, пов’язаному з ранньо-
середньовічною Візантією. Доповідач зосередив свою увагу на аналізі двох сучасних
російських теоретичних концепцій дослідження історії Візантії IV–VI ст. – “політар-
ного способу виробництва” Ю. І. Семенова та “влади-власності” Л. С. Васильєва. Зо-
крема, автор доповіді зупинився на проблемі визначення обома науковцями передумов
певної “орієнталізації” соціально-економічного життя ранньої Візантії; такими переду-
мовами, відповідно, могли бути або “спадщина” Римської імперії, або наявність у скла-
ді держави ромеїв Єгипту, Малої Азії та інших східних територій. Порівняльний аналіз
вищезгаданих концепцій на ранньовізантійському прикладі дав можливість доповідачу
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продемонструвати спроможності обох теоретико-історичних підходів адекватно відо-
бражати та аналізувати історичний процес.

Переважна більшість доповідей викликала жваве зацікавлення учасників круглого 
столу й породила низку цікавих запитань та гострих дискусій. По завершенню роботи 
круглого столу були підведені його підсумки. Учасники дійшли згоди в тому, що вкрай 
перспективним буде подальше регулярне проведення подібних наукових заходів і є ба-
жаною публікація матеріалів доповідей, які відображають сучасні тенденції вітчизня-
ної та зарубіжної орієнталістики в дослідженні історії доісламського Близького Сходу.
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Зараз, говорячи про Індію, 
вже не має сенсу згадува-

ти її контрастність, дивовиж-
не поєднання традиційного і 
сучасного, добродушний ха-
рактер її жителів, неспішний 
плин часу в ній і водночас 
шалений темп та метушню 
на вулицях великих міст. На-
вряд чи когось здивує розпо-
відь про корів на дорозі чи 
халупи в центрі мегаполіса. 
Всі ці речі давно стали мар-
керами сучасної Індії для єв-
ропейця і можуть викликати 
лише одне запитання в того, 
кому ще не пощастило відві-
дати цю дивовижну країну: 

“А справді?” Справді, скажемо ми, підтверджуючи свої слова світлинами та щирими 
емоціями на обличчі. Тож хотілося б у своїй розповіді більше торкнутися “маленької 
Індії”, Індії в конкретному часопросторі, якою вона постає в Джодхпурі, в другому за 
розміром місті штату Раджастхан, що на північному заході Індії. Саме тут, неподалік 
пустелі Тар, нам довелося провести незабутні п’ять тижнів, пізнавши ранки, дні та ве-
чори Джодхпура, його базари, палаци, сади та фортеці, його принади та проблеми. 

Місто було засноване в XV столітті представником династії Ратхорів, яка хоч і була 
відома ще з VIII ст. н. е., проте вивищилася завдяки Рао Джодха, першому її представ-
нику, якому вдалося здобути перемогу над іншими місцевими династіями і захопити 
стратегічно важливе місто Мандор. У 1459 році Рао Джодха вирішив перенести столи-
цю своїх володінь з Мандора в більш безпечне місце. Так постав Джодхпур, або Джод-
хагарх (фортеця Джодхи), в якому раджу та його володіння охороняли природні скелі і 
який став столицею однойменного князівства. Його ще називали Марвар, або “місце в 
пустелі”. Місто займало стратегічне положення ще й з економічної точки зору, адже не-
подалік від нього простягався важливий торговельний маршрут із Делі до Гуджарату. 

Джодпур недарма називали “фортецею Джодхи”, адже початок йому поклала най-
більша і найвища фортеця Раджастхану й одна з найбільших у всій Індії – Мехрангарх 
(мал. 1). Її будівництво розпочав сам махараджа Джодха в 1459 році, а завершена вона 
була за часи правління махараджі Джасванта Сінгха (1638–1668). Головним чином, за-
вдяки їй Джодхпур став туристичним містом. Мехрангарх вражає своїми масштабами і 
розмахом. За такою стіною раджі та махараджі Марвара напевно відчували себе в безпе-
ці! Фортеця стоїть на 125-метровому скелястому пагорбі, який вивищується над містом 

 
БЛАКИТНА ПЕРЛИНА ПУСТЕЛІ ТАР.

ПОДОРОЖ ДО БАТЬКІВЩИНИ РАДЖПУТІВ

Мал. 1. Мехрангарх (форт зсередини)
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і має 7 головних воріт. Перші ворота мали гострі виступи, які покликані були перешко-
дити атаці зі слонами. Також у раджів Джодхпура була традиція встановлювати нові 
ворота на честь своїх перемог над правителями інших князівств або над Моголами. Во-
рота Лоха Пол славляться тим, що біля них у 1843 році рані, дружина раджі Мена Сінг-
ха, здійснила саті – ритуал самоспалення.

До 1947 року форт був власністю королівської сім’ї, а зі здобуттям Індією незалеж-
ності в його приміщеннях відкрито музей, який дозволяє на декілька годин поринути в 
часи правління індійських королів з усією пишністю та багатством їхнього побуту, з 
усією мистецькою красою предметів, які їх оточували. Неймовірно вражають сидіння, 
з парасолями і без, в яких велично їхали раджі на слонах під час військових походів та 
церемоній, а також найрізноманітніші носилки, у яких несли наближених раджі. У му-
зеї зберігається велика колекція раджпутської зброї та предметів побуту. Мініатюра 
Джодхпура була покликана прославляти раджу і його рід, хоча трапляються епічні та 
міфологічні сюжети. Інтер’єри за своєю пишністю нагадують королівські зали в стилі 
рококо з позолоченими стелями, численними дзеркальним вставками, вітражами, роз-
писними стінами, килимами та багато розшитими подушками й пуфами на підлозі. Фа-
сади головних будівель всередині форту – це суцільне тонке, можна сказати, ажурне 
різьблення по каменю! Колір пісковику, який використовували для будівництва, нагадує 
дерево, тому на мить складається враження, що форт – дерев’яний. Мехрангарх – окра-
са Джодхпура, свідчення величі правителів Марвара з давніх часів. Проте ця пишність 
і масштабність були пронесені крізь століття, і навіть останні раджі князівства, яке дав-
но втратило свою незалежність, все ж не відмовляли собі в розкоші. Свідчення цьому – 
палац Умайд Бхаван, ще одна перлина Джодхпура. 

Умайд Бхаван був побудований магараджею Умайдом Сінгхом (мал. 2). Фундамент 
заклали в 1929 році, але фактично палац постав у 1943. Зараз він розділений на три 
частини. В одній із них досі мешкає королівська сім’я. Друга – залишена під найкра-
щий у місті люксусовий готель, а в останній розташувався музей, присвячений історії 
королівської родини Джодхпура. Туристи мають можливість споглядати розкішні 
інтер’єри, колекції порцеляни та зброї, численні фотографії, нагороди та інші особисті 
речі, що належали мешканцям бхавану (палацу). Я неспішно ходила музеєм, роздивляю-
чись усю цю красу, як раптом мій погляд зупинився на двох тумбах з екранами та ін-
формаційному стенді біля них. Мені одразу це здалося дивним, адже раніше новітніх 
технологій в індійських музеях я не бачила. Підійшовши ближче, прочитала заголовок: 
“Stefan Norblin (1892–1952)”. Виявилося, що над інтер’єрами Бхавану в роки Другої 
світової працював польський 
художник-модерніст Стефан 
Норблін. У 1939 році раджа 
Гадж Сіндх запросив його 
розробити дизайн примі-
щень, що включало олійний 
розпис стін та умеблювання. 
Художник власноруч працю-
вав над багатьма інтер’єрами 
в палаці, проте найбільше 
вражають покої раджі, роз-
писані сценами з Рамаяни. 
Я надовго затрималася біля 
стенда, бо дуже приємно 
було ось так раптом побачи-
ти частинку Європи тут, в 
Індії. І ще мимоволі посміх-
нулася, зрозумівши причину Мал. 2. Умайд Бхаван
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появи тумб з екранами в му-
зеї. Умайд Бхаван – лебедина 
пісня князівства, якому, як і 
всім іншим, невдовзі, рівно 
за 20 років після завершення 
будівництва палацу, судило-
ся стати частиною новоутво-
реної Індійської Республіки. 
Останній правитель князів-
ства Ханвант Сінгх спочатку 
вагався, чи приєднувати кня-
зівство до Індії, але врешті-
решт у 1947 році князівство 
Джодхпур припинило своє 
існування, а в 1956 р. місто 
стало частиною штату Ра-
джастхан. Нащадки махара-
джі досі живуть у Джодхпурі. 

Крім того, землями у князівстві володіли інші сім’ї, наближені до короля. Головні пред-
ставники цих сімей мали титул “раораджа”. З нащадком однієї з таких сімей мені дове-
лося поспілкуватися і навіть побувати в його домі.

Місце, в яке я потрапила через громадську організацію, від якої була волонтером, 
називалося Сурайта кі Хавелі (“палац Сурайта”). Назва походить від села, яке раніше 
було на цьому місті. Це величезний маєток, побудований 1882 року Такуром Шрі Бха-
бутом Сінгхом, раораджею Джодхпура. Весь маєток я, звісно, не бачила, але до деталей 
змогла ознайомитися з будинком, який належав відомому представнику родини Сінгхів 
містеру Карану Сінгху – видатному індійському атлету й автору численних книжок про 
спорт. У 2006 році він пішов із життя, і зараз будинком володіє Махендра Гаур Сінгх, 
його зять. Він і став нашим провідником в історію та побут однієї із князівських родин.

Важко було випустити камеру з рук у тому прекрасному місці. Дім професора за 
плануванням схожий на багато інших будинків в Індії – триповерховий, із тихим затиш-
ним внутрішнім двориком (мал. 3). Тут мирно воркують голуби, а легкий вітерець, чи 
то протяг, колише барвисті шовкові завіси в арках. Останній поверх завершується від-
критим дахом, з якого відкривається мальовничий вид на місто та у всій красі видно 
масивні стіни Мехрангарх-форту. Стіни будинку пофарбовані в блакитний колір, так 
само, як у багатьох будівлях старої частини міста під фортом. Саме через це Джодхпур 
у всіх путівниках називають “блакитним містом”. Важко відповісти на питання, звідки 
походить традиція фарбувати будинки саме в цей колір. За однією з версій, брахманські 
сім’ї ще з перших років заснування міста відзначали свої будинки таким чином, за дру-
гою – до складу синьої фарби входить речовина, яка відштовхує ультрафіолет, внаслі-
док чого будинок менше нагрівається, що дуже важливо для міста поблизу пустелі. 
Третя ж версія ґрунтується на психологічних причинах, мовляв, яскравий блакитний 
колір створює ілюзію холодного приміщення в нагрітому пустельним сонцем місті, де 
лише в сезон дощів на небі з’являються хмари. Перша версія видається більш імовір-
ною, адже якби синій колір був аж такою панацеєю, інші міста поблизу Тару, наприклад 
той же Джейсальмір – вже безпосередньо пустельне місто, – також були би блакитни-
ми. Але повернімося до помешкання професора.

У цьому звичайному на перший погляд будинку причаїлася історія. Жива, необроб-
лена, немузеєфікована, притрушена пилом часу історія. Внутрішні приміщення збері-
гають інформацію про те, як жив непересічний індієць – на якому ліжку він спав, у які 
люстра дивився, де приймав гостей, де відпочивав, читаючи газету, де займався спор-
том, де писав книжки, де молився та медитував. На стінах галереї на першому поверсі 

Мал. 3. Внутрішній двір будинку раораджі
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можна було бачити портрети і фотографії всіх власників маєтку, аж до пана Карана 
Сінгха. Срібний орел – символ Джодхпура – гордо виділяється на червоному оксамито-
вому тлі, підкреслюючи високе походження власників маєтку. Інтер’єри кімнат декоро-
вані подекуди дуже просто, а подекуди надзвичайно пишно. Один бордюр-принт на 
білій стелі робить її неповторною і прикрашає усю кімнату. Через ажурне вікно у ві-
тальні проглядається не абищо, а сам Мехрангарх. Незначні декоративні скульптурні 
рельєфи в кімнатах пофарбовані в яскраві кольори та позолочені. Були приміщення, 
світло в які попадає лише через невеличкі вітражі, що створює містичну навпівтемряву 
і дуже чітко розставляє акценти – мовляв, ось ці частини кімнати, вихоплені світлом, 
варті уваги, а інші нехай спочивають у сутінках. Тут і там ніби випадково вигулькують 
цінні речі – он на тому комоді стоїть різьблена з верблюжої кістки ваза, а на тій стіні – 
декоративний емальований срібний таріль, десь у кутку на поличці причаїлася бронзо-
ва статуетка будди, а цю стіну прикрашає розкішний перський килим. Різьблені та 
розфарбовані традиційними марварськими орнаментами скриньки, декоративні іграш-
ки а-ля українські ляльки-мотанки, які зображують жінок і чоловіків Раджпутани в тра-
диційному одязі, дерев’яні фігурки раджпутів, що посміхаються з-під своїх вигадливих 
вусів (у штаті чоловіки досі змагаються за звання власника найкращих вусів), мініатю-
ри початку ХХ століття, декоративне панно із фрагментів найрізноманітніших тканин 
із дзеркальними вставками, холодна зброя – усі ці речі знайшли своє місце в будинку. 
Варті уваги кожна віконниця, стулка дверей, кожна стіна, кожен куточок, бо над усім 
цим попрацювала рука майстра і все це створює унікальну атмосферу Сурайта кі хавелі. 

Проте найбільше враження справили сімейний архів та бібліотека. Під архів відве-
дене окреме невеличке приміщенні без вікон. Там зберігається сімейна бухгалтерія – 
рахунки, чеки, розписки та інші документи (мал. 4). А крім того – негативи плівок, 
музичні пластинки, карти володінь, які ми розгорнули на землі внутрішнього дворика й 
довго роздивлялися, і... гороскопи членів сім’ї. Гороскоп має вигляд вузького, але дуже 
довгого сувою, перев’язаного червоною стрічкою, на якому чорним і червоним чорни-
лами мовою гінді каліграфічно виписані благодатні та несприятливі космічні впливи на 
кожне десятиліття життя, накреслені вигадливі таблиці та схеми. Найдовший сувій, 
який ми розгорнули, простягнувся через весь двір і за приблизними підрахунками мав 
40 футів, тобто більше 12 метрів. 

Професор Каран Сінгх мав велику бібліотеку. Значну її частину складали книги з ін-
дійської історії, культури, релігії. Ганді, Неру, Тагор, Бхагават гіта, Махабхарата, чис-
ленні книги з аюрведи, томи Леніна, Маркса й Енгельса, книги, написані самим профе-
сором, знайшли своє місце 
на поличках бібліотеки. Ков-
заючи поглядом по числен-
них книжках та папірцях, я 
побачила кириличне пись-
мо – брошуру з Московської 
олімпіади-1980. У шухлядах 
комода зберігалися запро-
шення від поважних осіб і 
до них, особливу увагу при-
вернуло запрошення до од-
ного з представників непаль-
ського князівського роду 
Рана. Тут також були листи, 
тогочасні листівки, щоден-
ники, записки, газети, за-
писники, медалі, дипломи, 
нагороди спортсмена, старі Мал. 4. Документи з архіву раораджі
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фотографії членів родини. 
Здавалося, що ось-ось сюди 
зайде власник і продовжить 
роботу над своєю недописа-
ною книгою (мал. 5). 

Треба віддати належне 
містеру Махендрі Гауру, ро-
дичу професора та його 
учню, в чию власність по 
його смерті перейшов буди-
нок. Останні три роки він 
займається реконструкцією 
будинку та описом усього, 
що є в ньому. Донедавна має-
ток був у дуже жалюгідному 
стані (на власні очі бачила 
фотографії, змогла порівняти 
“до” і “після”), для збережен-

ня спадку не було належних умов. Зараз ситуація змінилася. У будинку відбувається ре-
монт, містер Махендра намагається покращити умови зберігання сімейних архівів та 
цінних речей, доповнює декор будинку новими, проте цілком стилістично виправдани-
ми предметами мистецтва, які походять переважно з Раджастхану, словом, підтримує 
традиційні ремесла і культуру рідного штату. А охороняють маєток десять собак, яких 
Махендра-джі врятував від голодного життя на індійських вулицях і які радісно ві-
тають відвідувачів спадку професора Карана. А таких багато. Сюди приходять спе-
ціально запрошені туристи, групи школярів та студентів, які хочуть подивитися, як жив 
відомий спортсмен, волонтери, такі, як ми. Зараз пан Махендра веде переговори із гро-
мадськими організаціями про створення музею в частині приміщень маєтку. Можливо, 
скоро доступ у це спокійне, гарне місце буде відкритий для ширшої публіки.

Кожен день у блакитному місті дарував нові відкриття і враження. Знайомство зі 
спільнотою кальвелія, яка традиційно займалася розведенням та дресируванням кобр, з 
індійськими приватними і державними школами, з неповносправними дітьми у спеціа-
лізованих закладах міста та їхніми проблемами, з безправними індійськими жінками та 
їхнім одноманітним життям, гостина у старійшини села Білара недалеко від міста – про 
все це можна говорити ще довго, але це вже інша історія. Насамкінець хочеться сказа-
ти, що нічний Джодхпур з того самого пагорба, де вивищується форт, має не менш не-
ймовірний і величний вигляд, ніж удень, хоч і не видно казкової блакиті його будинків.

Ю. С. Філь

Мал. 5. Газета з бібіліотеки раораджі 
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30 квітня 2014 р. у м. Сімферополі пішов із життя наш добрий друг, колега, видат-
ний український дослідник історії і культури кримських татар доктор історичних 

наук, професор Віктор Юрійович Ганкевич.
Він народився 20 вересня 1968 р. у с. Гладківка Голопристанського р-ну Херсонської 

області. Віктор з відзнакою закінчив середню школу № 11 у Херсоні й усе життя вва-
жав себе патріотом цього міста, але все ж таки душею був прив’язаний більше до своєї 
малої батьківщини – одного з найбільших і найцікавіших селищ України Голої Приста-
ні, що простягається декілька кілометрів уздовж мальовничих берегів Дніпра, де він 
зростав у домівці бабусі. Перші роки життя та юнацтво, проведені в оточенні простих 
людей із широкого українського степу, заклали в майбутнього історика глибоку, при-
родну любов до Батьківщини, а також такі притаманні йому все життя риси характеру, 
як наполегливість, працелюбність, підприємливість, чуйність і весела вдача. Все своє 
життя В. Ю. Ганкевич був беззастережним патріотом. Пригадується такий неординар-
ний та навіть певною мірою небезпечний за радянських часів крок для студента-
історика, як зроблений ним власноруч ще в 1990 р. каліграфічний напис “Українська 
Народна Республіка” над політичною картою світу, що прикрашала його кімнату в 
гуртожитку.

У 1985 р. В. Ганкевич вступив на історичний факультет Сімферопольського дер-
жавного університету (пізніше – Таврійський національний університет ім. В. І. Вер-
надського). Один з іспитів приймала майбутня колега по кафедрі історії України 
Ж. М. Мона, яка поставила оцінку “задовільно” і фактично завалила абітурієнта, але 
його врятувало направлення на навчання, що він мав від Херсонського обласного відді-
лу освіти. Згодом досить впливовий професор Ганкевич неодноразово жартома нагаду-
вав колезі про її “помилку”, що ледве не спрямувала його життя в інше русло. Після 
року навчання в університеті В. Ю. Ганкевич був призваний до лав Радянської Армії. 
Службу проходив поблизу відомого ядерного полігону “Семипалатинськ” у Казахстані. 
Важкі умови служби в екологічно небезпечному місті, безумовно, негативно позначили-
ся на стані здоров’я майбутнього науковця. Однак він достойно виконав свій обов’язок, 
і надалі спогади з армійського життя були одним з улюблених сюжетів розповідей 

ПАМ’ЯТІ В. Ю. ГАНКЕВИЧА.
НЕКРОЛОГ
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сержанта запасу В. Ганкевича в колі друзів. За його словами, два роки служби (1987–
1989) не лише дали йому значний життєвий досвід, а й створили можливість ретельно 
обдумати шляхи подальшої розбудови життя. Відтоді ним було прийнято свідоме рі-
шення спробувати себе як науковця та, можливо, громадського діяча. 

Звичайно, для цього в умовах Радянського Союзу, коли історична наука належала до 
елітарної ідеологічної сфери, до професійного заняття якою, як правило, допускалося 
лише обмежене коло осіб, реалізація таких планів потребувала ретельних підходів. Імо-
вірно, найважливішим кроком, який визначив подальшу наукову та життєву долю 
В. Ю. Ганкевича, став його свідомий вибір як найбільш перспективного наукового ке-
рівника кандидата історичних наук, завідувача кафедрою історії УРСР, першого про-
ректора університету В. Ф. Шарапи. Відповідно до спогадів В. Ю. Ганкевича, останній 
не зміг відмовити бравому щойно демобілізованому з армії студенту, який з’явився в 
приймальні у прикрашеному відзнаками військовому однострої та наполегливо попро-
сив проректора бути науковим керівником.

Необхідно зазначити, що у зв’язку з початком масової репатріації кримських татар 
на півострів актуалізувалася й відповідна наукова проблематика. Саме В. Ф. Шарапа, 
як згадував пізніше В. Ю. Ганкевич, запропонував йому спробувати знайти матеріали 
щодо одного з найвидатніших діячів цього народу – Ісмаїла Гаспринського. Ця пропо-
зиція наукового керівника стала доленосною для Віктора. Вже в першій архівній спра-
ві, що потрапила на стіл молодого студента-дослідника в Кримському обласному архіві, 
містилися важливі матеріали про І. Гаспринського та його автографи. Він з першого ж 
дотику до цієї теми відчув, що це “його” проблематика, та залишався вірним їй все 
життя. Ще за часів навчання В. Ю. Ганкевич підготував курсові роботи про діяльність 
І. Гаспринського як голови Бахчисарайської міської думи, видатного громадсько-
політичного діяча та інші аспекти його біографії, що стали основою його дипломної 
роботи, яка була захищена в 1992 р. 

З 1992-го по 1995 р. В. Ю. Ганкевич був аспірантом кафедри історії України та спе-
ціальних історичних дисциплін історичного факультету СДУ, яку закінчив достроково 
та був переведений на посаду асистента. Дисертацію “Життя та діяльність І. Гасприн-
ського (1851–1914 рр.)” на здобуття наукового ступеня кандидата наук він захистив у 
спеціалізованій вченій раді Запорізького державного університету. А вже за п’ять ро-
ків – 20 вересня 2000 р. рішенням спеціалізованої вченої ради Інституту сходознавства 
ім. А. Кримського НАН України В. Ю. Ганкевичу було присвоєно вчений ступінь док-
тора історичних наук за дослідження “Джадидистська реформа просвіти кримських та-
тар (межа ХІХ–ХХ ст.)”. Зауважимо, що на той час він був наймолодшим доктором 
історичних наук в Україні. 18 лютого 2003 р. рішенням Атестаційної колегії МОН Украї-
ни В. Ю. Ганкевичу було присвоєне вчене звання професора кафедри історії України та 
допоміжних історичних дисциплін.

З того часу В. Ю. Ганкевич віддав перевагу науковій і викладацькій діяльності над 
планами ще армійських часів про громадську діяльність. Причиною цього було розча-
рування у політиці. Ще десь у 1989 р. він за рекомендацією свого наукового керівника 
став кандидатом у члени КПРС, але після отримання необхідного річного стажу від пе-
реведення у члени партії ухилився. Приблизно в той же час він вступив до Народного 
руху за перебудову ім. Т. Шевченка, але діяльність і цієї політизованої сили невдовзі 
його розчарувала. Певною мірою він повернувся до участі в громадських політичних 
об’єднаннях у 2005 р., коли, як і багато інших співробітників Таврійського національ-
ного університету, отримав квиток члена Соціалістичної партії України. Але той крок 
був скоріше необхідною даниною особливостям “помаранчевого” періоду історії Украї-
ни. Загалом В. Ю. Ганкевич досить критично ставився до соціалістичних ідей.

Особисте життя у Віктора не склалося. В середині 1990-х він був одружений зі 
студенткою-істориком Майєю Воронковою, але цей шлюб проіснував недовго. Розча-
рувавшись у подружньому житті й не маючи дітей, весь свій час і творчий потенціал 
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В. Ю. Ганкевич присвячував науці, викладацькій та педагогічній діяльності. Під його 
керівництвом за 14 років було підготовлено 15 кандидатів історичних наук, а троє з 
його учнів вже успішно захистили й докторські дисертації з проблем історії кримських 
татар, передусім у сфері вивчення минулого національної преси, системи освіти, релі-
гійних установ тощо. Тим самим В. Ю. Ганкевич зробив найвагоміший внесок у справу 
вивчення історії і культури кримських татар в Україні та фактично започаткував у рам-
ках наукових досліджень сучасну національну історіографічну школу з цього питання. 
Випускники професора Віктора Ганкевича плідно працюють у системі закладів науки, 
освіти і культури, в органах державного управління різних рівнів. 

В. Ю. Ганкевич був також членом спеціалізованої вченої ради Інституту сходознав-
ства ім. А. Ю. Кримського; членом спеціалізованої вченої ради (докторської) Таврій-
ського національного університету ім. В. І. Вернадського з політології. Він був членом 
редколегії наукових часописів “Учені записки ТНУ” (історія) та “Культура народів 
Причорномор’я”. Його особистий науковий доробок налічує більш ніж 200 наукових і 
науково-методичних робіт (у т. ч. 10 монографій і брошур), які були опубліковані в 
Україні, Німеччині, Росії та Туреччині. У 2004 р. в Анкарі за участі В. Ю. Ганкевича 
відбулася міжнародна конференція, присвячена 90-м роковинам із дня смерті І. Га-
спринського. У збірнику матеріалів конференції, що вийшов за редакцією одного з най-
відоміших у Туреччині фахівців з історії Криму доктора Х. Киримли, опубліковано 
шість (!) статей В. Ю. Ганкевича. Це вказує на безумовне визнання в Туреччині автори-
тету українського науковця як одного з провідних фахівців з питань біографії І. Га-
спринського та історії кримських татар другої половини ХІХ – початку ХХ століття. 

За значні здобутки на ниві наукових досліджень він був неодноразово відзначений: у 
1994–1995 рр. – стипендією Президента України; в 1997 р. – премією Асоціації націо-
нальних громад і спільнот народів Криму ім. І. Гаспринського; у 2008 р. – Почесною 
грамотою МОН України; у 2000 р. – премією Абдель Азіз Сауд Аль-Баптін для нащад-
ків імама Аль Бухарі (Саудівська Аравія); у 2011 р. – Почесною грамотою Президії 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Але найвагомішою відзнакою, яка зали-
шиться назавжди в пам’яті нащадків, є його учні й продовжувачі тієї справи, якій він 
присвятив своє життя. 

Основні праці В. Ю. Ганкевича сходознавчої спрямованості
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“В ім’я гуманітарного завдання” (Ісмаїл Гаспринський в Каїрі) // Вісник Національ-
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SUMMARIES

O. Bubenok
OGUZ FACTOR

IN THE ETHNIC-CULTURAL DEVELOPMENT OF SOUTH RUS
The author of this article pays attention to the fact that researchers marked repeatedly, that

the Black Klobuks rendered noticeable influence on the ethnic-cultural features of the Slavs
of the Middle Dnieper basin exactly in the Old Russian period. However in the Golden Horde
time there was not a considerable outflow of Slavic and Oguz population from the territory of
South Rus. Therefore bringing of the Ukrainian-Turkmen ethnographic parallels became fully
appropriate. General features – the traditions of the horse breeding, making of carpets and
forms of man head-dresses – allow up to a point to talk about an affecting of the Oguzes on
the culture and way of life of the Slavs of the Middle Dnieper not only in the pre-Mongol
time but also in the Golden Horde one.

О. Б. Бубенок
ОГУЗЬКИЙ ФАКТОР

В ЕТНОКУЛЬТУРНОМУ РОЗВИТКУ ПІВДЕННОЇ РУСІ
Автор статті звертає увагу на те, що дослідники неодноразово відзначали, що чорні

клобуки вплинули на этнокультурні особливості слов’ян Середнього Подніпров’я саме
в давньоруський період. Однак у золотоординський час не було значного відтоку
слов’янського й огузького населення з території Південної Русі. Тому цілком законо-
мірним стало залучення українсько-туркменських етнографічних паралелей. Загальні
риси – традиції конярства, килимарства і форма чоловічих головних уборів – дозво-
ляють певною мірою говорити про вплив огузів на культуру і побут слов’ян Середньо-
го Подніпров’я не лише в домонгольський, а й у золотоординський час.

О. Б. Бубенок
ОГУЗСКИЙ ФАКТОР

В ЭТНОКУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ ЮЖНОЙ РУСИ
Автор статьи обращает внимание на то, что исследователи неоднократно отмечали,

что черные клобуки оказали заметное влияние на этнокультурные особенности славян
Среднего Поднепровья именно в древнерусский период. Однако в золотоордынское
время не было значительного оттока славянского и огузского населения с территории
Южной Руси. Поэтому вполне закономерным стало привлечение украинско-туркмен-
ских этнографических параллелей. Общие черты – традиции коневодства, ковроделия и
форма мужских головных уборов – позволяют в определенной степени говорить о воз-
действии огузов на культуру и быт славян Среднего Поднепровья не только в домон-
гольское, но и в золотоордынское время.
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N. Zub (Rudenko)
TURKISH CITIZENS IN THE RUSSIAN EMPIRE

(ХІХ – EARLY ХХ C.)
(based on materials of Ukrainian archives)

The article is devoted to the study of situation of Turkish citizens in the Russian Empire.
The processes and factors that contributed to the increase in the number of Turkish citizens in
the Russian Empire are examined, the phenomenon of the adoption of Russian citizenship
spread among the foreigners and reasons, that accompanied it are described. Significant at-
tention is given to laws and to the orders, that were in effect at the local level. The change of
governmental policy towards the subjects of the Sultan during the destabilization of foreign
situations (Russian-Turkish War and World War I) is depicted.

Н. М. Зуб (Руденко)
“ТУРЕЦЬКОПІДДАНІ” В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ

(ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.)
(за матеріалами українських архівів)

Дослідження присвячене вивченню становища турецьких підданих у складі Росій-
ської імперії. Розглянуто процеси та фактори, що сприяли збільшенню кількості ту-
рецьких підданих у межах Російської імперії, охарактеризовано поширення серед
іноземців явища прийняття російського підданства та причини, що до нього призводи-
ли. Значну увагу приділено законам і розпорядженням, що діяли на місцевому рівні.
Зображено зміну політики уряду щодо підданих султана в період дестабілізації зовніш-
ньополітичних ситуацій (російсько-турецькі війни та І світова війна).

Н. Н. Зуб (Руденко)
“ТУРЕЦКОПОДДАННЫЕ” В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

(ХІХ – НАЧАЛО ХХ ст.)
(по материалам украинских архивов)

Исследование посвящено изучению положения турецких подданных в составе Рос-
сийской империи. Рассмотрены процессы и факторы, что способствовали увеличению
количества турецких подданных в рамках Российской империи, охарактеризовано рас-
пространение среди иностранцев явления принятия российского подданства и причины,
что этому сопутствовали. Значительное внимание уделено законам и распоряжениям,
которые действовали на местном уровне. Показано изменение политики руководства
по отношению к подданным султана в период дестабилизации внешнеполитических
ситуаций (русско-турецкие войны и І мировая война).

O. Mavrina
THE ARHIN BEY FAMILY ON ITS WAY TO A NOBILITY

(19th CENTURY)
The article deals with the process of obtaining the nobility in the 19th century by the Ar-

hin family, one of the most influential bey families of the Crimea. Despite the gentility, the
Arhin family was unable to get confirmation of origin’s antiquity nobility. Some members of
the family during the 19th century tried to obtain the parents’ merit nobility. The research is
based on archival files of the Tauride Assembly of Noble Deputies from the State Archive of
the Republic of Crimea.

О. С. Мавріна
БЕЙСЬКИЙ РІД АРГІН НА ШЛЯХУ ДО ДВОРЯНСТВА (ХІХ ст.)

У статті висвітлено процес отримання дворянства в ХІХ столітті одним із найвпли-
вовіших бейських родів Криму – родом Аргін. Незважаючи на знатність, цей рід не зміг
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отримати підтвердження дворянства за древністю походження. Окремі представники
роду протягом ХІХ століття намагалися отримати дворянство за заслугами батьків. До-
слідження базується на архівних справах Таврійського Дворянського Депутатського Зі-
брання Державного архіву Республіки Крим.

О. С. Маврина
БЕЙСКИЙ РОД АРГИН НА ПУТИ К ДВОРЯНСТВУ (XIX в.)

В статье освещен процесс получения дворянства в XIX веке одним из самых влия-
тельных бейских родов Крыма – родом Аргин. Несмотря на знатность, род Аргин не
смог получить подтверждение дворянства по древности происхождения. Отдельные
представители рода в течение XIX века пытались получить дворянство по заслугам ро-
дителей. Исследование базируется на архивных делах Таврического Дворянского Де-
путатского Собрания Государственного архива Республики Крым.

M. Mongush
CHRISTIANITY IN TUVA: HISTORY AND PRESENT

The article is about activity of traditional Christian organizations and also nontraditional
religions in Tuva: the South Korean church of Christians of belief of evangelical “Sun Bok
Ym”, a community of Witnesses of Jehovah, a missionary society “Christian” and some other
religious movements which were widely adopted in republic after disintegration of Soviet
Union in 1991.

М. В. Монгуш
ХРИСТИЯНСТВО В ТУВІ:

ІСТОРІЯ Й СУЧАСНИЙ СТАН
У статті розглядається діяльність традиційних православних організацій, а також

нетрадиційних конфесій у Туві – Південнокорейської церкви християн віри євангель-
ської “Сун Бок Им”, громади Свідків Ієгови, місіонерського товариства “Християнин” і
низки інших релігійних рухів, що набули поширення в республіці після розпаду Радян-
ського Союзу в 1991 р.

М. В. Монгуш
ХРИСТИАНСТВО В ТУВЕ:

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
В статье рассматривается деятельность традиционных православных организаций, а

также нетрадиционных конфессий в Туве – Южнокорейской церкви христиан веры
евангельской “Сун Бок Ым”, общины Свидетелей Иеговы, миссионерского общества
“Христианин” и ряда других религиозных движений, получивших широкое распро-
странение в республике после распада Советского Союза в 1991 г.

M. Osypenko
FOUR REMINISCENCES OF ANCIENT RUS’ CHRONICLES

ABOUT FIRST RUS’ AND CUMANS CONTACTS

The author of this article gives an analysis of the fragmentary evidences of Ancient Rus’
chronicles of 1055–1071 about the Cumans. The main problems of the relationship between
Rus’ and Nomads in this period have been observed. It has been noted, that main task of his-
toric development of the Cumans during this period was the solution of internal ‘steppe’
problems and the threat, which had come, had only local character and wasn’t impending
over state.
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М. С. Осипенко
ЧОТИРИ ЗГАДКИ ДАВНЬОРУСЬКИХ ЛІТОПИСІВ

рр ст
В пропонованій статті автор аналізує фрагментарні свідчення давньоруських літо-

писів про половців з 1055 по 1071 рр. Розглянуті основні проблеми русько-половецьких
відносин у вказаний період. Встановлено, що основним завданням історичного роз-
витку половців на цьому етапі було вирішення внутрішніх “степових” проблем, а самі
вторгнення носили локальний характер і не загрожували державі.

М. С. Осипенко
ЧЕТЫРЕ ПАМЯТКИ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛЕТОПИСИ

О ПЕРВЫХ РУССКО-ПОЛОВЕЦКИХ КОНТАКТАХ 50–70 гг. XI в.
В предлагаемой статье автор анализирует фрагментарные свидетельства древнерус-

ских летописей о половцах с 1055 по 1071 гг. Рассмотрены основные проблемы русско-
половецких отношений в указанный период. Установлено, что основной задачей
исторического развития половцев на этом этапе было решение внутренних “степных”
проблем, а сами вторжения носили локальный характер и не угрожали государству.

I. Otroshchenko
TUVA SANGHA IN THE XX-th CENTURY:

MODERNIZATION PROCESSES
Article is devoted to the reform processes of Tuva Buddhist community in the XXth cen-

tury. The active policy of Mongolia directed on returning of Tuva in an orbit of the influence
became motive for modernization of Tuva sangha during war and revolution. The special at-
tention was given to the problem of creation in Tuva uniform spiritual management of Bud-
dhists and election of its leader (1910-s). Russian politicians used the experience of construc-
tion of northern-Buddhist hierarchy in the Russian empire and hoped to reduce influence of
the Mongolian hierarchs in Tuva. In the Tuva People Republic the reform processes of Bud-
dhist church occurred in the tideway of movement for the renovation. Both modernization
waves (1910-s and 1920-s) have been actually initiated from the outside, first of all for politi-
cal reasons (though they have been supported by some influential and authoritative lamas).
These processes had no appropriate development owing to radical political changes in the
Urianhai district and the Tuva People Republic. The Buryat sangha (at first traditional church,
and in due course – reformers, supporters of movement for the renovation) was a moderniza-
tion example. Only in 1990-s in the Republic Tuva, the modernization process of the Tuva
church begun in 1910-s at last has taken place, and the Tuva sangha has received the head.

І. В. Отрощенко
ТУВИНСЬКА САНГХА У ХХ СТОЛІТТІ:

МОДЕРНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ
Стаття присвячена процесам реформування буддійської общини Туви у ХХ столітті.

Вагомим мотивом для модернізації тувинської сангхи, ініційованої російськими урядов-
цями під час війни і революції (1910-ті рр.), стала активна політика Автономної Монго-
лії, спрямована на повернення Туви в орбіту свого впливу. Особлива увага приділялася
проблемі створення єдиного духовного управління тувинських буддистів та обрання
його глави. Російські політики використовували досвід побудови північнобуддійської
ієрархії в Російській імперії й сподівалися зменшити вплив монгольських ієрархів на
тувинців. У період ТНР процеси реформування буддійської церкви окреслилися було в
межах руху за оновлення. Обидві хвилі модернізації – 1910-х та 1920-х років – були
фактично ініційовані ззовні, в перш чергу з політичних міркувань (хоча й були підтри-
мані низкою поважних лам), і не дістали належного розвитку внаслідок радикальних
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політичних змін в Урянхайському краї та Тувинській Народній Республіці. Показовим
зразком та орієнтиром для обох проектів модернізації стала бурятська сангха (спочатку
традиційна церква, а з часом реформатори – прибічники руху за оновлення). Після ни-
щівного руйнування хуре і переслідувань лам у 1930-ті рр. лише через кілька десятиліть,
у 1990-ті роки в Республіці Тува, розпочатий у 1910-ті рр. процес модернізації тувин-
ської сангхи нарешті відбувся, а тувинська буддійська громада отримала свого главу.

И. В. Отрощенко
ТУВИНСКАЯ САНГХА В ХХ ВЕКЕ:

МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
Статья посвящена процессам реформирования буддийской общины Тувы в ХХ веке.

Весомым мотивом для модернизации тувинской сангхи, инициированной российскими
чиновниками, во время войны и революции (1910-е гг.) стала активная политика Мон-
голии, направленная на возвращение Тувы в сферу своего влияния. Особое внимание
уделялось проблеме создания единого духовного управления тувинских буддистов и
избранию его главы. Российские политики использовали опыт построения севернобуд-
дийской иерархии в Российской империи и надеялись уменьшить степень влияния мон-
гольских иерархов на единоверных тувинцев. В период ТНР процессы реформирования
буддийской церкви протекали в рамках обновленческого движения. Обе волны модер-
низации – 1910-х и 1920-х гг. – были фактически инициированы извне, в первую оче-
редь из политических соображений (хотя и были поддержаны рядом влиятельных и
авторитетных лам), и не получили надлежащего развития вследствие радикальных по-
литических изменений в Урянхайском крае и Тувинской Народной Республике. В каче-
стве образца и ориентира для обоих проектов модернизации выступала бурятская
сангха (сначала традиционная церковь, а со временем – реформаторы – сторонники об-
новленческого движения). После сокрушительного разгрома хуре и преследований лам
в 1930-е гг. лишь через несколько десятилетий, в 1990-х гг. в Республике Тува, начатый
в 1910-е гг. процесс модернизации тувинской сангхи наконец состоялся, а тувинская
буддийская община получила своего главу.

Ya. Pylypchuk
DYNASTY AND CLAN OF SHARUKANIDS:
CHARACTERS OF RUSSIAN CHRONICLES

AND “THE TALE OF IGOR SVYTOSLAVYCH”
This study is devoted to the history of dynasty and clan of Sharukanids that was headed

by Donetsk Qipchaqs. Sharukanids had to withstand competition from tribe and clan Qay-opa
in the struggle for power in the West Eurasian steppes. Sharukanids have won by consolida-
tion and reform of succession to the throne, made by Atrak (Otrok). Sharukanids owned all
the lands of Donetsk Qipchaqs, but were divided to different clans. Sirchan clan owned
steppes of North-West Caucasus and was one of the wings of confederation of Donetsk Qip-
chaqs. Eltukove clan was also a branch of the dynasty of Sharukanids, who owned nomad
camps on the upper Don, basins of Khoper, Vorona, Bityug. This clan actively cooperated
with the Ryazan principality. Clan of Sharukanids influenced the policies of Eastern Europe
for many years. Konchak was one of the characters of the “Tale of Igor Svyatoslavych”.
Sharukanids had active contacts with Bagratids of Georgia and Chernihiv-Siver Olgovychy.

Я. В. Пилипчук
ДИНАСТІЯ ТА КЛАН ШАРУКАНІДІВ:

ГЕРОЇ ЛІТОПИСІВ ТА “СЛОВА ПРО ПОЛК ІГОРІВ”
Дослідження присвячене історії клану Шаруканідів. Донецьких кипчаків очолювала

династія та клан Шаруканідів. Шаруканідам довелось витримати конкуренцію за вплив
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у західноєвразійських степах з Каєпичами. Шаруканіди змогли здобути перемогу за-
вдяки згуртованості та реформі успадкування престолу, котру провів Отрок. Землі кон-
федерації донецьких кипчаків належали усьому клану Шаруканідів, який поділявся на
окремі династії. Клан Сирчана правив степами Північно-Західного Кавказу і складав
одне з крил конфедерації донецьких кипчаків. Відгалуженням династії Шаруканідів
був клан Єльтукове, котрий володів землями на Верхньому Доні, у басейнах Хопра,
Ворони, Бітюга. Він активно взаємодіяв з Рязанським князівством. Клан Шаруканідів
протягом багатьох років мав великий вплив на політику Східної Європи. Логічно, що
Кончак був одним з героїв “Слова про полк Ігорів”. Шаруканіди підтримували активні
контакти з Грузією та чернігово-сіверськими Ольговичами.

Я. В. Пилипчук
ДИНАСТИЯ И КЛАН ШАРУКАНИДОВ:

ГЕРОИ ЛЕТОПИСЕЙ И “СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ”
Исследование посвящено истории клана Шаруканидов. Донецких кыпчаков возглав-

ляла династия и клан Шаруканидов. Шаруканидам в борьбе за власть в западноевразий-
ских степях пришлось выдержать конкуренцию со стороны клана и племени Каепичей.
Шаруканиды победили благодаря консолидированности и реформе наследования пре-
стола, которую провел Атрак (Отрок). Земли конфедерации донецких кыпчаков принад-
лежали всему клану Шаруканидов, который делился на отдельные династии. Клан
Сырчана владел степями Северо-Западного Кавказа и составлял одно из крыльев конфе-
дерации донецких кыпчаков. Также ветвью династии Шаруканидов был клан Ельтукове,
который владел кочевьями на Верхнем Дону, в бассейнах Хопра, Вороны, Битюга. Он
активно взаимодействовал с Рязанским княжеством. Клан Шаруканидов на протяжении
многих лет оказывал большое влияние на политику государств Восточной Европы. Ло-
гично, что Кончак был одним из героев “Слова о полку Игореве”. Шаруканиды поддер-
живали активные контакты с Грузией и чернигово-северскими Ольговичами.

F. Turanly
THE RELATIONS OF UKRAINIAN COSSACK STATE

WITH THE CRIMEAN KHANATE AND PORTA
(BASED ON TURKIC OTTOMAN CHRONICLES)

Historic aspects of the Cossack Ukraine and the Crimean Khanate have been studied
due to their representation in the Turkic Ottoman chronicles. The evolution of the chronicle
writing is considered as a source for an objective studying of the Crimean Khanate’s history
and its international relations, in particular those ones with the Ukrainian Cossack State.

Ф. Ґ. Туранли

Досліджуються історичні аспекти історії козацької України та Кримського ханства в
тюрксько-османських літописаннях. Говориться про еволюцію літописання як джерело
для об’єктивного вивчення історії Кримського ханства та його міжнародних відносин,
зокрема взаємин з Української козацькою державою.

Ф. Г. Туранлы

Исследуются исторические аспекты истории казацкой Украины и Крымского хан-
ства в тюркско-османских летописаниях. Говорится об эволюции летописания как об
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источнике для объективного изучения истории Крымского ханства и его международ-
ных отношений, в частности отношений с Украинским казацким государством.

A. Lyamets
HISTORICAL ASPECT OF MIDDLE EAST LIBRARIES

COLLECTION DEVELOPMENT
(INFLUENCE OF THE QURAN ON THE DEVELOPMENT

OF THE LITERATURE SELECTION SUBSYSTEM)
The article represents historical aspect of the Middle East libraries collection develop-

ment. Namely we draw our attention to influence of the Quran on the development of the
literature selection subsystem. Premises of pre-Islamic and Islamic libraries origination
have been analyzed, several Quran suras have been reviewed with relation to information
about written language, manuscripts, forbidden and allowable for Muslims thematic areas
in them. Following tafsirs the literature selection subsystem for mosque and madrasah li-
braries of Muhammad’s epoch was reconstructed. Some selection criteria were found. The
mentions about the manuscripts Muhammad had been reading were analyzed. The article
also characterizes the features of the pre-Islamic and Islamic literature typology.

А. М. Лямець
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ У ФОРМУВАННІ ФОНДІВ

БІБЛІОТЕК БЛИЗЬКОГО СХОДУ
(ВПЛИВ КОРАНУ НА ФОРМУВАННЯ

ПІДСИСТЕМИ ВІДБОРУ ЛІТЕРАТУРИ)
Стаття присвячена історичному аспекту формування фондів бібліотек Близького

Сходу. Зокрема, звертається увага на вплив Корану на формування підсистеми від-
бору літератури. Проаналізовано передумови появи доісламських та ісламських
бібліотек, низку сур із Корану розглянуто з точки зору наявності в них інформації
про писемність, рукописні книги, заборонені або дозволені для мусульман тематики.
Виходячи з пояснення смислів Корану, частково реконструйовано підсистему відбо-
ру літератури для бібліотек мечетей та медресе часів пророка Мухаммада, виявлено
низку критеріїв відбору, проаналізовано згадки про рукописні книги, які читав про-
рок Мухаммад, окреслено особливості типологізації доісламської та ісламської лі-
тератури.

А. М. Лямец
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДОВ

БИБЛИОТЕК БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
(ВЛИЯНИЕ КОРАНА НА ФОРМИРОВАНИЕ

ПОДСИСТЕМЫ ОТБОРА ЛИТЕРАТУРЫ)
Статья посвящена историческому аспекту формирования фондов библиотек

Ближнего Востока. А именно обращается внимание на влияние Корана на формиро-
вание подсистемы отбора литературы. Проанализированы предпосылки появления
доисламских и исламских библиотек, некоторые суры из Корана рассмотрены с точ-
ки зрения наличия в них информации про письменность, рукописные книги, запре-
щённые и разрешённые для мусульман тематики. Исходя из пояснений смыслов
Корана, частично реконструирована подсистема отбора литературы для библиотек
мечетей и медресе эпохи пророка Мухаммада, обнаружен ряд критериев отбора,
проанализированы упоминания про рукописные книги, которые читал пророк Му-
хаммад, охарактеризированы особенности типологизации доисламской и исламской
литературы.
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A. Bogomolov
GOT A PROBLEM – DESTROY IT! A FRAME-SEMANTIC ANALYSIS

OF THE PROVERB LĀ YAFULLU AL-ḤADĪD ILLĀ AL-ḤADĪD
IN THE EGYPTIAN REVOLUTIONARY DISCOURSE

This is the 1st article in a tripartite series on the construction of social and political other in
the discourse of the Arab Spring in Egypt. Egyptian revolutionary discourse has coined a new
concept for the enemy/opponent FULŪL, which will be analyzed in detail in subsequent two
articles in this series. We found that the key if not the only precedential text related to this con-
cept is an old Arabic proverb, which shows high frequency in the revolutionary discourse as
one of the January 25 revolution semi-official slogans. The present article provides a frame-se-
mantic analysis of the proverb lā yafullu al-ḥadīd illā al-ḥadīd (nothing but the iron notches the
iron), conveying a meaning similar to that of the English proverb one nail drives out another.

А. В. Богомолов
ПОЯВИЛАСЬ ПРОБЛЕМА – УНИЧТОЖЬ ЕЕ!

ФРЕЙМОВО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОСЛОВИЦЫ
LĀ YAFULLU AL-ḤADĪD ILLĀ AL-ḤADĪD

В ЕГИПЕТСКОМ РЕВОЛЮЦИОННОМ ДИСКУРСЕ
Это первая статья в серии, состоящей из трех частей, о конструировании социально-

политического иного в дискурсе Арабской Весны в Египте. Египетский революцион-
ный дискурс создал новый концепт врага / оппонента FULŪL, который будет подроб-
но рассмотрен в последующих двух статьях этой серии. Мы обнаружили, что ключе-
вым, если не единственным, прецедентным текстом, связанным с этой концепцией,
является старая арабская пословица, которая часто используется в революционном дис-
курсе как один из полуофициальных лозунгов революции 25 января. Настоящая статья
представляет собой фреймово-семантический анализ пословицы lā yafullu al-ḥadīd illā
al-ḥadīd (железо зазубривается только железом), по смыслу подобной английской по-
словице one nail drives out another (букв. “гвоздь гвоздем вышибают”).

О. В. Богомолов
З’ЯВИЛАСЬ ПРОБЛЕМА – ЗНИЩ ЇЇ!

ФРЕЙМОВО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ
ПРИСЛІВ’Я LĀ YAFULLU AL-ḤADĪD ILLĀ AL-ḤADĪD
В ЄГИПЕТСЬКОМУ РЕВОЛЮЦІЙНОМУ ДИСКУРСІ

Це перша стаття в серії, що складається з трьох частин, про конструювання со-
ціально-політичного іншого в дискурсі Арабської Весни в Єгипті. Єгипетський револю-
ційний дискурс створив новий концепт ворога / опонента FULŪL, який буде детально
розглянутий в наступних двох статтях цієї серії. Ми виявили, що ключовим, якщо не єди-
ним, прецедентним текстом, пов’язаним із цією концепцією, є старе арабське прислів’я,
яке часто використовується в революційному дискурсі як одне з напівофіційних гасел
революції 25 січня. Пропонована стаття є фреймово-семантичним аналізом прислів’я lā
yafullu al-ḥadīd illā al-ḥadīd (залізо вищерблюється лише залізом), за змістом подібного
до англійського прислів’я one nail drives out another (букв. “цвях цвяхом вибивають”).

D. Tsolin
TEN POEMS FOR THE SHAVU’OTH FESTIVAL

FROM MS PARIS HÉBR. 110:
TRANSLATION INTO UKRAINIAN, COMMENTARIES AND NOTES

(Part ІІ)
This article is concerned with some specificities of the Jewish liturgical poetry, which was

written in Aramaic in the period between IV and VIII centuries, and especially – with ten



Summaries

The World of the Orient, 2014, № 2                                                                                          169

poems from the Fragmentary Targum (MS Paris Hébr. 110). These poems, which were in��
tended for liturgical recitation in the Shavu’oth festival, have not been translated in Eng�
lish, German or French before. Since these poems were written in different times, they 
reflect two main types of verse structure – the pre-classical (IV–VI cent.) and the classical 
(VI–VIII cent.) ones. This article is focused on the difference between poetical syntax and 
verse structure of the pre�classical and classical periods of history of the Jewish liturgical 
poetry.

Д. В. Цолін
ДЕСЯТЬ ПОЕМ НА СВЯТО ШАВУОТ 

З РУКОПИСУ PARIS HÉBR. 110 ФРАГМЕНТАРНОГО ТАРГУМА:
ПЕРЕКЛАД З АРАМЕЙСЬКОЇ, КОМЕНТАРІ, ПРИМІТКИ

(Частина ІІ) 
Стаття присвячена єврейській літургійній поезії, написаній арамейською мовою в 

IV–VIII ст., зокрема десятьом поемам із Фрагментарного Тарґума (рукопис Paris Hébr. 
110), переклад яких індоєвропейськими мовами не було здійснено раніше. Ці поеми 
були призначені для читання в синагозі на свято Шавуот, тож вони були своєрідним по�
етичним “коментарем” до тексту Десяти Заповідей. Оскільки ці поетичні твори були 
написані в різний час, ритміко-синтаксичні основи віршування в них відображають два 
основні типи поезії – докласичний (IV–VI ст.) та класичний (VI–VIII ст.). Значну увагу 
в статті приділено різниці між поетичним синтаксисом докласичного та класичного пе�
ріодів історії єврейської літургійної поезії.

Д. В. Цолин
ДЕСЯТЬ ПОЭМ К ПРАЗДНИКУ ШАВУОТ

ИЗ РУКОПИСИ PARIS HÉBR. 110 ФРАГМЕНТАРНОГО ТАРГУМА: 
ПЕРЕВОД С АРАМЕЙСКОГО, ПРИМЕЧАНИЯ, КОММЕНТАРИИ

(Часть ІІ)
Статья посвящена еврейской литургической поэзии на арамейском языке, созданной 

в IV–VIII вв., в частности десяти поэмам из Фрагментарного Таргума (рукопись Paris 
Hébr. 110), перевод которых на индоевропейские языки ранее не был известен. Эти 
поэмы, предназначавшиеся для декламации в синагоге во время праздника Шавуот, 
представляют собой своеобразный поэтический “комментарий” к тексту Десяти 
Заповедей. Поскольку эти произведения были написаны в разное время, ритмико-
синтаксические основы стихосложения в них отражают два основных типа поэзии – 
доклассический (IV–VI вв.) и классический (VI–VIII вв.). Особое внимание в данной 
статье уделяется различию между поэтическим синтаксисом доклассического и 
классического периодов истории еврейской литургической поэзии.

V. Kiktenko
JIANG QING’S “POLITICAL CONFUCIANISM” 

AS A REJECTION OF WESTERN MODEL OF DEVELOPMENT
The article describes the main points and arguments of Jiang Qing’s “Political Confu�

cianism” as a revival of the tradition of the Gunyan school (公羊学). It presents the differences 
between the “Mind Confucianism” (心性儒学, xīnxìng rúxué) and “Political Confucianism” 
(政治儒学, zhèngzhì rúxué), defines the basic features of the three-dimensional theory of po�
litical legitimacy and the concept of a three�part legislation, analyzes the restoration project 
of Confucianism as the state religion and criticism of “Political Confucianism”. The present 
article proved that Jiang Qing opposes to Western political models and offers a conservative 
path of reform that relies on the cultural heritage of China.
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В. О. Кіктенко
“ПОЛІТИЧНЕ КОНФУЦІАНСТВО” ЦЗЯН ЦІНА

ЯК ВІДМОВА ВІД ЗАХІДНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ
У статті розглянуто основні положення й аргументи “політичного конфуціанства”

Цзян Ціна як відродження традиції школи Гун’ян (公羊学). Показано відмінності між
“моральним конфуціанством” (心性儒学, xīnxìng rúxué) і “політичним конфуціанством”
(政治儒学, zhèngzhì rúxué), визначені основні риси теорії тривимірної політичної легі-
тимності та концепції тричастинного законодавства, проаналізовано проект відновлен-
ня конфуціанства в ролі державної релігії та критику “політичного конфуціанства”.
Доведено, що Цзян Цін виступає проти західних політичних моделей та пропонує кон-
сервативний шлях реформ з опертям на культурну спадщину Китаю.

В. А. Киктенко
“ПОЛИТИЧЕСКОЕ КОНФУЦИАНСТВО” ЦЗЯН ЦИНА

КАК ОТКАЗ ОТ ЗАПАДНОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ
В статье рассмотрены основные положения и аргументы “политического конфу-

цианства” Цзян Цина как возрождение традиции школы Гунъян (公羊学). Показаны
различия между “моральным конфуцианством” (心性儒学, xīnxìng rúxué) и “полити-
ческим конфуцианством” (政治儒学, zhèngzhì rúxué), определены основные черты теории
трехмерной политической легитимности и концепции трехчастного законодательства,
проанализированы проект восстановления конфуцианства в качестве государственной
религии и критика “политического конфуцианства”. Доказано, что Цзян Цин выступает
против западных политических моделей и предлагает консервативный путь реформ с
опорой на культурное наследие Китая.
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