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Серед проблем, що не одне століття 
турбують дослідників історії Східної 

Європи в добу Середньовіччя, існує про-
блема походження та етнічної приналеж-
ності народу Буртас, про який середньо-
вічні автори повідомляли досить доклад-
ні відомості. Як вважають дослідники, до 
ІХ ст. етнонім буртас не був відомий у 
письмових джерелах. Принаймні існує 
думка, що найбільш ранні відомості про 
буртасів містяться у творі мусульман-
ського автора ал-Калбі, який жив у пер-
шій половині  ІХ ст., де буртаси відомі як 
бурджас [Гаркави 1870,  15, 20]. А зго-
дом, у Х–XV ст., народ Буртас часто фі-
гурує у творах таких мусульманських ав-
торів, як ал-Мас‘уді, ал-Істахрі, Ібн Русте, 
Ібн Хаукаль, ал-Бакрі, „Худуд ал-‘Алам”, 
ал-Марвазі, Гардізі, ал-Ідрісі, Хімйарі 
тощо [Заходер 1962, 245–246]. Окрім того, 
у своєму листі хозарський цар Йосип пе-
релічує підвладні йому народи, серед яких 
він згадує народ бурт-с, який був сусідом 
волзьких булгар [Коковцов 1932, 98–102]. 
Проте давньоруські тексти при описі по-
дій Х–ХІІ ст. зовсім не згадують буртасів. 
Відомості про буртасів як сусідів волзьких 
булгар вперше з’являються у складеному 
в середині XIII ст. пам’ятнику давньорусь-
кої літератури “Слово о погибели Русской 
земли”. Там відзначені території, залежні 
від князів Стародавньої Русі напередодні 
монгольського вторгнення, серед яких зга-
дується область сусідів волзьких булгар – 
буртасів [Бегунов 1965, 184]. Окрім того, 
згадку про буртасів зберегли не лише се-
редньовічні тексти, а й назви місцевостей. 
Дані топонімії свідчать про те, що топоні-
ми типу Буртас, Буртаси набули поши-
рення саме на правому березі Середньої 
Волги, а на лівому березі Волги практич-
но відсутні [Попов 1948, 200–203; Попов 

1973, 119; Добродомов 1989, 18–19; Васи-
льев 1960, 206–207].

Всі ці відомості дали підстави більшос-
ті дослідників локалізувати буртасів на 
правобережжі Середньої Волги, хоча при 
цьому від самого початку намітились роз-
біжності щодо їхньої етнічної атрибуції. 
Проблема походження буртасів цікавила 
багатьох дослідників, починаючи з по-
чатку ХІХ ст., що, врешті-решт, спричи-
нило до великої кількості публікацій на 
цю тему. Таких публікацій було настільки 
багато, що в 1960 р. вийшла навіть вели-
ка історіографічна стаття Б.О. Васильєва 
„Проблема буртасів і мордва”, в якій до-
слідник виділив кілька гіпотез про похо-
дження та етнічну приналежність бурта-
сів, що сформувалися більше ніж за пів-
тора століття: мордовська (П.С. Савельєв,                                                                                                                       
Й. Маркварт, В.В. Бартольд, В.Ф. Мі-
норський, В.В. Гольмстен та ін.), тюрк-
ська – предки чувашів, татар-мішарів                                  
(В.О. Сбоєв, І.М. Смирнов, С.М. Се-
редонін, Ф.Ф. Чекалін, В.Ф. Венстберг,           
А.Х. Халіков, М.Г. Сафаргалієв та ін.), 
угорська (Б.О. Васильєв, П.П. Степанов, 
П.М. Черменський), кавказька (О.І. По-
пов) [Васильев 1960]. Такі ж розбіжності 
щодо походження буртасів зберігалися 
серед дослідників і наприкінці радянсько-
го періоду, про що може свідчити конфе-
ренція „Питання етнічної історії Волго-
Доння в епоху середньовіччя та проблема 
буртасів”, що відбулася в січні 1990 р. у 
Пензі (Росія). Там було представлено не 
менше гіпотез щодо походження буртасів: 
тюркська (Ш.З. Бахтієв, М.З. Закієв), угор-
ська (М.С. Полубояров, О.В. Расторопов, 
А.Х. Халіков), іранська (Г.Є. Афанасьєв, 
Р.Г. Кузєєв) [Вопросы этнической исто-
рии… 1990]. Конференція показала, що, з 
одного боку, дослідники пізньорадянсько-

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО
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го періоду відмовились від мордовської 
гіпотези походження буртасів, а з другого 
боку – з’явилася нова гіпотеза про іранське 
(аланське) походження буртасів. Щодо ви-
никнення останньої гіпотези існує  цікава 
передісторія. 

Серед тих дослідників, хто дуже сум-
нівався у мордовському походженні бур-
тасів, була А.Є. Аліхова. Вона першою 
звернула увагу на значний імпульс сал-
тівської культури на правобережжі Се-
редньої Волги у VIII–X ст., що дало їй 
підстави говорити про етнічні контакти 
мордовських і аланських племен у хозар-
ський період [Алихова 1949, 138; Алихо-
ва 1959, 31–32]. Дослідження археологіч-
них матеріалів  XI–XIІ ст. дали підстави                                                                     
А.Є. Аліховій стверджувати, що після па-
діння Хозарського каганату частина ала-
нів просунулась із лісостепового Подоння 
на північний схід, у середовище мордви-
мокши, принесши з собою традицію хова-
ти жінок на боці у скорченому положенні і 
племінну назву Буртас [Алихова 1959, 32; 
Алихова 1969, 5]. Окрім того, аналізуючи 
повідомлення  про буртасів ал-Масуді від 
914 р. та Ібн Хаукаля, вона прийшла до ви-
сновку, що буртаси мешкали не лише на 
території Середнього Поволжя, а й поруч 
із Кавказом, „неподалік від Ітіля” [Али-
хова 1949, 52–53]. А саме це повністю не 
узгоджується з мордовською гіпотезою!

До того ж дані мусульманських авторів 
про буртасів були зібрані і систематизова-
ні сучасником А.Є. Аліхової – Б.М. Захо-
дером [Заходер 1962, 27–28]. У результаті 
Б.М. Заходер прийшов до висновку, що 
під буртасами східні джерела розуміли не 
одне плем’я, а народонаселення, яке було 
розсіяне на досить великій території [За-
ходер 1962, 238]. У зв’язку з цим особли-
вий інтерес становить походження етніч-
ного терміна буртас. Так, Б.М. Заходер,        
В.Ф. Мінорський та інші дослідники 
звернули увагу на те, що ця назва була ві-
дома в російських текстах XIII–XVII ст.                                                                
як буртас, у мусульманських авторів                                       
ІХ–ХІ ст.: ал-Кальбі як б.рджас, ал-
Масуді, Істахрі та Ібн Хаукаля як б.ртāс, 
в Ібн Русте та Гардізі як б.рдāс, в „Худуд 

ал-‘Алам” як б.рāдāс, а в ал-Бак-рі – як 
ф.рдāс. А це спонукає вважати, що оригі-
нал цієї назви мав виглядати інакше, ніж 
російське буртас [Гаркави 1870, 15; Захо-
дер 1962, 230; Minorsky 1937, 462]. На під-
ставі цього В.М. Мінорський прийшов до 
висновку, що форма ф.рдāс, подана в ал-
Бакрі, є найбільш близькою до оригіналу 
[Minorsky 1937, 462]. Як наслідок, дослід-
никами були запропоновані кілька варіан-
тів перекладу назви ф.рдāс як самоназви 
східноєвропейських аланів-асів, якщо ви-
ходити з того, що у другій частині цієї на-
зви має бути самоназва аланів – ас. При 
цьому дослідники припускали існування 
двох варіантів цього етноніма: ф.ртāс 
та ф.рдāс. Так, польський орієнталіст                              
Т. Левицький схильний був вбачати в його 
першій частині осетинський термін fyrt / 
furt – „син, нащадок” і відповідно до цьо-
го переклав з осетинської ф.ртāс як „на-
щадки асів” [Lewicki 1965, 1–14]. На жаль, 
ці наукові розвідки польського дослідника 
залишились непоміченими вчасно східно-
європейськими медієвістами.

Спеціальному вивченню цієї проблеми 
присвятив себе Г.Є Афанасьєв, який вису-
нув  дуже оригінальну гіпотезу. Так, ще у 
80-ті рр. ХХ ст. він у своїх публікаціях до-
водив, що алани лісостепового Подоння, 
які входили до складу Хозарського кагана-
ту, у середньовічних мусульманських дже-
релах були відомі за назвою Буртас. На 
думку вченого, первісною формою назви 
народу була ф.рдас, що зустрічається в ал-
Бекрі. З огляду на це дослідник запропо-
нував розглядати етнічний термін ф.рдас 
як осетинське (аланське) словосполучення 
фырт-ас – „сини аські” [Афанасьев 1984, 
28–41], що збігається зі спостереженнями 
Т. Левицького. При цьому Г.Є. Афанасьєв 
звернув увагу на етнографічні особливості 
буртасів, що, на його думку, мали збігати-
ся з даними про аланів північно-західної 
частини Хозарського каганату. Дослідник 
вважав, що слід довіряти лише тим дже-
релам, що „локалізують буртасів на захід 
від Ітіля”. При цьому вчений акцентував 
увагу на аланському походженні етноніма 
буртас, припускаючи можливость прожи-
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вання аланів і поза межами лісостепового 
Подоння, в інших районах Східної Євро-
пи [Афанасьев 1984, 28–41]. Справді, ано-
німний автор „Худуд ал-‘Алам” [Minorsky 
1937, 1962], ал-Масуді у деяких уривках 
своїх творів [Минорский 1963, 195–196] 
та деякі інші мусульманські автори локалі-
зують буртасів не безпосередньо на Волзі, 
а на захід від неї. Проте ці дані не містять 
чіткої інформації про локалізацію буртасів 
саме у лісостеповому Подонні і свідчення 
такого характеру вкрай обмежені.  

В останні десятиліття ХХ ст. інтерес 
до проблеми буртасів Східної Європи ви-
являли не лише історики та археологи, а й 
лінгвісти. Так, І.Г. Добродомов присвятив 
цій проблематиці цілу серію статей. Він, 
незалежно від інших дослідників, прий-
шов до висновку, що буртасами ранньосе-
редньовічні мусульманські автори назива-
ли східноєвропейських аланів. Він вбачав 
в етнонімі буртас етнічний термін ф.рдāс, 
перша частина якого співвідносилася з 
осетинським терміном furd / ford – “вели-
ка ріка”, і відповідно до цього він переклав 
ф.рдāс як „річкові аси” [Добродомов 1980, 
40]. Розвиваючи далі свою гіпотезу про то-
тожність східноєвропейських аланів-асів з 
буртасами, І.Г. Добродомов виявив аланіз-
ми в мордовській, чуваській та інших мо-
вах народів Середньої Волги [Добродомов 
1980, 37–41; Добродомов 1990, 57–59]. До-
слідником навіть були виявлені аланізми у 
російській мові [Добродомов 1981, 37–42]. 
І яке ж було здивування Г.Є. Афанасьєва та 
І.Г. Добродомова, коли вони виявили, що 
набагато раніше про аланське походжен-
ня буртасів писав відомий український та 
американський сходознавець О.Й. Пріцак, 
роботи якого, за цілком відомих обставин, 
стали доступними для радянських дослід-
ників лише у 80-ті роки ХХ ст. 

Як представник західної науки,                        
О.Й. Пріцак значну увагу приділяв до-
слідженням текстів, виконаних східними 
мовами. Унаслідок цього ним був широ-
ко запроваджений у номадознавчі студії 
історико-філологічний метод, що згодом 
дав нові несподівані результати. Так, ще у 
1978 р. у своїй окремій статті, присвяче-

ній іудаїзації хозарів, О.Й. Пріцак висунув 
досить оригінальну гіпотезу, згідно з якою 
носіїв етнонiма буртас слід вважати за 
східноєвропейських аланів, тому що у цьо-
му етнiчному термiнi варто вбачати почат-
кову форму furt-as, що на схiдноiранських 
мовах, у тому числі і на осетинськiй, має 
означати “річкові аси” [Pritsak 1978, 264]. 
В іншій роботі – „Хозарсько-єврейські 
документи Х століття” – О.Й. Пріцак до-
водив, що землі цих аланів-буртасів були 
відомі у Кембриджському анонімному до-
кументі Х ст. як країна Asya (‘SY’), в якій 
слід вбачати “одну з держав, створених 
стародавнiми аорсами в Поволжi”. “Вони 
позначаються, – вважає вчений, – в іслам-
ських джерелах як буртаси. Костянтин Ба-
грянородний називає їх Mordia. Вони були 
північними сусідами хозарів. За  Костянти-
ном, десять днів шляху вiдділяють Мордiю 
від держави печенігів” [Golb, Pritsak 1982, 
128, 133–134; Голб, Прицак 1997, 160]. 
Підставою для ототожнення поволзьких 
буртасiв і асів стала запропонована самим                                                                               
О.Й. Прiцаком етимологія етнонiма буртас. 
Як вже зазначалось, відомий сходознавець 
вбачав у цьому етнiчному термiнi початко-
ву форму furt-as, що на схiдноiранських 
мовах, у тому числі і на осетинськiй, по-
винна означати “річкові аси” [Pritsak 1978, 
264]. Що ж стосується зв’язку середньо-
вічних асів зі стародавніми аорсами, то 
О. Прiцак підтримав думку тих дослід-
ників, якi вважають, що етнічне наймену-
вання as через проміжну форму ars було 
пов’язане із сарматським етнонімом аорси 
[Минорский 1963, 193–194; Pulleyblank 
1963, 220]. Підставою ж для ототож-
нення мiсцезнаходження iраномовних 
племен із країною Mordia, очевидно, 
стала поширена думка, що в етнічних 
термінах мордва, марi та удмурт утри-
мується давньоiранський термін mard –                                                                                            
“людина, чоловік”, який у стародавнi часи 
предки фінно-угорських народів могли 
запозичити у давнiх іранців [Попов 1973, 
102–103; Лыткин 1975, 84–97; Клима 1989, 
47; Бушаков 1995–1996, 98].

Проте щодо запропонованої О.Й. Прi-
цаком локалiзацiї країни Asya (‘SY’) Кемб-
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риджського документа на Середнiй Волзі 
знайдуться заперечення [Артамонов 1962, 
358]. Необхідно відзначити, що на сьогод-
ні багато хто з дослідників дотримується 
пiвнiчнокавказької локалізації країни Асiї 
Кембриджського документа [Гаглойти 
1966, 176–177; Гаглойти 1967, 82–83; Куз-
нецов 1962, 125; Плетнева 1963]. Що ж 
стосується ототожнення середньовічних 
асів із стародавнiми аорсами, то щодо по-
ходження етноніма as існують й інші точки 
зору [Миллер 1887, 38; Гаглойти 1967, 78; 
Kalman 1977, 8–10]. Проте ідеї О.Й. Пріца-
ка про іранське (алано-аське) походження 
самоназви народу буртас (фордас) та, від-
повідно, аланські корені буртасів, а також 
їхню локалізацію саме в басейні Волги 
знайшли підтримку та подальший роз-
виток у багатьох сучасних дослідників, у 
тому числі й українських.  

Так, відомий український лінгвіст                
В.А. Бушаков запропонував у 90-ті рр. 
ХХ ст. розглядати етнічну назву буртас 
як осетинський термін фардæг ас – „аси, 
які відокремились”. При цьому дослідник 
також ототожнював буртасів з аланами-
асами Східної Європи [Бушаков 1995–
1996, 38–40].

Варто також особливо виділити моно-
графію українського історика О.О. Тортіки 
„Північно-Західна Хозарія у контексті істо-
рії Східної Європи”, де найбільш цікавим є 
розділ монографії, присвячений буртасам. 
Автор монографії аргументовано довів, 
що у більшості випадків мусульманські 
автори згадували ті групи народу Буртас, 
які мешкали на правобережжі Середньої 
Волги, поруч з волзькими булгарами. При 
цьому він вважав буртасів народом невідо-
мого походження, до складу якого входила 
мордва, тобто етнонім Буртас покривав 
собою етнічні назви мордви, що спосте-
рігається досить часто і в інших регіонах. 
У місцях розселення мордовських племен 
дослідник відзначив імпульс культури, що 
мала аналоги серед пам’яток лісостепового 
варіанта салтівської культури та північно-
кавказької Аланії. При цьому О.О. Тортіка 
слушно зауважив, що не можна довіряти 
повідомленням про буртасів у складному 

компілятивному творі мусульманського 
походження „Худуд ал-‘Алам”, і при цьому  
показав, що у „Повісті минулих літ” алани 
лісостепового Подоння не могли бути ві-
домі як буртаси, оскільки давньоруський 
літописець  використав узагальнюючий ет-
нонім хозари. Цей висновок базується на 
дуже важливому спостереженні О.О. Тор-
тіки, згідно з яким мусульманські купці на 
Дону ніколи або майже ніколи не бували, 
а тому стійких позитивних знань про його 
басейн не мали (і це відобразила арабо-
перська географічна література). Тобто 
дослідник підтримує, як і О.Й. Пріцак, 
волзьку локалізацію буртасів. О.О. Торті-
ка, на основі аналізу даних більшості ран-
ньосередньовічних географічних текстів 
арабо-перської писемної традиції, дійшов 
досить цікавого висновку, що приволзька 
локалізація буртасів, як і раніше, є най-
прийнятнішою і найвідповіднішою зміс-
тові середньовічних географічних описів 
[Тортика 2006, 302–333]. І справді, найде-
тальніші описи буртасів та їхньої країни, 
що містяться у творах Ібн Русте [Хвольсон 
1969, 19–24], ал-Масуді [Минорский 1963, 
195–196], ал-Бакрі [Бекри, 1878, 1–63] та 
багатьох інших мусульманських авторів, 
дозволяють локалізувати країну буртасів 
у першій половині Х ст. (якщо враховува-
ти компілятивний характер деяких із цих 
творів) по-сусідству з волзькими булгара-
ми. Таку ж локалізацію буртасів подає у 
своєму листі хозарський цар Йосип [Ко-
ковцов 1932, 98–99]. Обґрунтовуючи своє 
припущення про локалізацію буртасів му-
сульманськими авторами саме на Серед-
ній Волзі, а не у Лісостеповому Подонні,     
О.О. Тортіка довів, що мусульманські куп-
ці на Дону ніколи або майже ніколи не бу-
вали. У той же час басейн Середньої Волги 
постійно відвідувався мусульманськими 
купцями, що і знайшло відображення у 
повідомленнях арабо-перських географів 
про перебування буртасів у Поволжі [Тор-
тика 2006, 302–333, 430–498].  

Необхідно зазначити, що Омелян Йоси-
пович припускав, що можуть бути й інак-
ші, ніж його власна, етимології етноніма 
буртас. Про це може свідчити принаймні 
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той факт, що О.Й. Пріцак був відповідаль-
ним редактором першої монографії автора 
цієї статті „Яси і бродники у степах Схід-
ної Європи (VI–XIII ст.)”, де в передмові 
до видання він зазначив: «...варто особли-
во відзначити спробу О. Бубенка пояснити, 
чому в ІХ–Х ст. східні автори не називали 
серед жителів східноєвропейських степів 
аланів-асів. На його думку, попередники 
південноруських ясів були відомі за ча-
сів хозар як буртаси. Дуже оригінальною 
виглядає ідея, що первісна форма цього 
етноніма ф.рдас містила у собі вказівку 
на те, що його носії алани-аси займалися 

обслуговуванням переправ, бродів. Звід-
си випливає закономірний висновок, що 
термін бродники міг бути перекладом на 
давньоруську мову самоназви східноєвро-
пейських аланів ф.рдас – „аси, які обслу-
говують преправи”» [Прицак 1997, 4].

На сьогодні гіпотеза, що середньовічні 
буртаси – це східноєвропейські алани, які 
мешкали на берегах Волги, знаходить все 
більше прибічників. При цьому дослідни-
ки в першу чергу посилаються на роботи 
О.Й. Пріцака, бо вважається, що його ети-
мологія етноніма буртас є найбільш вда-
лою та аргументованою. 
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У першому номері журналу “Східний 
світ” за 2008 рік була опублікована 

моя стаття “Місце так званого пророцтва 
Аполлона з “Гімну до Делоса” Каллімаха 
у антиселевкідівській пропаганді Птоле-
мея Філадельфа” [Зелінський 2008, 83–
94]. Дещо раніше я ознайомив зі змістом 
робочого варіанта цього дослідження мого 
друга і колегу з Казані доктора історичних 
наук Олега Леонідовича Габелка. В ході 
обговорення цієї роботи виникла досить 
тривала дискусія з приводу запропонова-
ної мною інтерпретації антигалатського 
пасажу, вкладеного Каллімахом до вуст 
Аполлона [Callimachus 1953, 172B–187]1. 
Йдеться про припущення, зроблене мною 
в результаті зіставлення змісту відповідно-
го проходу з “Гімну до Делоса” і анекдоту 
про македонського царя Птолемея Керавна 
(281–279 до Р.Х.2), переданого Плутархом 
у філософському трактаті “Про відстроч-
ку божої кари” [Plutarchus 1929, 10]. Зі-
ставлення цих двох текстів дозволило мені 
запропонувати гіпотезу про можливість 
існування в антигалатському пасажі додат-
кового смислового навантаження, покли-

каного поставити під сумнів політичний 
міф про безпосереднє походження Селевка 
І Нікатора, засновника ворожої Птолемеям 
династії Селевкідів, від Аполлона [Зелін-
ський 2008, 88–89] (також див. нижче).

Під час полеміки з російським коле-
гою в мене з’явилося декілька додаткових 
аргументів на користь означеного припу-
щення. Олегу Леонідовичу вони видалися 
досить цікавими й вагомими. Він запропо-
нував мені обов’язково їх оприлюднити. 
При цьому порекомендував мені у більш 
розгорнутій формі викласти деякі загальні 
міркування, репрезентовані у дослідженні. 
Зокрема – стосовно проселевкідівського ха-
рактеру переданого Плутархом анекдоту3.

На жаль, я не встиг внести відповідні 
доповнення до статті, присвяченої проро-
цтву Аполлона. Проте завдяки люб’язності 
організаторів Міжнародної наукової кон-
ференції “І читання Омеляна Пріцака” я 
отримав можливість спочатку, майже од-
ночасно з появою публікації у “Східному 
світі”, озвучити зроблені мною додаткові 
висновки у формі доповіді, а згодом й ви-
класти їх на сторінках цього видання. 

А.Л. Зелінський

АНТИГАЛАТСЬКИЙ ПАСАЖ З “ГІМНУ ДО ДЕЛОСА” 
КАЛЛІМАХА І ВИДІННЯ ДРУЗІВ ПТОЛЕМЕЯ КЕРАВНА

I. Передісторія

II. Птолемей Керавн: штрихи до портрета
Згідно зі свідченнями античної тра-

диції Птолемей Керавн був однією з най-
одіозніших постатей ранньоелліністичної 
доби. Навіть на фоні таких непересічних 
лиходіїв та авантюристів, як Олімпіа-
да, Кассандр, Деметрій Поліоркет, Пірр 
Епірський чи Арсиноя Філадельфа, він за-
лишився у пам’яті сучасників і нащадків 
як один з найпідступніших і найбезприн-
ципніших злочинців свого часу [пор.: Бен-
гтсон 1982, 55].

Птолемей на прізвисько Керавн (Блис-
кавка, Перун) [Pausanias 1973, I, XVI, 2; 
Plutarchus 1929, 10; Memnon 1857, fr. 8; 
Eusebius 1967, 235, 249] був старшим си-
ном засновника александрійської династії 

Птолемея, сина Лага від першої дружи-
ни, Еврідіки [Appianus 1962, 62; Pausanias 
1973, I, VI, 8; Eusebius 1967, 235]. У сере-
дині 80-х років ІІІ століття внаслідок ін-
триг другої дружини сина Лага, Береніки, 
Керавна було позбавлено прав на успад-
кування александрійського престолу на 
користь його молодшого єдинокровного 
брата (сина Береніки), майбутнього Пто-
лемея ІІ Філадельфа [Trogus 1956, XVI; 
Justinus 1911, XVI, 2; Nepos 2001, XXI, 3; 
Plutarchus 1957, II, 9; Diogenus 1922, V, 
78–79; Lucianus 1913, 12; пор., н-д: Heinen 
1972, 3–4; Бенгтсон 1982, 56; Huss 2001, 
249]. Бажаючи запобігти виникненню 
будь-яких династичних міжусобиць, при-
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старілий цар відправив свого законного 
первістка, а можливо й інших синів, за 
винятком офіційного спадкоємця, а зго-
дом – і співправителя, у почесне вигнання 
[Nepos 2001, XXI, 3; пор.: Дройзен 1995, 
491; Heinen 1972, 7–8; Huss 2001, 253, 255, 
257]4. Таким чином, Керавну довелося 
шукати притулку при дворі одного з діа-
дохів, тодішнього царя Македонії і Фракії 
Лісімаха, чий старший син і спадкоємець 
Агатокл був одружений з рідною сестрою 
вигнанця Лісандрою [Justinus 1911, XVII, 
2; Pausanias 1973, I, IX, 6; X, 3; Memnon 
1857, fr. 5; Eusebius 1967, 235; пор.: Heinen 
1972, 3–17; Huss 2001, 255]. Після заги-
белі Агатокла, котрий став жертвою ди-
настичної боротьби і придворних інтриг 
[Strabo 1899, XIII, IV, 1; Trogus 1956, XVII; 
Appianus 1962, 64; Justinus 1911, XVII, 1; 
Pausanias 1973, I, X, 3–4; Memnon 1857, 
fr. 5; Eusebius 1967, 233; Orosius 1889, III, 
XXIII, 56–58; Lucianus 1915, 15; див. також: 
Heinen 1972, 17–20; Huss 2001, 255–256]5, 
Керавн разом з Лісандрою, її дітьми та 
прибічниками був змушений шукати при-
тулку і покровительства в іншого могут-
нього елліністичного володаря, Селевка І 
Нікатора. Останній приязно поставився до 
вигнанця і навіть пообіцяв допомогти йому 
заволодіти батьківським престолом. Але 
спочатку Селевк, бажаючи скористатися 
тодішньою слабкістю й непопулярністю 
Лісімаха, задля посилення власних пози-
цій у Малій Азії оголосив йому війну під 
приводом захисту прав скривдженої Лісан-
дри. В результаті на початку 281 року двоє 
останніх соратників Александра Македон-
ського зустрілися у битві при Курупедіо-
ні, де Лісімаха спіткали нищівна поразка 
і смерть. Нікатор же поширив свою владу 
не лише на малоазійські, а й на європей-
ські володіння переможеного суперника 
[Polybius 1882, XVIII, 51; Strabo 1899, XIII, 
IV, 1; Trogus 1956, XVII; Justinus 1911, XVII, 
1–2; Memnon 1857, fr. 5–8; Appianus 1962, 
62–64; Pausanias 1973, I, X, 3–5; XVI, 2; X, 
XIX, 7; Nepos 2001, XXI, 3; Polyaenus 1899, 
IV, IX, 4; VIII, LVII, 1; Orosius 1889, III, 
XXIII, 58–62; Eusebius 1967, 233–235; пор., 
н-д: Heinen 1972, 20–50; Бенгтсон 1982, 

82–84; Hammond, Walbank 1988, 239–243; 
Sherwin-White, Kuhrt 1993, 21–22; Huss 
2001, 256–257]. 

Проте після перемоги при Курупедіоні 
минуло вже сім місяців [Justinus 1911, XVII, 
2], а становище Керавна так і не змінило-
ся на краще. Він продовжував перебувати 
при особі Селевка у сумнівному статусі 
політичного емігранта. Зрештою, задля 
поліпшення цієї ситуації він не придумав 
нічого кращого, аніж вбити свого покрови-
теля і заволодіти відтепер вакантним маке-
донським престолом [Strabo 1899, XIII, IV, 
1; Trogus 1956, XVII; Justinus 1911, XVII, 1; 
Memnon 1857, fr. 8; Appianus 1962, 62–65; 
Pausanias 1973, I, XVI, 1–2; X, XIX, 7; Nepos 
2001, XXI, 3; Orosius 1889, III, XXIII, 63–67; 
Eusebius 1967, 235, 241–245; пор.: Heinen 
1972, 50–53, 61–63; Hammond, Walbank 
1988, 243–245; Huss 2001, 257–258].

У сучасній історіографії існує декілька 
переважно умоглядних припущень, з до-
помогою яких науковці намагаються зро-
зуміти мотиви цього злочину або й певною 
мірою виправдати вбивцю Нікатора [пор.: 
Heinen 1972, 50–53; Hammond, Walbank 
1988, 243–244; Huss 2001, 257–258]6. Про-
те не слід забувати, що для античних авто-
рів і, відповідно, їхньої аудиторії Керавн 
завжди залишався зрадником і вбивцею 
свого благодійника [пор.: Strabo 1899, XIII, 
IV, 1; Appianus 1962, 62–63; Pausanias 1973, 
I, XVI, 2; X, XIX, 7; Justinus 1911, XVII, 2; 
Memnon 1857, fr. 8; Orosius 1889, III, XXIII, 
63–67; Eusebius 1967, 235]. 

Подальші вчинки, що з тієї чи іншої 
причини викликали ненависть сучасників 
і суворий осуд нащадків, Керавн здійснив, 
вже будучи царем Македонії. Перш за все 
йдеться про скандально-трагічну історію, 
пов’язану зі шлюбом цього правителя зі 
своєю єдинокровною сестрою – остан-
ньою дружиною Лісімаха Арсиноєю (до 
речі, тією самою, що свого часу призвела 
до загибелі Агатокла). Маючи на меті зміц-
нити своє становище в країні, Птолемей 
запропонував останній цариці Македонії, 
під чиїм контролем перебувала неприступ-
на фортеця Кассандрія, вступити з ним у 
шлюб за умови обов’язкового всиновлення 
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трьох її дітей від Лісімаха. Після того ж як 
Арсиноя погодилась на пропозиції свого 
єдинокровного брата, останній, скористав-
шись нагодою, вбив двох молодших своїх 
пасинків мало не на очах у їхньої матері 
[Trogus 1956, XXIV; Justinus 1911, XVII, 2; 
XXIV, 2–3; Memnon 1857, fr. 8; Heinen 1972, 
75–84; Hammond, Walbank 1988, 247–248; 
Hoelbl 2001, 36; Huss 2001, 258–259]. Са-
мій же Арсиної Керавн надав можливість 
покинути країну [Justinus 1911, XXIV, 3; 
Memnon 1857, fr. 8; Heinen 1972, 79; Will 
1984, 114; Hammond, Walbank 1988, 248; 
Hoelbl 2001, 36; Huss 2001, 259] виключ-
но з причини небажання псувати стосун-
ки з Птолемеєм Філадельфом, з яким він 
тільки-но уклав союзний договір [Justinus 
1911, XVII, 2; пор.: Heinen 1972, 74–75, 
82–83; Hammond, Walbank 1988, 248; Huss 
2001, 258–259]7.

І, нарешті, під час спроби протистоя-
ти першій хвилі галатської навали Керавн 

проявив себе як бездарний, недосвідче-
ний, але занадто амбіційний і зухвалий 
полководець. Так, він не лише презирливо 
відмовився від 20-тисячного війська, за-
пропонованого царем Дарданів, та не ви-
явив належного дипломатичного хисту в 
ході переговорів з галатами, а й вступив у 
вирішальний бій з останніми, не дочекав-
шись підкріплення й до того ж зайнявши 
невигідні позиції [Diodorus 1884, XXII, 3; 
Justin 1911, XXIV, 4–5; Heinen 1972, 88–89; 
Will 1984, 115; Hammond, Walbank 1988, 
252–253]. Усі ці прорахунки призвели до 
цілком очікуваних результатів: нищівної 
поразки Керавнового війська, полону й 
ганебної смерті самого царя і численних 
нещасть Македонії [Polybius 1882, IX, 35; 
Diodorus 1884, XXII, 3; Justinus 1911, XXIV, 
5–6; Plutarchus 1968, 22; Pausanias 1973, 
X, XIX, 7; Memnon 1857, fr. 8; пор.: Heinen 
1972, 88–90; Hammond, Walbank 1988, 
252–255].

III. Проселевкідівський характер оповідки Плутарха

У X параграфі трактату “Про відстроч-
ку божої кари” інтелектуал з Херонеї роз-
повідає таку історію: “Друзям8 Птолемея 
Керавна привиділося, що Селевк викликає 
його на суд, де суддями були шуліки і вов-
ки, котрі роздавали шматки м’яса його во-
рогам” [Plutarchus 1929, 10].

Як можна судити на підставі змісту дру-
гого підрозділу цього дослідження, протя-
гом свого бурхливого й багатого на пригоди 
та злочини життя Птолемей Керавн нажив 
немало ворогів, котрі, образно кажучи, не 
були б проти можливості поласувати його 
рештками, подертими на шматки шуліками 
й вовками з Плутархового анекдоту. Серед 
тих, хто мав усі підстави зберегти недобру 
пам’ять про старшого сина Сотера й Еврі-
діки, могли бути: Птолемей ІІ і Арсиноя ІІ 
Філадельфа – та сама остання дружина Лі-
сімаха, котра зрештою дісталася до Єгипту, 
одружила на собі свого рідного брата [див., 
н-д: Бенгтсон 1982, 245–247; Turner 1984, 
137–138; Criscuolo 1990, 92–95; Huss 2001, 
308–310] й домоглася всиновлення остан-
нім свого старшого сина від царя Фракії 

і Македонії [пор.: Buraselis 1982, 95–96; 
Жигунин 2000, 41]; цар Македонії Антігон 
Гонат, котрому задля посилення власного 
іміджу справжнього володаря було б на 
руку підкреслити ту негативну роль, яку 
в долі країни відіграла зухвалість і безвід-
повідальність Керавна під час галатського 
нашестя (зрештою, навряд чи Гонат забув 
і про поразку, що йому завдав свого часу 
син Сотера у морській битві біля узбереж-
жя Фракії, – див. прим. 6); а також – власне 
нащадки вбитого Керавном Селевка Ніка-
тора (див. вище).

Але, на мій погляд, аналіз змісту нашо-
го анекдоту недвозначно вказує на його се-
левкідівське походження. По-перше, у цій 
оповідці в ролі позивача фігурує саме Се-
левк, а не вбиті діти Арсиної чи загиблі у 
вищезгаданій битві з галатами македоняни. 
По-друге, як я вже показав у попередньому 
дослідженні, присвяченому цій тематиці, 
шуліки і вовки – це істоти, безпосередньо 
пов’язані з міфічним батьком Нікатора 
Аполлоном [Зелінський 2008, 85–86, 88–
89]. І, по-третє, мою увагу привернув той 
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факт, що у переліку Керавнових “суддів” 
перше місце зайняли не вовки, котрі були 
мало не “візитною карткою” Аполлона9, а 
саме шуліки. Це спостереження виглядає 
особливо цікавим, коли згадати, що саме 
ці птахи, згідно з давньогрецькою міфо-
логічною традицією, були посмертними 
катами гіганта Тітия, вбитого Аполлоном 
й Артемідою за спробу зґвалтувати Лето 
[Homerus 1913, XI, 580–590; Callimachus 
1953, III, 109; Apollonius 1961, I, 758; 

Apollodorus 1907, I, 22–23; Pausanias 1973, 
X, XI, 1]10. З огляду на це напрошується 
думка, що автор анекдоту, переказаного 
Плутархом, навмисно підкреслив провід-
ну роль шулік у покаранні вбивці Селев-
ка у такий спосіб він давав своїй аудиторії 
змогу прийти до висновку, що Аполлон як 
і у випадку з Тітиєм, задіяв шулік, оскільки 
ці істоти “спеціалізувалися” на посмертній 
відплаті кривдникам його, стріловержце-
вих, близьких родичів.

В ході обговорення згаданої вище пу-
блікації мою увагу привернув ще один 
фрагмент з означеного трактату Плутар-
ха. У VII параграфі твору письменник з 
Херонеї наводить таке міркування: “Не-
рідко божество спочатку використовує од-
них лиходіїв як катів для інших лиходіїв, 
а потім – знищує знаряддя своєї кари...” 
[Plutarchus 1929, 7].

На мій погляд, між цим фрагментом і 
викладеною нижче оповідкою про видіння 
друзів злочинця Керавна, який, до речі, за-
гинув від рук лиходіїв-галатів, існує пев-
ний асоціативний зв’язок. Не виключено, 
що херонейський інтелектуал, підбираючи 
матеріал для написання трактату “Про від-
строчку божої кари”, віднайшов історію 
про Керавна, внаслідок чого на пам’ять 
йому прийшов наведений вище софізм. 
Або ж навпаки: завдяки ознайомленню з 
положенням, яке він спробував розвинути 
у VII параграфі твору, ним була згадана іс-
торія, згодом включена до X параграфа тієї 
ж праці.

Це припущення набуває значно більшої 
вірогідності внаслідок поєднання обох 
проходів із Плутархового трактату й анти-
галатського пасажу Аполлона з “Гімну до 
Делоса” Каллімаха. В результаті цієї ком-
бінації вимальовується така схема:

Через незначний проміжок часу 1. 
після смерті Керавна в оточенні сина 
і наступника Селевка І, Антіоха І, 
з’являється історія, покликана показа-
ти причетність Аполлона до покаран-
ня вбивці Нікатора. Припускаю, що ця 

оповідка справді могла бути вигадана 
колишнім царським другом або й кіль-
кома друзями Керавна з метою заслужи-
ти прихильність нового покровителя11.

Згодом придворний поет Птоле-2. 
мея Філадельфа Каллімах вплітає до 
свого “Гімну до Делоса” дуже яскра-
вий і промовистий антигалатський 
пасаж, виголошений буцімто самим 
стріловержцем. Метою цього літера-
турного прийому, між іншим, було й 
заперечення причетності Аполлона до 
загибелі Керавна. Нагадуючи про свя-
тотатство, яке збиралися здійснити га-
лати у культовому центрі Аполлона в 
Дельфах, александрійський поет натя-
кає на абсурдність навіть самої думки 
про те, що могутній і до того ж віщий 
(!) бог, у чиєму розпорядженні є безліч 
засобів покарати будь-якого смертно-
го, став би використовувати задля роз-
прави над Керавном саме це ненави-
сне і в майбутньому вороже особисто 
йому відверто варварське плем’я [пор.: 
Зелінський 2008, 88–89].

Відповіддю Селевкідів на цей ідео-3. 
логічний демарш Каллімаха, у свою 
чергу, стало положення про те, що 
божество часто використовує одних 
лиходіїв задля покарання інших, а по-
тім знищує й самих катів. Отже, немає 
нічого дивного в тому, що Аполлон 
спочатку нацькував галатів на вбивцю 
свого сина Селевка, а потім благопо-
лучно розправився з ними самими.

Проте жоден з відомих нам античних 

IV. Можлива відповідь Селевкідів на антигалатський пасаж
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авторів, чию увагу привернула постать 
Керавна, не став вказувати на причетність 
Аполлона до покарання й загибелі цього 
македонського царя (див. вище). Отже, 
останній аргумент на користь слушнос-
ті означеної проселевкідівської міфоло-
геми, вочевидь, не спрацював. Напевно, 
це пояснюється тією обставиною, що від 
галатського нашестя разом з Керавном 
постраждала мало не половина еллінізо-
ваного світу. До того ж кудись зникати чи 
поголовно вимирати самі галати чомусь 
не збиралися. Скоріше за все, саме невід-
повідність ідеї про доцільність покарання 

одних злочинців руками інших стосовно 
обставин, пов’язаних з нашим випадком, 
спонукала Плутарха використати оповідку 
про видіння друзів Керавна окремо від по-
ложення із VII параграфа і спробувати, до 
того ж досить незграбно, аргументувати 
останнє самотужки [Plutarchus 1929, 7]. Ра-
зом з тим саме завдяки анекдоту, віднайде-
ному прискіпливим херонейцем, ми отри-
мали досить рідкісну можливість зробити 
спробу реконструкції невеликого епізоду 
з історії ідеологічно-пропагандистської 
боротьби, що точилася між Птолемеями і 
Селевкідами.

1  ...рушать колись на Елладу,
з гострим залізом махайр і галатською міццю Ареса, 
юрми титанів нових із земель, що на заході сонця.
буде число їх подібне до дикої зграї сніжинок
гіперборейських буранів або ж – до зірок з небосхилу.
[Край наш затоплять вони, попираючи землю нещадно,]
...і до крисейських долин і у тісну Гефестову балку
смерть несучи і вогонь, що, неначе жахлива почвара, 
знищить врожай на полях. Та й не це ще чекає Елладу:
Дельфи, святиня моя, ледь уникнуть ворожої зброї,
зблизька узрівши мечі, і щити, і галатські шоломи,
цих супостатів зухвалих, що потім по всій ойкумені
стежки мерзенні свої прокладуть гідним людям на горе.
Випаде клятих галатів мені багатьох власноручно
знищити, інші ж – безславною смертю загинуть на Нілі
ратних ціною зусиль, що здійснить нездоланний володар. 
2 Оскільки всі події, згадувані у цій роботі, відбулися до Різдва Христового, помітка “до Р.Х.” 

надалі опускатиметься. 
3 Я дуже вдячний Олегу Леонідовичу за висловлені сумніви і зроблені рекомендації. 

Звичайно, усю належну відповідальність за положення, запропоновані у цій статті, як і за 
можливі помилки, несу виключно я. 

4 Схоже на те, що подібна доля спіткала й рідного брата Керавна, Мелеагра, котрий одразу 
після братової смерті на короткий час посів македонський престол [Eusebius 1851, 235; 241–245; 
Diodorus 1884, XXII, 3; Hammond, Walbank 1988, 253–254; Huss 2001, 259–260].

5 Звичайно, я повністю поділяю думку Г. Хайнена і його послідовників, згідно з якою в 
означеній ситуації Керавн підтримував свою рідну сестру Лісандру та її чоловіка, а не зіграв 
криваву роль ката Агатокла, як про це помилково розповідає Мемнон [Memnon 1857, fr. 5; 
Heinen 1972, 6–19, 82; Hammond, Walbank 1988, 240, 248; Huss 2001, 256–257, 259]. 

6 З моєї точки зору, припущення Г. Хайнена, що Керавн убив Селевка, захищаючи виключно 
інтереси Лісандри та її дітей [Heinen 1972, 50–53], не витримує жодної критики. Як наглядно 
продемонстрував Ф. Уолбенк, Керавн заздалегідь ретельно спланував операцію по вбивству 
Селевка і проголошенню себе царем Македонії; при цьому рятування Лісандри з родиною у цей 
план явно не входило [Hammond, Walbank 1988, 243–244].

7 Важливість для Керавна цього військово-політичного союзу обумовлювалася хоча б 
тією допомогою, яку єгипетський володар, ймовірно, надав своєму старшому братові під час 
боротьби останнього з військово-морськими силами Антігона Гоната [Memnon 1857, fr. 8; 
Justinus 1911, XVII, 2; пор.: Жигунин 2000, 39–50]. 
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8 У нашому випадку, скоріше за все, йдеться про найближче оточення Керавна, 
представники якого, подібно до наближених інших елліністичних володарів, очевидно, носили 
титул царських друзів [пор., н-д: Herman 1981, 103–149; Walbank 1984, 68–70; Бикерман 1985, 
41–49; Austin 1986, 462–463; Billows 1997, 246–249; Зелінський 2004, 31–43; Мель 2005, 67–68]. 
При цьому я не виключаю, що вказівка на, так би мовити, колективний характер видіння 
повинна була стати додатковим доказом на користь його достовірності. Дещо схожі випадки 
згадуються, наприклад, у Світонія і Амміана Марцелліна [Suetonius 1889, I, 81; Ammianus 2001, 
XXXI, I, 3]. 

9 Слід зазначити, що Олег Леонідович люб’язно вказав мені на можливість існування 
асоціативних зв’язків між вовками Аполлона і галатами, котрих також іноді ототожнювали з 
цими тваринами [пор.: Габелко, Селиванова 2006, 110–117, 124–125, 127, 146], на що свого часу 
й могли звернути увагу Селевкіди. 

10 До речі, й персонажі твору Плутарха ведуть свою бесіду, перебуваючи не деінде, як у 
дельфійському святилищі Аполлона [Plutarchus 1929, 7], до числа священнослужителів якого, 
між іншим, належав і сам Плутарх [Welles 1962, 276].

11 В елліністичний період нерідко траплялися випадки переходу наближених одного 
правителя на службу до іншого. Причому навіть за менш трагічних обставин, ніж ті, у яких 
опинилися друзі загиблого Керавна [пор.: Polybius 1882, V, 40; 61–62; Diodorus 1884, XIX, 16; 75; 
86; XX, 107; Appianus 1962, 62; Pausanias 1973, I, VIII, 1; X, 4; Justinus 1911, XVII, 1; Orosius 1889, 
III, XXIII, 58; Billows 1997, 367–368, 383–384, 398, 419–420, 425–426]. 
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ШКОЛА ХІРАТИ АЦУТАНЕ ТА ЇЇ МІСЦЕ 

В ІСТОРІЇ КОКУґАКУ

Процеси суспільно-політичної транс-
формації в Японії у ХІХ – на поч. 

ХХ ст. постійно привертають увагу дослід-
ників, адже досвід модернізації цієї країни 
є унікальним. Зрозуміти згадані процеси 
неможливо без урахування трансформацій 
в ідеології, або ширше – в духовній куль-
турі країни. Серед ідей, що готували й ба-
гато в чому визначали хід ключової події 
в новітній історії Японії – Революції (або 
Реставрації) Мейдзі1,– чільне місце нале-
жить кокуґаку (国学)2, напряму філософ-
ської думки, що ставив за мету плекання 
самобутньої японської культури, очище-
ної від чужоземних впливів. У широко-
му сенсі слова кокуґаку не обмежується 
філософією – це релігійний, культурний, 
суспільний і політичний рух, що мав зна-
чний вплив на духовне й політичне життя 
Японії у сер. ХІХ ст. Достатньо сказати, 
що загальноприйняті сьогодні погляди 
на японську культуру, літературу, релігію 
тощо значною мірою були сформовані 
саме мислителями кокуґаку (кокуґакуся                                             
国学者). Якщо ж говорити про історію 
філософії, то кокуґаку – єдина до кінця 
ХІХ ст. значна філософська школа у Япо-
нії, яка не вкладається в класифікаційну 
схему “конфуціанство – буддизм”. Шлях 
до чистої японської культури діячі коку-
ґаку бачили насамперед у вивченні давніх 
японських текстів, тому вони приділяли 
багато уваги дослідженню й коментуван-
ню хронік “Кодзікі” та “Ніхон сьокі”, по-
етичної антології “Манйосю”3 тощо. Деякі 
з цих текстів, насамперед “Кодзікі”, мали 
в їхніх очах сакральний статус. Фактично 
вони формували канон автохтонної япон-
ської релігії синто, яку так само прагнули 
відродити в чистому, первісному вигляді.

Найвідоміші мислителі кокуґаку – Када 
Адзумамаро 荷田春満 (1669–1736), Камо 
Мабуці 賀茂真淵 (1697–1769), Мотоорі 
Норінаґа 本居宣長 (1730–1801) та Хірата 
Ацутане 平田篤胤 (1776–1843)4 – утворю-

ють своєрідний ланцюг передачі вчення 
“від вчителя до учня” (зазвичай до них до-
дають ще Кейцю 契沖 (1640–1701), якого 
вважають засновником усього напряму). 
Відтак на перший погляд складається вра-
ження безперервного розвитку ідей “на-
ціональної науки” на засадах спадковості. 
Проте в дійсності рух кокуґаку був значно 
складнішим – кожен зі згаданих мислите-
лів мав багатьох учнів (наприклад, Мото-
орі Норінаґа мав наприкінці життя 492 або 
511 учнів [Михайлова 1988, 67; Михай-
лова 1990, 114]), серед яких було чимало 
значних вчених, що також мали власних 
учнів; таким чином, у межах “національ-
ної науки” виникали окремі школи, між 
якими були значні розходження в погля-
дах. Зокрема, прийнято розрізняти школу 
Мотоорі (мотоорі-ха 本居派) та школу Хі-
рати (хірата-ха   田派). Водночас із ними 
існувала окрема “школа Едо” 江戸派5. 
Крім того, японські дослідники відносять 
Кейцю, Адзумамаро, Мабуці й Норінаґу 
(а також їхніх послідовників) до напряму, 
який називають “школою свідчень і фак-
тів” (косьоха 考証派), і протиставляють 
йому “школу давнього шляху” (кодоха 古
道派), тобто школу Хірати. Саме остання 
і є предметом нашого розгляду в цій статті. 
Ми спробуємо окреслити її характерні риси 
й визначити її місце в історії кокуґаку. 

Наш вибір обумовлений насамперед 
тим, що хірата-ха мала значний вплив на 
інтелектуальне та духовне життя Японії. 
Цей вплив, як буде показано нижче, вба-
чають у надзвичайно широкому спектрі 
ідейних течій – від “державного синто”6 
і взагалі офіційного націоналізму першої 
пол. ХХ ст. до “сектантського синто”7 та 
“нових релігій”, від окультних вчень до 
респектабельної академічної етнографії. 
Водночас не можна не погодитися з дум-
кою, що дослідники – особливо за меж-
ами Японії – приділяють цій школі замало 
уваги [Накорчевский 2002, 247]. Праці Хі-
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рати Ацутане практично не перекладали-
ся іноземними мовами, нам відомо лише 
переклад англійською кількох фрагментів 
[Hirata 1968] та російською – скорочений 
переклад однієї з праць [Хирата 2002]. Що 
ж до його учнів, то можна назвати тільки 
переклади фрагментів із творів Сато Но-
бухіро [Sato… 1968] (вони опубліковані у 
тій самій антології, що й фрагменти творів 
Хірати).

Дослідники здебільшого розглядають 
ідеї Хірати у політичній площині. Його 
вважають одним з ідеологів Реставрації 
Мейдзі, а також предтечею японського на-
ціоналізму [Ishida 1987, 362; Ueda 1987, 
369; Дил 1999, 491; Михайлова 1990, 106]. 
Натомість Наґата Хіросі, аналізуючи вчен-
ня Хірати з марксистських позицій, при-
ходить до висновку, що релігійна і полі-
тична складові в ньому заважали розвитку 
одна одної, внаслідок чого “вчення Хірати 
Ацутане не стало справжньою провідною 
теорією політичного руху в період Бакума-
цу – Реставрації Мейдзі, а радше перетво-
рилося не більш ніж у релігійну вивіску 
цього руху” [Нагата 1991, 332–333]. Окре-
мо слід виділити В.Е. Молодякова, який у 
своїх цікавих працях розглядає кокуґаку як 
“єдине в історії Японії вчення, котре могло 
претендувати на звання національної ідеї”, 
а політичну складову його – як профанну 
похідну від доктрин, сутність яких лежала 
в духовній площині [Молодяков 1994, 46, 
48; Молодяков 1999, 55]. При цьому най-
вищого злету “національна наука” сягнула, 
на думку дослідника, у творчості Мотоорі 
Норінаґи, а погляди Ацутане мали ознаки 
деградації [Молодяков 1994, 48]. А.А. На-
корчевський, визнаючи політичне значення 
ідей Хірати Ацутане, вважає його насам-
перед релігійним діячем – “ключовою фі-
гурою в історії сінто” [Накорчевский 2002, 
247] – і містиком, причому наголошує на 
потребі вивчати саме містичну складову 
його вчення. По-різному оцінюють дослід-
ники і ступінь оригінальності ідей Ацута-
не. Наприклад, В.Е. Молодяков стверджує, 
що “власних, оригінальних ідей у Хірати 
було відносно небагато: він сам бачив у 
собі насамперед учня Норінаґи, продовжу-

вача і завершувача його праць” [Молодя-
ков 2002, 643]; на противагу цьому А. На-
корчевський вважає Хірату “великим но-
ватором”, наголошує на його відмінностях 
від Норінаґи [Накорчевский 2002, 244]. 
Цей невеликий огляд свідчить, що навколо 
спадщини Хірати Ацутане та його школи 
існує ще чимало питань і “білих плям”, які 
потребують докладнішого вивчення. 

Хірату Ацутане зазвичай вважають 
учнем Мотоорі Норінаґи, проте слід зазна-
чити, що у житті контактів між ними не 
було. У літературі існує деяка розбіжність 
у датах8, проте Коясу Нобукуні, докладно 
проаналізувавши це питання, показує, що 
Ацутане познайомився з працями свого 
вчителя після його смерті. У 1805 р. він 
став учнем старшого сина Норінаґи – Мо-
тоорі Харуніви本居春庭 (1763–1828), про-
те вважав себе безпосереднім учнем Норі-
наґи, стверджуючи, що той з’явився йому 
уві сні й прийняв його до себе в учні [Ко-
ясу 1997, 30–33]. Як було вже зазначено, 
на той час кокуґаку була вже розвинутим 
і доволі розгалуженим напрямом – напри-
клад, сучасниками Хірати були такі ви-
датні представники “країнознавства”, як 
Бан Нобутомо伴信友 (1773–1846), Каґава 
Каґекі 香川景樹 (1768–1843), Тацібана 
Морібе 橘守部 (1781–1849), які разом із 
Хіратою називаються “чотири велетні ери 
Темпо”9 [Нагата 1991, 317]. Бан Нобуто-
мо, також “посмертний учень” (没後の門
人) Мотоорі Норінаґи, був прихильником 
суворого історико-філологічного підходу 
до пам’яток давнини, а відтак втілював на-
прям “школи Мотоорі”, протилежний те-
ологічному напряму Хірати. Цікавою по-
статтю був Тацібана Морібе – кокуґакуся-
самоук, що розробив напрям, альтернатив-
ний “школі Мотоорі” (він, зокрема, орієн-
тувався не на “Кодзікі”, а на “Ніхон сьокі”) 
[Сінто дзітен 1999, 516–517, 527]. Що ж 
до Каґави Каґекі10, то він був насамперед 
поет, проте “країнознавці”, як відомо, на-
давали поезії великого значення – зокрема, 
вони вели запеклі суперечки щодо того, 
яка саме пам’ятка давнини має правити 
взірцем для сучасників. У цих дискусіях 
Каґава, критикуючи позицію Камо Мабу-
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ці – прихильника “Манйосю”, – відстоював 
стиль “Кокінсю”11. Відтак вчення Хірати 
було не єдиним напрямом у сучасній йому 
“національній науці”, а однією з течій у ній 
(навіть якщо погодитися з Наґатою Хіросі, 
що саме світогляд Ацутане був характер-
ний для кокуґаку [Нагата 1991, 317]).

Слід зауважити, що значний вплив на 
Хірату Ацутане мали ідеї іншого учня 
Норінаґи – Хатторі Накацуне12 服部中庸 
(1757–1824), який спеціалізувався в царині 
астрономії та науки про календарі, а також 
розробив оригінальну космологію [Сінто 
дзітен 1999, 526]. Трактат Хатторі Накацу-
не “Сандайко” 三大考 (“Роздуми про вели-
ку тріаду”) був ґрунтовно прокоментова-
ний Хіратою й став основою однієї з його 
головних праць – “Тама-но міхасіра” 霊能
真柱 (“Істинний стовп духу”) [Хірата 1997, 
159–261; Хирата 2002; Коясу 1997, 39–58].

Хірата Ацутане за сорок років своєї ак-
тивної діяльності вченого “національної 
науки” залишив величезну спадщину, досі 
повністю не вивчену. Вражає також тема-
тичний діапазон його інтересів – від тра-
диційної для кокуґаку філології та історії 
до метрології та агрономії. З огляду на все 
це тут ми обмежимося загальною харак-
теристикою головних ідей Ацутане, пере-
важно релігійно-філософського плану.

Хірата Ацутане продовжив напрям, 
закладений Норінаґою, – розвиток ідей 
кокуґаку в релігійному напрямі. Тут він 
зробив радикальний крок: переніс акцент 
із філології на теологію та космологію. У 
теологічних побудовах Ацутане є силь-
на тенденція до монотеїзму або принай-
мні генотеїзму: він виділяв у пантеоні 
божеств-камі верховного Бога-Творця 
(Мусубі-но Оокамі), якого ототожнював із 
Аме-но мінака-нусі, або Такамі-мусубі-но 
камі, або з трійцею перших камі, згаданих 
у космогонії “Кодзікі”13. Дослідники вба-
чають у цьому вплив християнства [Дил 
1999, 492–493; Нагата 1991, 318; Ishida 
1987, 361–362]. Крім того, Хірата Ацута-
не наблизив релігію до буденного життя 
простого люду: звичайна праця землероба, 
вважав він, повторює акт творення світу 
і є служінням божествам-камі. Так само 

наблизив він до повсякденності й потой-
бічний світ: духи предків і камі, на думку 
Ацутане, невидимо існують поруч з нами 
й можуть впливати на наше життя. Не за-
довольняючись теоретичними студіями, 
він невтомно збирав усі факти про зв’язок 
між нашим (явленим) і потойбічним (при-
хованим) світом, шукав способів зв’язку з 
ним, розробляючи “духознавство” (рейґаку 
霊学) [Накорчевский 2002, 246; Накорчев-
ский 2003, 364; Walthall 2000, 208; Косінто-
но хон 1997, 24–27]. Найбільш відома його 
праця у цій царині – “Сенкьо ібун” 仙境異
聞 (“Незвичайні відомості зі світу святих 
відлюдників”) [Хірата 1997, 403–453].

Ще одна особливість творів Хірати – 
виразний японоцентризм. Хоча ця риса 
випливає із самих засад кокуґаку і тому 
притаманна більшості його представни-
ків, у Ацутане вона часом доходить до 
крайнощів: він стверджує, наприклад, що 
Японія якісно відрізняється від інших кра-
їн, оскільки вона створена (точніше, наро-
джена) богами, а решта світу утворилася 
з піни; що японський імператор є боже-
ственним правителем усього світу; що всі 
науки і духовні вчення походять з Японії 
тощо [Михайлова 1990, 105–106; Моло-
дяков 2002, 643; Нагата 1991, 326; Накор-
чевский 2003, 364–365]. Варто звернути 
увагу на останню тезу, яка надавала вчен-
ню Хірати своєрідного “універсалізму”14. 
Мотоорі Норінаґа стверджував, що лише 
японці зберегли у чистоті первинну люд-
ську природу, “правдиве серце” (маґокоро 
真心), здатне відчути красу світу; відтак 
для нього “японське серце” було тотож-
не нормальній загальнолюдській природі 
[Михайлова 1988, 104–105, 109–114]. У 
цьому також можна побачити певний уні-
версалізм, проте зовсім іншого роду: для 
Норінаґи всі люди сутнісно однакові, а 
для Ацутане японці за походженням вищі 
за інших. 

З усього вищезгаданого випливає по-
літична доктрина Ацутане, яка зводить-
ся до теократичної абсолютної монархії: 
абсолютна влада імператора обумовлена 
його божественним походженням і місі-
єю, яку на нього поклали камі [Дил 1999, 
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492; Ishida 1987, 362]. Проте, як зазначає 
В. Молодяков, спочатку Хірата демонстру-
вав лояльність до сьоґунату та намагався 
здобути прихильність влади і лише потім 
почав висувати ідеї повернення всієї по-
вноти влади імператору, та й то обережно 
[Молодяков 2002, 644–645]. Відтак монар-
хічна ідея у працях Ацутане не могла роз-
горнутися повністю; проте, безперечно, 
він дав імпульс, розвинутий далі учнями й 
послідовниками.

Перші учні у Хірати почали з’являтися 
невдовзі по тому, як він сам отримав офі-
ційний статус учня “школи Мотоорі”; так, 
Окуні Такамаса 大国隆正 (1792–1871) став 
учнем Хірати у 1807 р. Проте, проаналізу-
вавши дані, наведені в [Сінто дзітен 1999, 
398, 502], ми прийшли до висновку, що 
більшість відомих послідовників прийшли 
до Ацутане пізніше – у 1820-ті – 1830-ті 
роки, відтак до цього періоду і слід відно-
сити формування школи Хірати. Варто за-
значити, що воно не закінчилося зі смертю 
патріарха; у 1840-ві – 1860-ті рр. у нього 
з’явилася низка визначних “посмертних 
учнів”, серед них – Яно Харуміці 矢野玄
道 (1823–1887), який завершив капітальну 
працю свого вчителя – “Косіден” (古史伝, 
“Переказ про стародавню історію”, 1886).

Ацутане свідомо приділяв велику ува-
гу поширенню свого вчення. У цьому він 
наслідував свого вчителя Мотоорі Норіна-
ґу15. З цією метою Хірата писав спеціальні 
книги простою, наближеною до розмовної 
мовою (проте не спрощені за змістом – 
однією з них була згадана вище “Тама-
но міхасіра”) [Михайлова 1990, 109–110; 
Нагата 1991, 396]. Книжки видавалися 
ксилографічним друком (коштом спон-
сорів із числа учнів або прихильників). 
Ця діяльність приносила належні плоди. 
Кількісні характеристики “школи Хірати” 
наводить Ю.Д. Михайлова, посилаючись 
на Іто Тасабуро: “У період розквіту ді-
яльності Ацутане до його школи щорічно 
вступало близько 50 осіб. Всього в Ацута-
не було 550 учнів. Після смерті вченого до 
школи вступило 3763 особи16. Характер-
но, що найбільший приплив спостерігався 
в роки Революції Мейдзі: у 1867 р. – 243, 

у 1868 р. – 981, у 1869 р. – 723 особи” 
[Михайлова 1990, 109]. Цікаво, що спро-
би Ацутане поширювати свої ідеї серед 
самураїв успіху майже не мали; більшість 
його учнів походили із сільської верхівки: 
війтів, лікарів, заможних селян тощо [Ми-
хайлова 1990, 108]. 

Проте чи не найбільший політичний 
успіх “школи Хірати” був здобутий вихід-
цем із самурайського стану. Це був один 
з перших учнів Ацутане – згаданий вище 
Окуні Такамаса. Саме йому, як вважають, 
належить класична формула канону “на-
ціональної науки” – “чотири великі мужі 
кокуґаку” (Када Адзумамаро, Камо Мабу-
ці, Мотоорі Норінаґа та Хірата Ацутане), – 
згадана на початку статті. Окуні відстою-
вав ідею зверхності японського імперато-
ра над усіма монархами світу, водночас 
виступав (ще до 1868 р.) за відкритість 
країни для іноземців – він сподівався, що 
божественна харизма тенно спонукає всі 
країни “поклонитися йому... як імператору 
всієї землі”17 [Нагата 1991, 378–380]. Крім 
того, він займався езотеричними наука-
ми – мантикою, символізмом звуків і літер 
тощо [Косінто-но хон 1997, 199]. Це не за-
важало Окуні бути прихильником засвоєн-
ня західної науки, з якою він познайомився 
у Наґасакі у 1818 р. 

Але головні досягнення Окуні Такама-
си пов’язані з педагогічною та політичною 
кар’єрою. Він спромігся здобути прихиль-
ність володаря його рідного князівства 
Цувано18 – Камеї Коремі 亀井茲監 (1825–
1885), і навіть став його вчителем (ще од-
ним вчителем Камеї був Ока Кумаомі 岡
熊臣 (1783–1851), кокуґакуся з кола Хіра-
ти). Відтак Окуні створив власну школу 
“національної науки”, яка отримала назву 
“школа Цувано” (津和野派) і яку японські 
дослідники протиставляють “ортодок-
сальній лінії” школи Хірати (平田派直系) 
[Сінто дзітен 1999, 442–443]. Серед учнів 
Такамаси був самурай із Цувано на ім’я 
Фукуба Йосісідзу19 福羽美静 (1831–1907), 
який згодом також став відомим “країноз-
навцем”. Після Реставрації Мейдзі Окуні 
Такамаса, Камеї Коремі та Фукуба Йосісі-
дзу зайняли високі посади, які дозволяли 
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їм значною мірою формувати релігійну 
політику уряду (докладніше див.: [Breen 
2000]). Відтак саме з ними в першу чергу 
пов’язаний вплив “школи Хірати” на дер-
жавну ідеологію в перші роки Мейдзі.

У царині філософської думки найвідо-
мішим учнем Ацутане слід, певне, визнати 
Сато Нобухіро 佐藤信淵 (1769–1850). Він 
«увійшов до брами» свого вчителя у 1815 р. 
Найбільше згадують його соціально-
економічну й політичну теорію, яку ха-
рактеризують як “державний соціалізм”, 
“тоталітарний націоналізм” тощо [Моло-
дяков 2002, 646; Сінто дзітен 1999, 512]. 
Докладний аналіз його поглядів у цій ца-
рині дає Наґата Хіросі [Нагата 1991, 361–
369] (фрагменти текстів в англ. перекладі 
див.: [Sato... 1968]). Проте його спадщи-
на далеко не вичерпується політикою та 
економікою. Сато Нобухіро був ученим-
енциклопедистом, добре знайомим з євро-
пейською наукою (астрономією, географі-
єю тощо), спираючись на яку він розвивав 
космологічні та теологічні ідеї Хірати [Ко-
ясу 1997, 63–74]. Цьому присвячена його 
праця “Йодзокаікурон” 鎔造化育論 (“Мір-
кування про формування і плекання [Всес-
віту]”) [Сато 1997]. Розвиваючи монотеїс-
тичні тенденції вчення Хірати, він вважав 
рушійною силою розвитку всього сущого 
творчу силу (мусубі 結び) трансцендентно-
го божества Аме-но мінака-нусі. Вчення Хі-
рати про “унікальну божественну сутність” 
Японії також знайшло продовження у пра-
цях Сато [Косінто-но хон 1997, 28–29]. 

Прийомний син Ацутане – Хірата Ка-
нетане 平田鉄胤 (1799–1880) перетво-
рив школу Хірати на справжню релігійну 
організацію: він запровадив спеціальну 
процедуру вступу, розробив присягу для 
неофітів, організував мережу осередків, 
систему поширення літератури тощо. Вод-
ночас саме Канетане розпочав свого роду 
цензуру ідей вчителя, відмовляючись да-
вати учням ті праці Ацутане, що містять 
окультні або містичні ідеї [Walthall 2000, 
207–208]. 

Обсяг цієї статті не дозволяє нам дава-
ти навіть стислі характеристики усіх ви-
датних учнів Хірати Ацутане; власне, це і 

не входить до її завдань. Тому ми обмеж-
имося лише наведеними вище прикладами 
найбільш яскравих представників школи. 
А. Накорчевський вважає, що після Ацу-
тане його школа розділилася на два пото-
ки, часом химерно переплетені, та все ж 
самостійні: “екзотеричний”, орієнтований 
на відродження синто як панівної релігії, 
практичного шляху життя для кожного 
японця, й “езотеричний”, спрямований на 
спілкування з “прихованим світом” духів і 
богів методами рейґаку. “Екзотерики”, по-
єднавши пізніше ідеї Норінаґи й Ацутане 
з конфуціанською думкою школи Міто20, 
стали важливою силою руху за повернен-
ня всієї влади імператору, що призвів до 
Реставрації Мейдзі. “Езотерична” ж гілка 
вчення Ацутане стала провідним чинни-
ком в “окультному” світі Японії [Накор-
чевский 2003, 364]. 

Як було зазначено вище, ідеологами 
релігійної реформи Мейдзі були учень 
Ацутане Окуні Такамаса та його послідов-
ники – Камей Коремі та Фукуба Йосісідзу. 
Проте серед їхніх опонентів були не лише 
провідники «старих» синтоських шкіл, а й 
деякі учні Ацутане, як-от Токойо Наґатане 
常世長胤 (1832–1886). Крім того, реаліза-
ція ідей Такамаси та його учнів була значно 
«відкорегована» бюрократами, серед яких 
були радикальні антибуддисти і прибічники 
запровадження синто як єдиної державної 
релігії [Breen 2000]. Згодом прибічникам 
ідеї “синто як державної релігії” довело-
ся зіткнутися із сильною опозицією з боку 
буддистів. Боротьба різних течій врешті-
решт закінчилася відмовою від радикаль-
них ідей, проголошених послідовниками 
Хірати (деякі з них, як-от Яно Харуміці, на-
віть були піддані репресіям). Було знайдено 
компроміс, ознаменований прийняттям кон-
ституції Мейдзі (1889) та імператорським 
рескриптом про освіту (1890) і виражений у 
“двоповерховій” конструкції: проголошен-
ня свободи віровизнань та відокремлення 
держави від релігії, з одного боку, та затвер-
дження державного “нерелігійного” культу 
у вигляді кокка сінто. 

Містико-езотеричні ідеї Хірати Ацу-
тане мали значний вплив на подальший 
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розвиток відповідного напряму в синто. У 
колі послідовників Ацутане склалося уяв-
лення про “стародавнє синто” (косінто 古
神道) як систему психотехнік (кісін帰神, 
цінкон鎮魂21), мантичних практик, містич-
не тлумачення звуків і букв тощо. Витіс-
нені з “державного синто”, яке зводилося 
до системи офіційних ритуалів, містико-
езотеричні аспекти синто стали основою 
діяльності таємних товариств, окремі з 
яких пізніше перетворилися на “нові релі-
гії”. Доволі великий матеріал з цієї теми зі-
браний у [Косінто-но хон 1997]. Наведемо 
декілька прикладів. Так, Хонда Цікаацу 本
田親徳 (1822–1889)22, попри всю свою кри-
тику поглядів Хірати, на практиці розвивав 
деякі ідеї його самого та його учня Сато 
Нобухіро. На погляди Міядзі Суйі 宮地水
位 (1862–1904) справила вплив концепція 
Хірати Ацутане про паралельне існуван-
ня двох світів – явного та прихованого. 
Останній перетворився у вченні Міядзі на 
цілу систему світів, куди можна потрапити 
з допомогою шаманської магії. Окремий і 
цікавий випадок – Такеуці Кійомаро 竹内
巨麿 (1875–1965), публікатор і коментатор 
“Документів Такеуці” (які нині вважають-
ся підробкою), де викладена “найдавніша” 
історія Японії, “замовчана” у “Кодзікі” та 
“Ніхон сьокі”. Хоча Такеуці не посилав-
ся на Хірату, ідеї останнього про те, що 
Японія нібито була джерелом усіх релігій 
і філософських вчень світу, взагалі всієї 
цивілізації, дуже перегукуються зі змістом 
“Документів”.

Відокремлення державного культу 
(кокка сінто) від усіх інших аспектів син-
то призвело також до формування окремих 
релігійних конфесій на основі синто (кьоха 
сінто 教派神道). На формування деяких з 
них вплинули ідеї Хірати та його школи. 
Наприклад, Сісіно Накаба 宍野半 (1844–
1884), учень Хірати Канетане, реформував 
культ гори Фудзі й на його основі створив 
одну з конфесій кьоха сінто – Фусокьо 
扶桑教 (“Вчення священної шовковиці”) 
[Синто дзітен 1999, 514].

Проте ідейна спадщина школи Хіра-
ти вплинула не лише на політичну чи 
релігійно-містичну сфери, а й на академіч-

ну науку. Саме в наукових колах виник рух 
за відродження й оновлення “національної 
науки” – “нова кокуґаку” (сінкокуґаку 新国
学). Його інтелектуальним центром став 
журнал з однойменною назвою, який почав 
виходити з 1896 р. при університеті Коку-
ґакуїн23. Лідерами цього напряму були ви-
датні вчені – засновник японської етногра-
фії Янаґіта Куніо 柳田国男 (1875–1962) та 
його послідовник Орікуці Сінобу 折口信
夫 (1887–1953). Вони негативно ставили-
ся до “державного синто”, як до штучного 
конструкта, запровадження якого завдало 
втрат традиційній культурі. Головна ідея 
“нових країнознавців” полягала в необ-
хідності вивчати живу традицію – народні 
вірування, а не лише стародавні літера-
турні пам’ятки. Збирання Хіратою Ацута-
не переказів про контакти з потойбічним 
світом було переосмислено – тепер у ньо-
му вбачали зародок етнографічних дослі-
джень. Втім, до спадщини Хірати “нові 
країнознавці” ставилися неоднозначно: 
якщо Орікуці вважав себе продовжувачем 
його справи, то Янаґіта критикував погля-
ди Ацутане. Однак на обох учених мала 
вплив ідея, сформована у школі Хірати, – 
що народні вірування зберігають елемен-
ти чистого, не спотвореного чужоземними 
впливами стародавнього синто [Молодя-
ков 2002, 672–675, 680–683; Накорчевский 
2003, 402–405; Сінто дзітен 1999, 400–401; 
Kamata 2000, 302–303, 314–315]. Слід, про-
те, пам’ятати, що діячі “нової національної 
науки” не прагнули стати ані релігійними, 
ані політичними реформаторами – вони 
лишалися в межах науки у сучасному ро-
зумінні слова. 

Рух кокуґаку, з одного боку, можна роз-
глядати як прояв універсальної ідеї “по-
вернення до джерел”. У цьому сенсі “на-
ціональна наука” має численні аналоги 
як у сучасних їй японській і китайській 
культурах – “давню науку” Оґю Сорая 荻
生徂徠 (1666–1728) та Іто Дзінсая 伊藤仁
斎 (1627–1705), “просте вчення” китай-
ських конфуціанців, рух за відновлення 
вінаї в японському буддизмі24, – так і в ін-
ших культурах – прагнення деяких протес-
тантських сект повернутися до первісного 
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християнства, рух салафітів в ісламі тощо. 
Як показав М. Еліаде, в основі таких ру-
хів лежить уявлення (зазвичай несвідоме) 
про можливість “нового народження” в 
разі повернення до “початку часу”, набут-
тя нових сил і зцілення від хвороб (див., 
наприклад: [Элиаде 1995; Элиаде 2006, 
99–142]). У кокуґаку, зокрема у Хірати 
Ацутане, ця тенденція особливо яскраво 
виражена, оскільки йдеться про повернен-
ня до “доби Богів” – міфічного “золотого 
віку”. З другого боку, проте, рух кокуґаку 
виявляє специфічні риси: він знаменував 
собою пробудження національної свідо-
мості японців, або ж, так би мовити, звер-
нення “японського духу” до самого себе. 
У цьому плані цей напрям думки не має 
аналогів не лише у Японії, а й в усьому 
Східноазійському регіоні. 

До цього слід додати ще одне зауважен-
ня. Рух кокуґаку був породженням і орга-
нічною частиною інтелектуальної культури 
доби Токуґава, з її традиціями герменевти-
ки класичних текстів, передачею знання від 
вчителя до учня, розумінням “науки” (学) 
як особистого “шляху” (道) і – last but not 
least – особливим ставленням до поезії. В 
умовах модернізованої японської культури 
цей рух не міг продовжувати існувати у ста-
рих формах.

Школа Хірати Ацутане, з одного боку, 
є, безперечно, найбільш пізньою й остан-
ньою фазою розвитку ідей кокуґаку. Як 
така вона носить усі ознаки вичерпання 
цього руху: (1) звернення до праджерел 

японської культури й прагнення до її очи-
щення від чужоземних впливів через ідею 
“японського серця” як тотожного “природ-
ному людському серцю” завершилися у 
Хірати твердженням про походження всі-
єї людської цивілізації від японців, отже, 
коло герменевтики японської культури, 
розпочате Кейцю, замкнулося; (2) у шко-
лі Хірати ідея кокуґаку виходить за власні 
межі – зі сфери екзегетики класичних тек-
стів у містику та політику. Не випадково, 
що саме школа Хірати відіграла важливу 
роль у Революції-Реставрації Мейдзі; пер-
ші двадцять років нової епохи були спро-
бою втілити в життя програму, засади якої 
закладали засновники кокуґаку. Не вигля-
дає таким уже парадоксальним, що рух, 
спрямований на “вигнання варварів”, при-
звів до вестернізації, прагнення відродити 
“золотий вік” давнини – до модернізації. 
Можна сказати, що тут повторилася вну-
трішня логіка самої кокуґаку, завершеної 
школою Хірати. З другого боку, одначе, 
не можна не побачити суттєвого розриву 
між школою Хірати і всією попередньою 
традицією кокуґаку. Відтак нам видається 
виправданою оцінка Хірати Ацутане як ве-
ликого релігійного реформатора.

Вичерпавши в собі ідеї кокуґаку, школа 
Хірати, проте, не зникла безслідно – вона 
розпорошила свої ідеї, яким уже неможли-
во було триматися в межах однієї школи-
думки. Ці ідеї запліднили політичні, релігій-
ні, містичні й наукові напрями. Але це вже 
була не “національна наука” – не кокуґаку.

1 Япон. Мейдзі Ісін 明治維新 (1868 р.) – політичний переворот, внаслідок якого було скасо-
вано сьоґунат Токуґава і проголошено абсолютну монархію. Термін ісін 維新 (“оновлення, від-
новлення”) запозичений з китайської класики. У західній та російській літературі Мейдзі Ісін 
називають Реставрацією Мейдзі або Революцією Мейдзі – залежно від інтерпретації цієї події.

2 Слово кокуґаку 国学 – багатозначне: його можна перекладати як “вивчення (цієї) країни”, 
“країнознавство” (тобто японознавство); з другого боку, можна перекладати як “наука (цієї) кра-
їни”, тобто “японська наука” тощо. Друге значення лягло в основу загальновживаних перекладів 
(на наш погляд, недосконалих): в англомовній літературі – “National Learning”, у російській – 
“национальная наука”. Докладніше про історію терміна кокуґаку та його синоніми див.: [Михай-
лова 1988, 149; Сінто дзітен 1999, 397].

3 “Кодзікі” 古事記 (“Записи про події давнини”) та “Ніхон сьокі” 日本書紀 (“Аннали Япо-
нії”) – хроніки, укладені у VIII ст., які містять значний міфологічний матеріал. “Манйосю” 万葉
集 (“Збірка міріад листків”) – поетична антологія VIII ст.
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4 Японські імена у статті наводяться згідно з прийнятим у Японії порядком (спочатку прізви-
ще, потім ім’я); читання імен вивірене за [Сінто дзітен 1999; Мацумура 1989]. Українська транс-
літерація японських слів і власних імен – за М. Федоришиним [1994]. Подовження голосних для 
спрощення не показане. 

5 “Школу Едо” заснували у ІІ пол. XVIII ст. у м. Едо (нині Токіо) учні Камо Мабуці – Мурата 
Харумі 村田春海 (1746–1811) та Като Цікаґе 加藤千蔭 (1735–1808). Вони критикували релігійні 
погляди Мотоорі Норінаґи.

6 Япон. кокка сінто 国家神道 – державний культ Японії у 1868–1945 рр., створений на основі 
синто в інтерпретації кокуґаку. Офіційно релігією не вважався. Докладніше див.: [Sakamoto 2000]. 

7 “Сектантський синто” – загальноприйнятий (хоча неточний) переклад японського терміна 
кьоха сінто 教派神道, яким позначали у 1868–1945 рр. усі офіційно визнані течії синто, що опи-
нилися поза межами державного культу. За традицією деякі релігійні групи використовують його 
досі. А.А. Накорчевський пропонує перекладати кьоха сінто як “синто конфесій”.

8 Пор.: [Накорчевский 2003, 363; Дил 1999, 490; Ueda 1987, 368–369].
9 Ера Темпо 天保 – за традиційним японським літочисленням 1830–1843 рр. 
10 У російському перекладі книги Наґати – Кагава Кэйдзю.
11 “Кокінсю”, або “Кокінвакасю”, 古今和歌集 (“Збірка старих і нових японських пісень”) – по-

етична антологія, укладена 905 р. н.е. Українською мовою перекладена І.П. Бондаренком. “Мужній” 
стиль “Манйосю” протиставляли “жіночному” стилю “Кокінсю”. Докладніше про поетологічні дис-
кусії у кокуґаку див.: [Нагата 1991, 187–188, 216–218, 223–224; Михайлова 1988, 31–42, 55–56].

12 У російському перекладі книги Наґати – Хаттори Тюё.
13 На початку космогонічного міфу, згідно з “Кодзікі”, з’явилися троє небесних камі – Аме-но 

мінака-нусі-но камі (“Бог-Володар священного центру Небес”), Така-мі-мусубі-камі (“Бог висо-
кого священного творіння”) і Камімусубі-камі (“Бог божественного творіння”) [Кодзики 1994, 
38]. Ієрогліфічне написання теонімів синто має багато варіантів, тому ми його тут не наводимо. 

14 Саме це пояснює відносну толерантність, з якою Хірата Ацутане ставився до європейської 
науки, і той факт, що він не закликав до “вигнання чужинців”. Див.: [Нагата 1991, 328–329]. 

15 Про діяльність Норінаґи, спрямовану на поширення свого вчення, див.: [Михайлова 1988, 
67–70].

16 На жаль, дослідниця не пояснює, чи входять до цього числа лише “посмертні учні” самого 
Ацутане, чи також учні його учнів.

17 У цьому твердженні легко впізнати конфуціанську концепцію досконаломудрого монарха, 
проте джерело харизми тут не “мандат Неба”, забезпечений доброчесністю, а божественне по-
ходження.

18 Розташовувалося на території сучасної префектури Сімане.
19 У Дж. Бріна [Breen 2000] його ім’я транслітеровано як Fukuba Bisei.
20 Школа Міто (міто-ґаку 水戸学) – конфуціанська школа, що виникла і розвивалася у князів-

стві Міто (сучасна преф. Ібаракі) у XVII–XIX ст. Досліджувала історію Японії. Розробляла ідеї 
“пошани до імператора і вигнання варварів”.

21 Про ці психотехніки див. докладніше: [Капранов 2007; Накорчевский 2003, 376–383].
22 Докладніше про нього: [Накорчевский 2003, 369–387].
23 Університет Кокуґакуїн 国学院 засновано 1882 р. як осередок вивчення синто та традицій-

ної японської культури. Розташований у Токіо.
24 “Давня наука” (коґаку 古学) – напрям у японському конфуціанстві, прихильники якого 

прагнули повернутися до первинного конфуціанства часів Конфуція. “Просте вчення” (кит. пу 
сюе 樸学) – аналогічний “давній науці” напрям у китайському конфуціанстві XVII–XVIII ст. Рух 
за відновлення вінаї (чернецького статуту) виник у XVII ст. в японських буддійських школах 
Тендай 天台 та Сінґон 真言. Його прихильники прагнули повернутися до чистого вчення Будди, 
для чого, зокрема, вивчали санскрит.
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Ю.М. Кочубей
АКАДЕМІК ОМЕЛЯН ПРІЦАК

 І ПОЛЬСЬКА ОРІЄНТАЛІСТИКА

У своєму захоплюючому автобіо-
графічному творові “Мій шлях іс-

торика” акад. О.Й. Пріцак писав, що його 
батьки, бажаючи йому кращої долі, “по-
силали мене тільки до польських шкіл, і я 
до 13–14 років свого життя виховувався як 
поляк”1. Це було в міжвоєнній Галичині, 
коли бути українцем означало наражатися 
на дискримінацію. Про це він неодноразо-
во розповідав, у тому числі й мені. Потім, 
дізнавшись, що його рідний батько заги-
нув у польському таборі для інтернованих 
українських вояків, Омелян Йосипович 
став переконаним українцем і таким за-
лишався все життя. Проте він завжди був 
інтернаціоналістом у кращому розумінні 
цього слова. Він добре вчився у гімназії, 
яка була польською, і мав друзів серед 
поляків і євреїв. Згадуючи про ті роки, О. 
Пріцак писав: “Коли я тепер, з перспекти-
ви часу, споминаю польський період мого 
життя, я не жалію. По-перше, я боровся 
за право бути українцем. Це не проходило 
легко, але воно мене гартувало. По-друге, 
я від свого польського оточення навчився 
двох цінних прикмет, які так бракують нам, 
українцям: почуття людської гідності і по-
чуття української національної гідності”2.

Сходом О.Й. Пріцак, як відомо, захо-
пився ще в гімназійні роки. І тут його під-
тримував один із вчителів – Францішек 
Махальський (1904–1979), який згодом, 
вже у повоєнній Польщі, став одним з ві-
домих іраністів.

Ставши студентом Львівського (тоді 
польського) університету, О. Пріцак запи-
сався на історичні студії і на сходознавство 
(арабська, перська, турецька, монгольська 
мови і літератури). Він високо оцінював за-
гальний рівень навчання у цьому закладі, 
де курси з філософії та логіки читали такі 
вчені світової слави, як Роман Інгарден 
(1893–1970) та Казімєж Айдукевич (1890–
1963), і студенти активно залучалися до 
наукової роботи. Історією він займався під 

керівництвом визначного історика України 
Івана Крип’якевича (1886–1967) та Теофі-
ля Коструби (1907–1943), котрі прищепили 
йому чудові риси, які мають характеризува-
ти кожного історика, – відповідальний під-
хід до досліджуваних джерел: скрупульоз-
ність аналізу та об’єктивність висновків. 

Щодо сходознавства, то, як пише Оме-
лян Йосипович: “Першим моїм сходо-
знавчим професором був ведучий монго-
ліст та історик Середньої Азії Владислав 
Котвич (1872–1944) з Вільна. Він провів 
більшу частину свого наукового життя у 
Санкт-Петербурзі, в останні роки як член-
кореспондент Російської академії наук, і, 
переїхавши до Львова у 1925 р. на створе-
ну для нього кафедру Далекого Сходу, став 
зразу провідничим польських орієнталіс-
тів”3. Саме з цього факту наші львівські 
колеги виводять початок “петербурзько-
львівської школи сходознавства”, бо 
справді у післяреволюційні роки у Льво-
ві, де стала швидким темпом розвиватися 
орієнталістика, знаходили місце вихован-
ці Санкт-Петербурзького університету            
(З. Смогожевський (1884–1931), М. Садик-
бей Агабек-заде (1865–1944), наприклад). 
Серед професури університету слід згада-
ти і видатного мовознавця Єжи Курило-
вича (1895–1978), котрий викладав низку 
східних мов, якого теж Омелян Йосипович 
вважав своїм учителем4. Працював тут і 
пізніше відомий вчений Тадеуш Левиць-
кий (1906–1992) – знавець арабомовних 
джерел з історії Східної Європи. Освіта, 
яку О.Й. Пріцак здобув в Університеті 
Яна-Казимира, дозволила йому без зайво-
го клопоту здати екзамен зі спеціальності 
А.Ю. Кримському і, таким чином, стати 
його аспірантом у Києві.

Зрозуміло, що вчений стежив за праця-
ми польських орієнталістів, як, до речі, і 
за працями радянських науковців, і коли 
одержав американське громадянство, то 
зміг відвідати Польщу. Педагогічне наван-
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таження, праця над “Походженням Русі”, 
потім активна (і виснажлива) діяльність 
по створенню осередку української науки 
на Заході забирали багато сил, і він не міг, 
як хотілося б, співпрацювати з польськи-
ми науковцями. Проте він уважно стежив 
за працями польських колег і намагався 
інформувати про них науковий світ Захо-
ду. Безперечно, знаючи про працю Тадеу-
ша Левіцького над публікацією арабських 
джерел до історії слов’ян (вийшло з бігом 
часу чотири томи), він і собі публікує у 
краківському журналі “Folia orientalia” 
статтю “Арабський текст про торговий 
шлях корпорації ар-Рус у другій полови-
ні дев’ятого століття” (1970)5. Відомо, що 
Омелян Йосипович уважно студіював усі 
джерельні матеріали, працюючи над своїм 
“Opus magnum” – “Походження Русі”, і не 
міг не оприлюднити ні найменшого з них, 
а крім того, ще у 1939 році відгукнувся у 
львівському журналі “ Сучасне і минуле” 
солідною рецензією на опубліковане Т. Ле-
віцьким в “Rocznik orientalistyczny” (1938, 
13) дослідження “Шлях Київ – Володи-
мир (Włodzimierz Wołyński) за арабським 
географом ХІІ століття ал-Ідрісі” (пізніше 
вийшла монографія). А згодом на перший 
том “Арабських джерел...” Т. Левіцький 
(Вроцлав – Краків, 1956) О.Й. Пріцак 
опублікував рецензію в “Ural-Altaische 
Jahrbücher”, т. 28, № 1–2).

Відомо, що О.Й. Пріцак створив нову 
міжнародну наукову організацію “Урало-
Алтайське товариство” (Societas Uralo-
Altaica) і відразу ж заснував періодич-
не видання – щорічник “Ural-Altaische 
Jahrbücher”. Багато років він керував то-
вариством, а шість років (1954–1960) був 
головним редактором щорічника. На сто-
рінках цього видання він вмістив вели-
ку кількість більших і менших рецензій 
і заміток про публікації, що з’являлися у 
Польщі.

Необхідно зазначити, що Омелян Йоси-
пович мав певну кількість авторів, за твор-
чістю яких стежив, і відгукувався на появу 
їхніх книжок. Їх було небагато, але це були 
справжні вчені, щодо професійної кваліфі-
кації яких він сумнівів не мав. Слід мати 

на увазі, що до випускників ВПШ при ЦК 
КПСС чи її польського аналогу він ставив-
ся з недовірою.

Одним із тих, до кого він ставився з 
особливою увагою, був відомий польський 
сходознавець, караїм за походженням і ка-
раїмознавець, Ананіаш Зайончковський 
(1903–1970). Насамперед треба зазначи-
ти, що в урало-алтайському щорічнику 
він надрукував дуже змістовну статтю 
про нього у зв’язку з шістдесятиріччям, 
у якій детально висвітлив внесок вченого 
у розвиток ряду сходознавчих дисциплін: 
тюркологію, кипчакознавство і особливо 
караїмознавство. Крім того, разом із Ста-
ніславом Калужиньським та Едвардом 
Триярським у тому ж номері щорічника 
вмістив покажчик праць А. Зайончков-
ського (1925–1963)6.

До появи “Урало-Алтайського щоріч-
ника” він, починаючи з 1949 р., майже що-
року вміщує рецензії на праці А. Зайонч-
ковського у відомому німецькому журналі 
“Der Islam”, а з 1954 р. йдуть публікації у 
щорічнику. У 1957 році з’являється шість 
його відгуків на праці А. Зайончковсько-
го, з них п’ять в “Урало-Алтайському що-
річнику” і один в “Der Islam”. Наступного 
року з’явилося чотири відгуки. Вони сто-
суються великих досліджень, зокрема це: 
“Із студій над хазарським питанням” (Кра-
ків, 1947), “Турецькі глоси в старополь-
ських пам’ятках. 1. Турецька катехізація 
Яна Гербініуса” (Вроцлав, 1948), виданий 
разом з Я. Рейхманом “Нарис османо-
турецької дипломатики” (Варшава, 1955), 
“Мамлюцько-турецька версія арабського 
трактату з лучництва ХІV ст.” (Rocznik 
orientalistyczny, 1956) та ін. У “Щоріч-
нику” і в “Der Islam” він вміщує повідо-
млення по вихід праці В. Котаньського та 
Б. Маєвської “Bibliografia polskich prac 
orientalistycznych (1945–1955)”, що була 
певним підсумком діяльності польських 
орієнталістів за повоєнне десятиліття7.

О. Пріцак вважав необхідним відгукну-
тися, хоча б невеликою заміткою, на вихід 
посмертної праці видатного сходознавця 
Мар’яна Левіцького (1908–1955) (разом 
з Р. Когно), якому він був присвятив не-
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кролог. Не міг він пропустити і змістовну 
статтю Александра Дубіньського (1924–
2002) “З історії дослідження караїмської 
мови і літератури (з кінця ХІХ ст.)”. Про 
них з’явилися замітки у “Щорічнику”.

Майже одночасно у Варшаві побачили 
світ дві публікації відомих джерел до іс-
торії кримсько-українсько-польських від-
носин: уривків з “Книги подорожі” Евлії 
Челебі (1969) та “Історії хана Іслам Герея 
ІІІ” Хаджі Мехмеда Сенаї з Криму (1971). 
Про них Омелян Йосипович відгукну-
ся у заснованому ним журналі “Harvard 
Ukrainian Studies” у 1977 році, небезпід-
ставно вважаючи, що й україністи мають 
знати про існування таких польських ви-
дань8.

У 1980-ті рр. Омеляна Пріцака погли-
нула робота в Інституті українських студій 
при Гарвардському університеті (США), 
налагодження видавничої діяльності. Ро-
бота над підготовкою практично всіх томів 
“Гарвардської бібліотеки давньої україн-
ської літератури” не могла не стосуватися 
польсько-українських відносин – йшлося 
про часи, коли Україна перебувала у складі 
Польсько-Литовської держави і долі двох 
народів тісно перепліталися. Чого варта 
робота по виданню у Гарварді писаного 
тогочасною польською мовою щоденника 
Пилипа Орлика, та й цілого ряду інших 
текстів, зокрема полемічних, викликаних 
релігійним протистоянням. Польською 
мовою користувалися не тільки католики, 
а й православні полемісти.

З початку 90-х рр. Омелян Йосипович – 
в Києві, де розгорнув притаманну йому 
енергійну діяльність, спрямовану на від-
родження українського сходознавства.

Окремо слід згадати епізод, який, може, 
прямо і не стосується орієнталістики, але 
дуже добре висвітлює постать О.Й. Прі-
цака як вченого і українця. Йдеться про 
інтерв’ю, опубліковане в 1983 році в жур-
налі “Zeszyty historyczne”9. У ньому Омелян 
Йосипович показав себе глибоким знавцем 
історії польсько-українських стосунків від 
давнини до найновіших часів, причому 
об’єктивним істориком, який не щадить і 
“своїх”: прямо говорить про ту згубну по-
літику української еліти, що спричинила 
важкі наслідки для всього народу. Не жа-
лує він і нерозумну й егоїстичну політику 
польських владних верств, яка призвела 
до ворожнечі двох народів, а потім і заги-
белі польської держави. Наприкінці, від-
повідаючи на запитання, що б він порадив 
полякам (нагадаємо, що це відбувається 
1983 року), О. Пріцак каже, що слід бути 
обережними у стосунках з Росією. А для 
цього усвідомлювати, “що історична Росія 
дуже небезпечна. Небезпечна тому, що не 
обмежується домінуванням, але, не дові-
ряючи нікому, маючи страшні комплекси 
меншовартості, старається залізти в душу, 
знайти ті чи інші шляхи, які ставлять в за-
лежність всіх, і таким чином підпорядку-
вати собі людей... що бути приятелем Росії 
неможливо. Можна бути тільки слугою Ро-
сії, її роботом. Росія ставить собі завдання 
перетворити всіх на роботів, які реагують 
тільки на один імпульс, з кремлівського 
центру. Всі інші імпульси мусять бути під 
тим чи іншим приводом усунуті. Це власне 
український досвід, оснований на остан-
ніх шістдесяти з лишком роках. Треба бути 
страшно обережними”. У своїй більшості 
поляки пам’ятають ці слова. 

1  Мій шлях історика // Вісник АН України. – 1992. – № 3. – С. 53.
2  Там само. – С. 54.
3  Там само. – С. 60.
4  Там само. – С. 62.
5  Folia orientalia (Kraków). – 1970. – No 12. – C. 241–259.
6  Ananiasz Zajаczkowski Sexagenarius // Ural-Altaische Jahrbücher. – 1965. – Vol. 36. – Fasc. 3/4. – P. 229–233.
7  Ibidem. – 1957. – Vol. 29. – Fasc. 3/4. – P. 256; Der Islam. – 1960. – Vol. 35. – P. 229.
8  Harvard Ukrainian Studies. – 1977. – 1:1. – P. 130–133; – 1:2. – P. 255–258.
9  Zeszyty historyczne. – 1983. – Z. 65. – S. 18–19.
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“ШЛЯХ БОГІВ” І “ШЛЯХ ВОЇНІВ”: ПРОБЛЕМА СПІВВІД-

НОШЕННЯ САКРАЛЬНОГО І ВІЙСЬКОВОГО ЧИННИКІВ 
фОРМУВАННЯ ЯПОНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ І ПРАВА

Як зазначає А.О. Накорчевський, 
кожна влада шукає те слово (су-

часною мовою – ідеологію), яке переконає 
підданих у її праві на владу, оскільки прав-
ління, що спирається на грубу військову 
силу, як показує досвід історії, не триває 
довго [Накорчевский 2003, 32]. Багато су-
спільств, за історичними й етнографічни-
ми відомостями, пройшли етап “військової 
демократії” (пор. слов’янське полк, давньо-
германське heri, грузинське eri зі спільним 
значенням “народ-військо”). У багатьох 
архаїчних культурах існували військово-
сакральні чоловічі гурти, особливо де-
тально досліджені на полінезійському ма-
теріалі (В.Д. Балушок реконструює існу-
вання таких об’єднань у давніх українців, 
С.В. Алексєєв – у праслов’ян).

Як відомо, давно існує підтримана різ-
ними дослідниками “завойовницька” те-
орія виникнення держави, згідно з якою 
держава виникла внаслідок зовнішньої 
експансії сильніших груп (детальніше див., 
наприклад: [Крадин 2001, 101]). Поряд із 
тим як важливий державотворчий чинник 
того самого порядку слід розглядати й за-
грозу експансії, що консолідує прихильни-
ків опору. Так, для прикладу, візантійський 
імператор Маврикій Стратег застерігав 
своїх воєначальників від зіткнення водно-
час із різними сусідніми племенами (іш-
лося про слов’ян), “щоб ворожість до всіх 
не призвела до об’єднання або монархії”. 
Дослідник цього етапу слов’янської істо-
рії (VI ст. н.е.) підкреслює, що імператор-
стратег правильно вказав головний стимул 
до злучення слов’янських племен – праг-
нення на рівних протистояти спільним для 
всіх зовнішнім загрозам [Алексеев 2005, 
187–188]. Утім, на наш погляд, жодна тео-
рія виникнення держави не може бути аб-
солютизована й визначена єдиною, а кож-
ну слід радше розглядати як одну з кількох 

тенденцій. Як буде показано далі, в історії 
розвитку державотворення й правосві-
домості Японії поєднуються три основні 
чинники – сакральний, військово-силовий 
і світсько-раціональний, кожен із яких 
може виступати панівним у певний істо-
ричний період.

Протиставлення сакральної і військової 
влади дістало відображення ще в міфоло-
гії, наприклад описану в “Рігведі” бороть-
бу бога грому Індри з богом сонця Сур’єю 
проектують в індоєвропейську давнину 
(див. статтю В.В. Іванова “Солярні міфи” в 
енциклопедії “Міфи народів світу”). Поді-
бне протиставлення військового (дружин-
ного) бога грому Перуна сонячному богу 
Дажбогу (покровителю Русі за “Словом о 
полку Ігоревім”) можна припускати і для 
Київської Русі. Відгомони такої боротьби 
знаходимо й у міфах про боротьбу соняч-
ного Осиріса і бога пустельного вітру Сета 
(Стародавній Єгипет), сонячно-небесної 
Аматерасу і бога бурі Сусаноо  та ін. Показ-
ником потужності військової верстви може 
виступати шанування окремого бога війни 
(римський Марс на певному етапі еволюції 
цього образу, вавилонський Мардук, що міг 
упливати на римського Марса), що для ін-
доєвропейців у цілому не характерно.

У Японії богом війни міг би стати Су-
саноо (аби на ранньому етапі він не від-
чувався як чужорідний для племені ямато, 
а пізніше давні тексти не підкреслювали 
його гріховність), однак цю роль відігра-
вав принаймні від початку VIII століття 
Хатіман (прообразом якого називають ле-
гендарного імператора на ім’я Одзін), ім’я 
якого означає “десять тисяч прапорів”, або 
“вісім прапорів”, або “великий прапор”. За 
іншою версією, ототожнення божества з 
імператором пізнє, Хатіман – доісторичне 
божество острова Кюсю [Накорчевский 
2003, 93]. Хатіман був дуже популярним у 
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сьоґунів і самураїв. Божествами війни вва-
жали також першого імператора Дзімму 
(в його легендарні часи імператора, як ви-
дно, вважали більшою мірою військовою, 
ніж сакральною фігурою) і принца Ямато-
такеру, що підкорював айнську північ Япо-
нії (про останнього детальніше див.: [Ме-
щеряков 1988]). 

Дослідження, винятково важливе для 
усвідомлення особливостей виникнення 
і розвитку японської державності, здій-
снив В.А. Рубель, який зосередився пере-
важно на військовому аспекті проблеми. 
У докторській дисертації “Походження 
військово-самурайської державності у 
традиційній Японії (середина І тисячоліт-
тя до н.е. – XIV століття н.е.)” дослідник 
підкреслює, що важливість вивчення ге-
нези японської державності зумовлена, 
зокрема, “специфікою японського шляху 
суспільно-політичного розвитку, який хоча 
й відбувався в межах східного напряму 
соціокультурної еволюції, проте містив у 
собі значний шар оригінальних, не до кін-
ця осмислених у науковій літературі осо-
бливостей” [Рубель 1999, 2] і “своєрідніс-
тю моделі розвитку традиційної японської 
державності, яка суттєво різниться від 
класичних далекосхідних зразків саме ви-
соким ступенем стабільної воєнізації усіх 
суспільних інституцій” [Рубель 1999, 3].

На відміну від Японії, у Китаї (який 
тривалий час був для Країни Враніш-
нього Сонця у багатьох аспектах зразком 
державно-правового устрою та джерелом 
всіляких запозичень) сакральна й адміні-
стративна сфери влади переважили вій-
ськову сферу. Як підкреслює визначний 
російський дослідник генези матеріальної 
й духовної культури Китаю Л.С. Васильєв, 
“культ війни та військової доблесті так і не 
вийшов у давньому (та й пізнішому) Ки-
таї на передній план (як це сталося, скажі-
мо, в Європі або Японії)” [Васильев 1983, 
194]. Правителі династії Чжоу (за часів 
якої й була вироблена знаменита концеп-
ція імператора як “сина Неба” і правлін-
ня на основі “мандата Неба”) “від самого 
початку не будували своєї влади на силі, 
потурбувавшись про те, щоб надати їй ле-

гітимності, сакрально-етично детерміно-
ваної законності” [Васильев 1983, 194]. Та 
й потужний воєнізований суспільний про-
шарок, що нагадував українське козацтво, 
європейське лицарство або японське саму-
райство, у Китаї начебто був відсутній (у 
китайській історії, як відомо, військовий 
чинник виступав на перший план лише в 
періоди зміни династій, міждинастичних 
середньовічних усобиць, а також певною 
мірою в першій половині ХХ століття, 
тобто в перші десятиліття після повалення 
імператорської влади). Китайська імперія 
загалом протягом своєї історії не знала 
подібного до Японії (а також, як буде роз-
глянуто нижче, до численних інших дав-
ніх держав Євразії) розділення сакральної 
і світсько-військової влади. Як підкреслює 
О.О. Маслов, у давньому Китаї “править 
не той, у кого сконцентрована військова 
влада, але, той, хто здатний спілкуватися з 
Небом” [Маслов 2003, 420].

На відміну від Китаю, у середньовіч-
ній Японії виникло двовладдя з двома ке-
рівними центрами в особах імператора та 
його двору і сьоґуна (або раніше – канцле-
ра, регента) та його уряду. Але фактичне 
керівництво майже повністю перебрав на 
себе другий із названих центрів влади: 
як описує цю ситуацію В.А. Рубель, “са-
кральній особі царя-імператора (тенно) за-
лишили статус і функції первосвященика 
національної релігії синто та надзвичайно 
обмежені представницькі ознаки формаль-
ного “володаря”, а найсильніший реально 
на даний момент рід виконував загально-
державні владні функції в політичній, во-
єнній, економічній, фіскальній та дипло-
матичній сферах” [Рубель 1999, 21].

У Японії протягом усієї її історії відбу-
валося тривале протиборство сакрального 
і світсько-військового начал влади. Най-
давнішими правителями на Японських 
островах були, як вважають, старійшини-
шамани. Потім відбулося завоювання зна-
чної території войовничим кланом Ямато, 
котрий спирався на примат військового 
чинника і протиставляв себе чиннику са-
кральному (розправа легендарного пер-
шого імператора Дзімму після перемоги 
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над завойованим племенем із його керів-
никами – шаманами). Показово, що дуже 
подібним чином розвивалася ситуація й у 
Китаї, де прихід до влади нової династії 
(наприклад, Шан, Чжоу) спершу був на-
слідком силового чинника, а вже потім за-
знавав сакралізації, механізмом якої саме й 
виступало поняття “мандата Неба”. Дещо 
подібну ситуацію модна побачити й в істо-
рії Російської імперії, де, як підкреслювали 
історики ХІХ століття, династія Рюрикови-
чів, що розглядала Московське князівство 
і згодом царство як свою вотчину, родову 
землю, змінилася на династію Романових, 
яка була вибраною на царство і, отже, через 
те мала інші відносини з рештою шляхет-
них родів та інші права на землю.

Згодом на перший план в історії Японії 
знову вийшов сакральний чинник, коли ро-
дові божества клану Ямато були перетворе-
ні на загальнонаціональні і відбулося під-
несення статусу родоплемінної міфології 
до загальнодержавної ідеології. Тривалий 
період у Середньовіччі з перемінним успі-
хом ішла боротьба між сакральною владою 
в особі імператора та його оточення і різно-
манітними військово-феодальними родами 
та угрупованнями (саме на цьому періоді 
акцентує увагу В.А. Рубель, говорячи не 
про генезу японської державності зага-
лом, а саме про виникнення й утвердження 
військово-самурайської державності).

Панування військового начала без са-
кралізації позначене, як зазначає А.О. На-
корчевський, кризою й розбратом, крово-
пролиттям і відсутністю спокою. “Військо-
ві клани, оспорюючи один в одного право 
на владу, не захищені ніякою ідеологією, 
перетворюють країну на одне велике поле 
битв” [Накорчевский 2003, 317]. Боротьба 
ця, як відомо, закінчилася перемогою вій-
ськового начала, уособленого сьоґунською 
династією Токуґава, що перебувала при 
владі протягом двох із половиною століть. 
Реставрація Мейдзі 1868 року, що прохо-
дила під гаслами зосередження влади в 
руках священного імператора, повернула 
управління сакральному центрові. Однак 
жорстокі реалії кінця ХІХ – першої поло-
вини ХХ століття (японсько-китайські ві-

йни кінця ХІХ ст., російсько-японська ві-
йна, анексія Кореї, участь Японії в Першій 
світовій війні, тривала війна в Маньчжурії, 
бойові дії Японії в Китаї, Південній Азії та 
на Тихому океані під час Другої світової 
війни) знову зосередили значну частину 
влади в руках військових кіл. Нарешті, у 
1945 році відбулася водночас і десакраліза-
ція японської влади (що завершилася про-
мовою імператора 1 січня 1946 року з від-
мовою від свого божественного походжен-
ня), і її демілітаризація. Іншими словами, 
японська влада в середині ХХ століття враз 
стала світською. Цікаво, що О.М. Мещеря-
ков, аналізуючи відносини японського ім-
ператорського двору і американських оку-
паційних військ другої половини 1940-х ро-
ків, порівнює роль генерала Д. Макартура 
з роллю середньовічного сьоґуна, без згоди 
якого імператор не міг видати указу [Меще-
ряков 2007, 70].

Із 1960-х років у японському суспільстві 
знову спостерігаються тенденції до сприй-
няття особи імператора як сакрального цен-
тру. А на початку ХХІ століття (у зв’язку з 
нестабільністю на Корейському півострові 
та загалом у загальносвітовому контексті 
перегляду деяких рішень, прийнятих на-
прикінці Другої світової війни й одразу 
після її завершення) в Японії знову активно 
говорять про можливість перегляду після-
воєнної конституції й відродження армії.

Загалом, розглянувши основні тенден-
ції змін у японській державно-правовій 
системі протягом її тривалої історії, можна 
зробити висновок про певне протистояння 
сакрального, військового і суто світського 
начал держави і права. Ці чинники дістали 
відбиття в японській ідеології і, відповід-
но, у мові.

Синтез різних чинників формування 
японської державно-правової системи й 
відповідної ідеології бачимо у “трьох рега-
ліях”, божественних символах імператор-
ської влади, серед яких меч уособлює вій-
ськове начало, дзеркало – шаманізм і культ 
сонця, а яшма – родючість. Як не дивно, 
тут-таки бачимо все ту ж саму “трифунк-
ціональність” Ж. Дюмезіля, котрий, як 
відомо, виділив три функції індоєвропей-
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ських богів відповідно до трьох шарів ін-
доєвропейського суспільства – жрецького, 
військового і господарського.

Однак усе ж цікаво зазначити, що ні-
коли, навіть у період найвищої влади сьо-
ґунату (коли імператори були винятково 
жорстко обмежені і в поїздках за межі па-
лацу, і в контактах із підданими, і в дипло-
матичних стосунках), справа не доходила 
до вбивства священного монарха (відо-
мі тільки два винятки) або до посідання 
“хризантемового трону” сьоґуном. Це 
означає, що сакральний компонент влади 
ні в який період японської історії не був 
зведений нанівець. Таку ситуацію ціка-
во порівняти з двома іншими державами, 
основним компонентом населення яких, як 
і в Японії, були алтайськомовні народи, – 
монгольською імперією епохи нащадків 
Чингісхана (Чингізидів), де правили лише 
представники роду Темучіна, і Хазарським 
каганатом, де престол міг посісти лише 
представник роду Ашина. Можна звер-
нути увагу на цікаву еволюцію монголь-
ської державно-правової ідеології: спершу 
Чингісхан спирався винятково на силу і 
придушував спротив власних шаманів (і 
ніякого двовладдя за його часів не було), 
тоді як за часів його нащадків сакральну 
владу пов’язували вже з самими Чингізи-
дами. (Утім, навіть Темучін-Чингісхан, як 
і японські сьоґуни, потребував сакралізації 
своєї влади: “Сокровенний переказ” і літо-
пис Рашид-ад-Діна повідомляють про зна-
менитого монгольського шамана, котрий 
утвердив у званні спільномонгольського 
хана Темучіна, обраного курултаєм, давши 
йому ім’я Чингісхан [Сагалаев, Октябрь-
ская 1990, 90]). У Хазарському кагана-
ті військово-адміністративний керівник 
(“цар” – бег, шад) міг у дипломатичному 
листуванні навіть не згадувати про існу-
вання сакрального владики (кагана), міг 
навіть убити його, але не міг сам посісти 
цю посаду, оскільки, як і в багатьох інших 
державах, сакральні і військово-світські 
володарі репрезентували різні роди.

Окрім того, японські сьоґуни не тіль-
ки не зазіхали на трон імператора, а й 
вважали за необхідне спиратися на втіле-

ний у його особі сакральний авторитет, 
не обмежуючись опертям винятково на 
військову силу: “небесний владика” при-
значав сьоґуна, він же обожнив Токуґава 
Іеясу – першого представника сьоґунської 
династії Токуґава (тоді як один із його по-
передників – диктатор Ода Нобунаґа, – не 
розраховуючи лише на військову силу, 
оголосив себе живим синтоїстським богом 
[Сила-Новицкая 1990, 24]). Присвоєння 
Токуґава Іеясу імператором посмертного 
титулу Тосо Даі Ґонґен (“Той, що освітлює 
Схід, божественне втілення Будди”) і вша-
нування засновника останньої сьоґунської 
династії в ролі “божественного правите-
ля” (сінкун) засвідчували, що “японські 
боги освячували світську владу динас-
тії Токуґава і що синтоїстський дух Іеясу 
буде охороняти його нащадків, Небесного 
Володаря (навіть! – Авт.), імператорський 
двір, самураїв і всю націю” [Мак-Клейн 
2006, 68]. Величезну ідеологічну роль у 
сакралізації влади сьоґунів відіграло і свя-
тилище Нікко (де був похований Токуґава 
Іеясу), прирівняне у правах до імператор-
ського святилища Ісе (про це див., напри-
клад: [Мак-Клейн 2006, 71–73]. Як зазна-
чає Л.С. Мак-Клейн, сьоґуни, що досягли 
влади грубою силою, намагалися керувати, 
спираючись на закон, моральний автори-
тет (пов’язаний із дорученням імператора) 
і релігійну санкцію (зумовлену обожнен-
ням засновника сьоґунської династії), і 
весь цей синтез витворював ідеологічну 
структуру – в іншому разі влада сьоґунів 
базувалася б лише на праві сильного [Мак-
Клейн 2006, 62, 71].

У часи панування воєнізованої атмо-
сфери (1930-ті – перша половина 1940-х рр.) 
імператор як центр сакральної влади і пра-
ва відігравав роль стабільної противаги 
і військовим угрупованням, які здійсню-
вали значний тиск на політиків та навіть 
самого імператора, і політичним партіям. 
Цікаво, що “на відміну від Німеччини й 
Італії, в Японії праве крило політичного 
спектра ніколи не породжувало руху, здат-
ного повалити керівні еліти, жодна партія 
або масова організація не приходила до 
влади й на чолі держави ніколи не ставав 
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харизматичний лідер” [Мак-Клейн 2006, 
630] (роль монарха в Італії в цей період 
була значно скромнішою). 

Порівнюючи японські і тюркські тра-
диції на предмет вивчення співвідношен-
ня в них сакрального і військового начал, 
можемо звернути увагу на те, що у тюрків 
(тюркютів давньотюркських каганатів), на 
думку Т.С. Жумаганбетова, централізація 
культу Тенгрі й другого державного куль-
ту – роду Ашина (на основі культу духів 
великих воїнів – аруахів) – була закономір-
ним наслідком процесу утворення держави 
[Жумаганбетов 2006, 161]. Із цими факта-
ми можна порівняти японський культ заги-
блих воїнів, зосереджений, зокрема, у хра-
мі Ясукуні (типологічно пор. також давньо-
грецький культ героїв, первісно – значних 
померлих або загиблих, із яким пов’язаний 
культ фракійського вершника Героса).

Варто поставити важливе питання про 
те, яку роль у переважанні того або іншого 
чинника розвитку державно-правової сис-
теми Японії відігравала тривала ізоляція 
країни, котра була, як відомо, важливим 
елементом державної ідеології. На наш 
погляд, відособлення Японії від інших 
країн сприяло посиленню сакрального 
чинника, оскільки така політика дозволя-
ла убезпечити країну від тих ідеологічних 
впливів (зокрема, китайських і західних – 
починаючи від теорії “мандата Неба” й 
закінчуючи християнством), які зрештою 
могли призвести до десакралізації япон-
ської влади. Отже, ізоляція консервувала 
родоплемінні традиції і культ імператора 
(включені в національну релігію – синто-
їзм), котрий походив із родоплемінного ав-
торитету старійшини-шамана.

Події японської історії (серед яких і 
відома спроба встановлення в країні буд-
дійської теократії, і тиск із боку військово-
самурайської верхівки, і відцентрові тен-
денції з боку великих феодалів) показали, 
що тільки синтоїзм міг гарантувати спад-
ковий характер царської влади [Мещеря-
ков 1988, 38], тоді як, наприклад, буддизм 
фактично десакралізував центральну вла-
ду, перетворюючись певною мірою з її 
опори на суперника; буддизм, ізолюючи 

імператора від традиційної японської сис-
теми сакральних генеалогій, переводив 
його до іншої шкали оцінювання, де ви-
значальними були етичні критерії вчинків 
[Мещеряков 1988, 96]. А в ХІХ ст. “тільки 
синтоїзм, міцно пов’язаний з імператор-
ською родиною, що перебував під тиском 
буддизму і конфуціанства, міг стати фун-
даментом, який дозволяв зберегти тради-
ційну японську культуру й захистити краї-
ну від панування іноземців” [Оно, Вудард 
2007, 113].

Може бути доцільним, на наш погляд, 
поділ (хоч і досить умовний) японських 
документів, дотичних до правової сфери, 
на ті, що пов’язані передусім із сакраль-
ним началом державно-правової системи, 
і ті, що стосуються переважно військово-
адміністративного начала, а також ті, що 
належать головним чином до світського 
(несакрального і невійськового) начала. 
Так, наприклад, кодекс “Дзьоей сікімону” 
(1232) В.А. Рубель розглядає як юридичне 
оформлення статусу самурайської дикта-
тури [Рубель 1999, 25]. Видані у 1615 р. 
Токуґава Іеясу правила, що стосувалися 
імператорського двору та шляхти, являли 
собою “зухвалу спробу керівного військо-
вого прошарку визначити правила пове-
дінки Небесного Володаря та його двору 
і відділити їх від решти еліт” [Мак-Клейн 
2006, 52–53], і вони, поза всяким сумні-
вом, належать до військового начала, про-
тиставленого сакральному. Сюди ж нале-
жать концепції сейкен бунсьо (теорія розді-
лення політичної влади між імператором і 
сьоґуном) і дайсейінін (офіційна концепція 
сьоґунської династії Токуґава щодо “дору-
чення” імператором політичної влади сьо-
ґунові), про які докладніше див.: [Сила-
Новицкая 1990, 20].

Навпаки, конституція Мейдзі 1889 року 
(що, як відомо, значною мірою орієнтува-
лася на конституції європейських монар-
хій, особливо на правові традиції ново-
проголошеної Германської імперії [Мак-
Клейн 2006, 276–292]) закріплює повален-
ня сьоґунсько-самурайського правління 
й реставрацію сакральної імператорської 
влади. До цього типу документів можна, 
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зрештою, віднести навіть міфологічне зве-
дення “Кодзікі”, у якому викладені міфи 
про зародження космосу і богів, і ці міфи 
у певному сенсі вважають за можливе роз-
глядати як “найпростішу конституцію кра-
їни” [Оно, Вудард 2007, 19]. Кодекси Тай-
хо (702 р.) і Йоро (757 р.) також належать 
до сфери сакрального чинника, оскільки 
вони “утверджували Небесного Волода-
ря в ролі єдиного джерела влади” [Мак-
Клейн 2006, 41]. Знаменита програма цен-
тралізованої держави на чолі з монархом 
604 року (“Сьотоку тайсі-но 17 дзьо-но 
кемпо” – “Сімнадцятистатейне положення 
спадкоємного принца Сьотоку”), що коди-
фікує обожнення правителя та гармоніза-
цію його стосунків із підданими, а також 
трактат Тікафуса Кітабатаке (1293–1354) 
“Дзінно сьотокі” – “Записи про законність 
спадкоємності божественних монархів”, 
де обґрунтовано ідею небесних регалій і 
сформульовано божественне право імпе-
раторів (докладніше див.: [Сила-Новицкая 
1990, 9–10, 15–16]), також стосується са-
крального джерела державно-правової 
системи.

Нарешті, сучасна конституція (1947 р.) 
обмежує і сакральний, і військовий чин-
ники японської державно-правової сис-
теми на користь світської демократії. У 
нинішній конституції підкреслено, що 
імператор “не наділений повноваження-
ми, пов’язаними зі здійсненням держав-
ної влади”. Деталі успадкування трону 
регулює спеціальний “Закон про імпера-
торський дім”, схвалений парламентом і 
опублікований 16 січня 1947 р.

Відділення синто від держави (в ре-
зультаті так званої “Директиви про синто-
їзм” Д. Макартура 15 грудня 1945 р.) яв-
ляло собою “головний крок на шляху до 
позбавлення імператора його божествен-
ності й одягання його в новий, світський 

одяг” [Мак-Клейн 2006, 743]. “Декларація 
про людську природу”, виголошена імпе-
ратором 1 січня 1946 р. під тиском США, 
також була поступкою сакрального начала 
світському, повідомляючи, що імператора 
тепер не слід вважати “втіленим богом” 
(akitsu-mikami). Десакралізація влади ви-
явилася й у перетворенні національної 
релігії з “державного синто” на “храмове 
синто”. До світських правових документів 
можемо віднести і середньовічні купець-
кі кодекси (чоніндо “шлях городянина”). 
Значні елементи “світськості” вже містила 
проголошена у 1868 р. імператором Мейдзі 
“Хартія клятвенних обіцянок”, яка окрес-
лювала нові принципи державної політи-
ки (зокрема, “всі державні питання будуть 
виносити на народне обговорення... осно-
воположні звичаї минулого будуть забуті, 
всі дії будуть відповідати принципам між-
народного права [Мак-Клейн 2006, 239].

Цікаво відзначити відмінність сакраль-
ної і військової систем поглядів і у став-
ленні до жінки. Коли сакральна система 
ставить верховну богиню на чолі пантеону 
і засвідчує існування архаїчного інституту 
жриць міко (“божественні доньки”, пор. 
корейський інститут жриць mudang і ки-
тайських жриць у), то самурайська етика 
розглядає жінку як оку-сан (“пані задніх 
покоїв”, пор. корейськ. čip-saram “жінка”, 
букв. “хатня людина”).

В образній формі співвідношення са-
крального і військового начал (урахову-
ючи водночас також існування і третього 
начала – світського) можна представити 
як співвідношення “шляху богів” (shinto) 
і “шляху воїнів” (bushido). Ці сторони вла-
ди цікаво порівняти з теорією “двох ме-
чів” Римського Папи V ст. Геласія, згідно 
з якою Бог дарував людям два дари – цар-
ство і священство.
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САМОВИЗНАЧЕННЯ ТУВИНСЬКОГО ЕТНОСУ У ХХ ст.:
ДО ІСТОРІОГРАфІЇ ПИТАННЯ

Коротка історія тувинської держав-
ності, саме несподіване проголо-

шення Танну-Туви, дипломатична бороть-
ба навколо цього питання, природно, при-
вертали до себе увагу багатьох російських 
та тувинських дослідників. Особливо слід 
відзначити ґрунтовні монографії Х. Сей-
фуліна [Сейфулин 1954, 1956], С. Вайн-
штейна [Вайнштейн 1972], Ю. Аранчина 
[Аранчын 1982], М. Сердобова [Сердобов 
1971, 1985], С. Сааї [Саая 2003], Н. Моска-
ленко [Москаленко 2004], двотомник “Іс-
торія Туви” [История Тувы… 2001, 1964]. 
У російській (радянській) історіографії, 
якій належить більшість досліджень, при-
свячених Туві, домінувало твердження про 
возз’єднання Туви з Росією, про її зв’язок 
із російською господарчою системою, про 
вороже ставлення тувинців до монголів 
тощо. Мовляв, Урянхайський край завжди 
історично схилявся до Росії. Лише за-
раз визнається, наскільки великими були 
культурні відмінності поміж росіянами та 
тувинцями, наскільки мало спільного в по-
буті, господарстві, світогляді [Мишлявцев 
2003]. 

Монголам же Тува здавалася невід’єм-
ною частиною монгольського світу. Пере-
бування її під протекторатом Російської ім-
перії (з 1914 року), потім проголошення не-
залежної Народної Республіки Танну-Туви 
(1921 рік) монгольська еліта сприймала як 
кричущу несправедливість. Нагадаємо, що 
тувинці мають тюркське походження. Про-
те, судячи з документів, офіційна Урга (з 
часом – Улан-Батор) вважала, що тувинці 
є за релігією та походженням однаковими 
з монголами [див.: Шурхуу 2001]. Сьогод-
ні у монгольській науковій літературі та 
інтерв’ю можна зустріти згадування ту-
винців серед інших монгольських народів 
чи твердження на кшталт: “Тувинці – це 
ті ж монголи” [Batbayar 1996, 11; Ондур 
2007]. Зустрічаються й окремі західні пу-

блікації, де також стверджується, що Тува 
має переважно монгольське населення 
[див.: Henze, 68].

Колись землі тувинців (відомі під на-
звою Урянхайський край) входили до скла-
ду Джунгарського ханства, потім – до Цін-
ської імперії. Від 1755 року краєм управ-
ляв маньчжурський військовий губернатор 
у Зовнішній Монголії (Халсі) – цзянцзюнь. 
На початку ХХ ст. в його підпорядкуванні 
фактично перебували 26 (із 47) сомонів1 
Урянхаю. Щоправда, 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]. У західних дослідженнях зазначаєть-
ся: до 1911 (чи навіть 1921–1922) року 
Туву розглядали як залежне продовжен-
ня Зовнішньої Монголії. Незважаючи на 
твердження англійського мандрівника 
Д. Каррутерса, що терени Урянхаю нале-
жали фізично, політично та економічно 
до Росії, його праця “Невідома Монголія” 
включала в себе опис мандрівки Урянхаєм 
[Каррутерс 1914]. Праця американського 
дослідника П. Тана, присвячена Зовнішній 
Монголії та Маньчжурії, включає в себе 
розділ з історії Туви [Tang 1959]. Мон-
гольські дослідники також підкреслюють, 
що Тува справді була частиною Монго-
лії [Dashpurev 1993, 37; Batbayar 1996, 
25]. Визнавали це й окремі російські до-
революційні дослідники, зокрема автори 
Східносибірського відділення Російського 
географічного товариства, як правило, ро-
зуміли під терміном “Монголія” Халху та 
райони, що примикали до неї з північного 
заходу, – місце проживання тувинців (урян-
хайців) і дархатів2 [Единархова 2000, 145]. 
Видатний російський дослідник Г. Грумм-
Гржимайло стверджував, що “як і всюди в 
Монголії (виділено мною. – І.О.), принцип 
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розділення влади в Урянхайському краї 
відсутній” [Грумм-Гржимайло 1926, 156].

У 1929 році німецький учений О. Мен-
хен-Хельфен після подорожі Тувою на-
писав: “Упродовж багатьох століть Тува 
була монгольською територією; тувинці 
ніколи не мали на думці відокремитися від 
Монголії. Ці дві країни мають ту ж саму 
економічну систему й ту ж саму релігію. 
Адміністративною мовою Туви була й 
монгольська. Тому зрозуміло, що тувин-
ці після краху іноземного панування, ки-
тайського, пізніше царського, розглядали 
себе як належних до Монголії, монголи 
розцінювали Туву як монгольську провін-
цію” [Mänchen-Helfen 1931, 18]. На думку 
західних та монгольських науковців, піс-
ля монгольського визвольного руху 1911 
року Росія забрала Урянхай від Зовнішньої 
Монголії, проголосивши край своїм про-
текторатом у 1914 році. За словами ряду 
дослідників, більшість тувинської еліти 
була за приєднання до Монголії, лише не-
велика група амбань-нойона3 тимчасово 
дотримувалася російської орієнтації [Ле-
онов 1927, 42; Кабо 1934, 168; Сердобов 
1971, 292; Шурхуу 2001, 98; Москаленко 
2004, 48 та ін.]. 

За радянської ініціативи 13 серпня 1921 
року Урянхай проголосив створення “неза-
лежної республіки” Танну-Тува. Російська 
дослідниця Н. Москаленко зазначає, що 
питання про створення суверенної тувин-
ської держави було порушене російськими 
більшовиками, які цілеспрямовано готува-
ли до цієї акції тувинське населення [Мос-
каленко 2004, 82–83]. За словами Д. Фрі-
терса, визнаного дослідника монгольсько-
го питання, радянська політика, подібно 
політиці царської Росії, була спрямована 
проти “імперіалістичного” підкорення 
Урянхаю Зовнішній Монголії, і за радян-
ської підтримки спроба класу посадовців в 
Урянхаї доєднатися до Зовнішньої Монго-
лії була придушена [Friters 1937, 328]. 

Події навколо Туви на початку 1920-х 
років американський дослідник Б. Елле-
ман називає черговим свідченням імперіа-
лістичної зовнішньої політики радянсько-
го уряду. За його словами, хоча населення 

Туви було маленьким, сама Тува складала 
велику частину північно-західної території 
Зовнішньої Монголії, сягаючи розмірів Ве-
ликобританії. Рішення радянського уряду 
відокремити Урянхай від Зовнішньої Мон-
голії та захопити його обіцяло величезний 
територіальний приріст і шкодило не лише 
інтересам Китаю, а й інтересам Монголії 
також [Elleman 1993–1994]. Видатний аме-
риканський синолог та монголіст О. Латті-
мор називав політику Росії щодо Урянхаю 
чудовим прикладом російської наполегли-
вості у дотриманні довгострокової мети 
політики, оскільки з початку XVIII сто-
ліття росіяни підтримували різницю між 
Тувою та Монголією в усіх своїх ділових 
стосунках з імперією Цін [Lattimore 1953, 
25]. У 1926 році під радянським покрови-
тельством Туву було відділено від Зовніш-
ньої Монголії проти бажання і Монголії, і 
Туви, – вважав американський дослідник 
П. Тан [Tang 1959, 399]. Занепокоєний 
можливим панмонгольським рухом, що 
міг би об’єднати Монголію, Туву, Бурятію 
і навіть Калмикію, уряд Туви, за підтрим-
ки Москви, почав підкреслювати тюрк-
ський спадок республіки та заперечувати 
її культурні й історичні зв’язки з Монголі-
єю4 [Anaiban, Edward 1996, 181].

Особливе місце у досліджуваній пробле-
матиці посідає питання Хазутського хошу-
ну. Кочовища Хазутського (до 1878 року – 
Хубсугульського) хошуну розташовували-
ся в районі озера Хубсугул (інша назва – 
Косогол) і західніше від нього (басейн 
р. Шішкіта). Згідно з одними авторами, цей 
хошун увійшов до складу Монголії після 
подій 1911 року [Маннай-оол 1996, 53]. За 
іншими даними, ще у 1878 році нойони 
(нойонами цього хошуну призначалися не 
тувинці, а монголи) домоглися спеціальної 
печатки від Улясутайського амбаня, у тому 
ж році цей хошун відірвався від Туви, пе-
рейшов під владу Улясутаю й увійшов до 
складу Північної Монголії. Установчий 
хурал 1921 року, зокрема, постановив Ха-
зутський хошун як такий, що перебуває в 
Монголії, виключити зі складу Туви. Це 
рішення сприймається дослідниками не-
однозначно: хтось шкодує про такий крок, 



Східний світ №4 2008 39

І.В. Отрощенко

хтось наводить його як приклад вирішення 
національного питання, налагодження до-
бросусідських відносин. Залишається пи-
танням – чому виключили зі складу Туви 
лише один хошун, адже на Установчому 
хуралі були відсутні й представники від 
Сартулського хошуну, який також схиляв-
ся до монгольського підданства. Амери-
канський дослідник П. Тан зазначав, що 
Москва пішла назустріч побажанням мон-
голів лише у незначному пункті. Малень-
ка, малозаселена смуга території (при-
близно 16 000 кв. км) під назвою Дархат5, 
розташована на заході від озера Косогол, 
була віддана Зовнішній Монголії. Мовляв, 
негайно після цього, в 1925 році, місія в 
Москві склала, без подальших терито-
ріальних змін, угоду про дружбу між На-
родною Республікою Танну-Тува та МНР, 
за зразком радянсько-монгольської угоди 
1921 року [Tang 1959, 417]. Проте питан-
ня повернення прикордонних тувинців до 
підданства ТНР неодноразово поставало 
й надалі, зокрема на подальших монголо-
тувинських переговорах [більше про це 
див.: Отрощенко 2007б]. Нині дархати у 
загальній кількості 20350 (2000 рік) осіб 
мешкають на теренах Хубсугульського ай-
мака Монголії [Darkhat 2005]. Вони вільно 
розмовляють дархатським діалектом мон-
гольської мови, володіють тувинською мо-
вою, їхні діти навчаються у монгольських 
школах [Монгуш 2003, 208]. 

У нетривалій історії Тувинської Народ-
ної Республіки (1921–1944) є низка інших 
непересічних історичних подій, що на 
сьогодні залишаються недостатньо висвіт-
леними. Зокрема, Хемчицьке повстання 
1924 року, яке похитнуло підвалини мо-
лодої республіки. Нині російські дослід-
ники переглядають застарілі трактування 
цього повстання як “контрреволюційного 
заколоту”, інспірованого ззовні. Проте на 
диво мало відомо про перебіг самого по-
встання, дещо більше – про пов’язані з 
цією проблемою радянсько-монгольські 
переговори та спільну декларацію. Авто-
рці належить одна публікація, метою якої 
є висвітлення цього питання [Отрощенко 
2006б]. На думку деяких західних дослід-

ників, прилюдно висловлене бажання (без 
попереднього дозволу з Москви) об’єднати 
всіх монголів та пов’язані з ними народи 
в єдиній державі разом із соціальним не-
вдоволенням, здається, стали головними 
причинами цього повстання [Bebler 1987, 
33]. П. Тан зазначав, що у 1924 році жителі 
Урянхаю оголосили про своє приєднання 
до Зовнішньої Монголії; радянська Ро-
сія була настільки ж нетерпима до такого 
руху, як і царська Росія. Далі П. Тан поси-
лається на Д. Фрітерса, який писав про від-
правлення радянських військ, що успішно 
придушили повстання [Tang 1959, 416]. 
У 1929 році вищезгаданий  О. Менхен-
Хельфен написав: “Коли вони піднімалися 
в 1924 році у Хемчицькому районі, вони 
діяли не лише задля порятунку жіночих 
кіс6. Вони знов проганяли торговців, на 
цей раз російських державних торговців. 
Вони проголошували приєднання до Мон-
голії. Певно, вони знали, що Монголія пе-
ребувала під пануванням росіян, однак не 
під таким безпосереднім, обтяжливим, як 
Тува. Вони хотіли до Монголії, і монголи 
хотіли прийняти їх з радістю. Кавалерій-
ський загін з Мінусинська переконливо 
роз’яснював їм цінність самостійності” 
[Mänchen-Helfen 1931, 167]. За слова-
ми О. Менхен-Хельфена, при повстанні 
1924 року кавалерія з Мінусинська прихо-
дила, “щоб захистити життя та власність 
радянських громадян”. Тувинці не забули 
1924 рік. Вони дуже добре знають, що “за-
хисна” кавалерія з Мінусинська відповідає 
на кожний опір росіянам. Вони підкоря-
ються, мовчать і очікують... [Mänchen-
Helfen 1931, 163].

Наскільки відомо авторці, радянські та 
російські дослідники воліли взагалі не зачі-
пати антиурядові виступи під панмонголь-
ськими гаслами, що відбувалися у респу-
бліці в 1930–1932 роки. В останні роки про 
те, що такі виступи мали місце, мимохідь 
згадує російська дослідниця С. Саая [Саая 
2003]. У західних дослідників є згадка про 
друге Хемчицьке повстання (1930 рік), під 
час якого виступили і тувинці, і російські 
селяни [Tang 1959, 422], проте причиною 
його називають примусову колективіза-
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цію селянства. Слушно зазначається, що 
повстання було ліквідоване радянськими 
загонами. Один із західних авторів саркас-
тично зауважує, що остання згадка про це 
повстання містилася у Малій радянській 
енциклопедії 1932 року; у наступних же 
радянських виданнях цю подію замовчу-
вали [Bebler 1987, 45]. Авторці статті та-
кож належать публікації на зазначені теми 
[Отрощенко 2006а, 2007а].

За визначенням західних та низки мон-
гольських дослідників, у 1944 році Тува 
була анексована СРСР [Tang 1959, 423; 
Henze, 79; Batbayar 1996, 41; Endicott 1999, 
63 та ін.]. Схожа оцінка присутня і у ві-
тчизняних науковців [Кочубей 2006, 183]. 
За твердженням П. Тана, ця однобічна, 
пряма анексія навіть не відповідала пізні-
шій китайсько-радянській угоді 1945 року, 
за якою і СРСР, і Китай зобов’язувались 
гарантувати незалежність Зовнішньої 
Монголії в цілому [Tang 1959, 400]. За 
словами сучасної американської дослідни-
ці Е. Ендікотт, ймовірно, це свідчить про 
неусвідомлення того факту, що тувинці 
були принаймні частково монголами за 
етнічним складом, і вельми у соціальному 
та культурному плані – частиною Монго-
лії [Endicott 1999, 64]. На думку деяких 
дослідників, прикордонні чвари МНР та 
Туви в умовах воєнного часу прискорили 
рішення Москви про входження Туви до 
складу СРСР [Лузянин 2003, 262–263]. У 
1945 році під час радянсько-китайських 
переговорів Й. Сталін відстояв розшире-
ні кордони MНP, отримані від Маньчжоу-
го унаслідок радянсько-японського пакту 
про ненапад 1941 року. Вони включали 
просторі маньчжурські та внутрішньомон-
гольські терени, можливо, ця китайська 
територія мала компенсувати Зовнішній 
Монголії втрату Туви, – припускає Б. Елле-
ман [Elleman 1999, 131]. Національна полі-
тика Москви була переважно спрямована 
на придушення проявів панмонголізму та 
тувинського націоналізму. Пропаганда та 
освіта продовжували применшувати мон-
гольські зв’язки Туви і підкреслювали на-
томість тюркські впливи [Anaiban, Edward 
1996, 181–182].

Широке коло робіт, присвячене су-
часним процесам у тувинському суспіль-
стві [Балакина, Анайбан 1995; Анайбан 
1999; Мишлявцев 2003; Москаленко 2004; 
Donahoe 2002; Дацишен 2005, Монгуш 
2008 та ін.], а також становищу тувинської 
громади у Монголії та КНР [Решетов 1995–
1996; Айыжы 2002; Монгуш 2001, 2003; 
Mawkanuli 2001; Shimin Geng 2000; Серен 
2007], ґрунтується на матеріалах польових 
та соціологічних досліджень. Це дозволяє, 
зокрема, певним чином оцінити наслідки 
тих чи інших рішень (багато з яких ви-
явилися доленосними), до яких вдавалися 
представники тувинської еліти і монголь-
ські можновладці, радянські дипломати і 
представники Комінтерну. Ознайомлен-
ня із сучасним станом питання дає змогу 
оцінити аргументацію колег-науковців у 
тувинському питанні. Так, офіційна тувин-
ська історіографія дотримується думки, 
що впровадження протекторату забезпечи-
ло можливість збереження тувинського ет-
носу, оскільки в іншому випадку тувинці 
увійшли б до складу Зовнішньої Монголії і 
втратили б свою етнічну специфіку, і перш 
за все рідну мову, подібно деяким із тих 
груп тувинців, які опинилися на суміжних 
теренах та у самій Монголії. Сучасні до-
слідження доводять всю хиткість такого 
твердження. Адже мови своєї монгольські 
тувинці не забули і не розчинилися у мон-
гольському суспільстві, незважаючи на 
свою нечисленність. За словами сучасної 
тувинської дослідниці М.В. Монгуш, мож-
ливість вивчення тувинської мови у сис-
темі шкільної освіти є неоднаковою у різ-
них груп тувинського населення Монголії. 
Проте ця проблема вирішується – нині під-
готовка монгольських тувинців на тувин-
ському відділенні філологічного факульте-
ту Тувинського державного університету 
поставлена на потік. Це дозволяє споді-
ватися, що майбутнє у тувинської мови в 
Монголії є [Монгуш 2003, 210]. Міжнаціо-
нальні шлюби серед монгольських тувин-
ців не набули великого поширення. 

Водночас стосунки росіян із тувинцями 
з другої половини ХІХ по кінець ХХ ст. 
виглядають аж ніяк не безхмарними, а на-
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повненими здебільшого ворожнечею та 
непорозумінням. Такий стан речей був 
викликаний, на думку автора, насамперед 
широкою російською колонізацією тувин-
ських земель та переселенням тисяч росі-
ян до Туви після її приєднання до СРСР у 
1944 році. Отже, щодо успіху радянської 
національної політики, то слід зазначи-
ти, що Тува стала єдиним регіоном Си-
біру, звідки після розпаду СРСР відбувся 
масовий відтік російського населення7. 
Тільки після міжгрупового конфлікту ро-
сіян і тувинців у 1990 р. з Туви виїхало                                               
10 тис. росіян [Дробижева, Паїн 2003, 
224]. Події початку 1990-х років приверну-
ли увагу до Туви низки науковців та полі-
тологів [Humphrey 1991; Alatalu 1992; An 
Ethnohistorical…1994; Балакина, Анайбан 
1995; Sullivan 1995; Anaiban, Edward 1996; 
Анайбан 1999; Assessment…; Stepanov 
2000; Москаленко 2004 та ін.], зокрема ві-

тчизняних [Кінець Імперії… 2002; Жук, 
Мазур, Соломонюк, Турчак]. Так, вітчизня-
ні дослідники вважають, що в Сибіру реаль-
но претендувати на незалежність може лише 
Тува, титульний етнос якої складає 60% 
усього населення і яка ще зберегла традиції 
державної незалежності [Кінець Імперії… 
2002]. Загалом період історії Туви від початку 
1990-х років до сьогодні виглядає найбільш 
дослідженим та об’єктивно висвітленим по-
рівняно з іншими періодами тувинської істо-
рії ХХ ст. Це пояснюється зростанням уваги 
до Туви, позитивними змінами в російській 
гуманітарній науці, можливістю проводити 
польові дослідження, що з’явилася у закор-
донних, насамперед західних, дослідників. 
Низка інших знакових історичних подій у 
житті тувинського суспільства ще потре-
бує ретельного та об’єктивного вивчення з 
боку науковців. 

1 Сомон – адміністративна одиниця, що входила до складу хошуну. Хошун – найбільша 
адміністративна одиниця тогочасної Туви.
2  Дархати були монголомовним народом, у їхньому складі виділялися тюркські, самодійські, 
тунгуські та монгольські компоненти. Вони належали до шабінарів богдо-гегена, отже, 
управлялися ламами, призначеними владикою. Видатний російський дослідник Г.Є. Грумм-
Гржимайло стверджував, що, незважаючи на підлягання дархатів юрисдикції хутухт на однакових 
з іншими шабінарами засадах, вони залишалися за межею монгольських караулів, що відділяли 
монгольські землі від урянхайських [Грумм-Гржимайло 1926, 180, 183]. 
3 Правитель Оюннарського хошуну, номінальний глава всіх тувинських хошунів.
4 Про згадані зв’язки більше див.: Отрощенко І.В. Монгольський фактор у суспільно-політичному 
та культурному житті тувинського суспільства (1920-ті роки) // Східний світ, 2006в, № 4.
5 Деякі дослідники кажуть, що існував ще десятий тувинський хошун – Дархатський хошун у 
районі озера Косогол. Мовляв, він був населений омонголеними тувинцями, які втратили свою 
рідну мову і розмовляли монгольською. Питання про належність цього хошуну до дореволюційної 
Туви залишається неясним, скоріше можна вважати його складовою частиною Монголії, – вважав 
радянський дослідник Р. Кабо [Кабо 1934, 64].
6 Одним із наслідків революційних змін 1920-х років у монгольському та тувинському суспільствах 
стало примусове зстригання кіс – традиційної зачіски за часів імперії Цін.
7 Нинішня ситуація також не виглядає цілком спокійною [див.: Тыва… 2008].
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ІСТОРІЯ

Багаторічне протистояння араб-
ських країн та Ізраїлю, помножене 

на історичні свідчення неконструктивної 
участі у близькосхідних подіях світових 
держав, дає чимало приводів для дорікань 
у відносній безрезультативності зусиль 
щодо врегулювання конфлікту в регіоні. 
Ні відома резолюція ГА ООН № 181 (ІІ), 
ні Кемп-Девідські угоди 1979 р., ні інші 
менш масштабні миротворчі ініціативи не 
змогли ліквідувати бар’єр ворожнечі між 
Ізраїлем та його арабськими сусідами. 

Особливим періодом в історії арабо-
ізраїльського конфлікту стали 90-ті роки 
ХХ століття, коли завдяки сприятливим 
зовнішнім і регіональним обставинам у 
справі врегулювання конфронтації між Із-
раїлем та арабськими державами був до-
сягнутий значний прогрес. Проте розпо-
чатий у цей час близькосхідний мирний 
процес не набув незворотного характеру. 
Причина цього не нова – як і раніше, це 
недостатнє взаємне врахування позицій та 
поглядів учасників близькосхідного врегу-
лювання. Як з’ясувалося пізніше, розумін-
ня остаточної картини мирного врегулю-
вання у кожної зі сторін було різне. Тому, 
коли мирний процес почав набирати обер-
тів, і євреї, і араби виявили, що він відріз-
няється від їхніх власних сценаріїв. Все 
це призвело до певної стагнації мирного 
процесу, а згодом – до поновлення арабо-
ізраїльської конфронтації. 

З початком 1990-х років пошуку діало-
гу на Близькому Сході сприяла різка зміна 
ситуації на міжнародній арені. Припини-
лася “холодна війна”, ослабла конфронта-
ція між Сходом та Заходом. Водночас вна-
слідок розпаду СРСР і зникнення радян-
ської наддержави як політичної противаги 
США арабські країни втратили сильного 
та надійного стратегічного союзника, що 

відразу призвело до послаблення їхніх по-
зицій. Сполучені Штати ж перетворилися 
у єдину наддержаву, що фактично моно-
полізувала роль ключової фігури мирного 
процесу на Близькому Сході. 

Не менш важливу роль у регіональних 
трансформаціях початку 1990-х років зігра-
ла перемога міжнародної коаліції на чолі із 
США у війні в Перській затоці. Війна не 
тільки довела необхідність якнайшвидшо-
го врегулювання арабо-ізраїльського кон-
флікту в рамках побудови нової системи 
безпеки на Близькому Сході, а й створила 
сприятливі можливості для нових мирних 
ініціатив. Близькосхідний мирний процес 
органічно вписувався як у регіональну, 
так і в глобальну стратегію Вашингтона, 
що проголошувала будівництво “нового 
світового порядку” і пріоритетне місце в 
ньому мирного врегулювання конфліктів 
[President Bush’s Address 1991, 167]. 

У 1991 р., в умовах відсутності ре-
гіональних та глобальних конкурентів, 
США стали головним ініціатором арабо-
ізраїльського мирного врегулювання і до-
клали масу зусиль для залучення проти-
борчих сторін до столу переговорів. При 
цьому прагнення Дж. Буша-старшого ви-
користати позитивний потенціал перемоги 
міжнародної коаліції у війні в Перській за-
тоці призвело до ідеї скликання міжнарод-
ної конференції за участю зацікавлених 
регіональних і міжнародних сил. В осно-
ву американської стратегії у цей період 
був покладений всеохоплюючий підхід до 
мирного врегулювання в регіоні, а також 
концепція “активного залучення”, яка від-
стоювала необхідність активної, ініціатив-
ної політики Сполучених Штатів у близь-
косхідному мирному процесі. На цьому 
етапі очолений Вашингтоном мирний про-
цес ґрунтувався на принципі паралельного 
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розвитку діалогу між Ізраїлем і сусідніми 
арабськими державами, при цьому перего-
вори мали відкритий характер.

Практичною реалізацією такого підхо-
ду стало проведення в Мадриді 30 жовтня 
1991 р. Міжнародної мирної конференції 
з близькосхідного врегулювання, заснова-
ної на резолюціях ООН № 242 і № 338 та 
принципі “мир в обмін на території”. Крім 
офіційних спонсорів конференції – США й 
СРСР – та безпосередніх учасників пере-
говорів – Ізраїлю, Сирії, Лівану, Йорданії й 
палестинців у складі спільної йордансько-
палестинської делегації, для участі в ро-
боті конференції були запрошені також 
представники європейського співтовари-
ства, ООН, країн Магрибу та Ради спів-
праці арабських держав Перської затоки 
в ролі спостерігачів. Хоча роль міжнарод-
них представників на конференції була 
цілком номінальною, усі вони активно 
брали участь у багатосторонньому треку 
переговорів, головними завданнями якого 
було підвищення довіри між арабською й 
ізраїльською елітами, розширення сфери 
фінансування регіональних проектів і ряд 
інших [Quandt 1993, 46].

Мадридська мирна конференція стала 
важливим рубежем у справі врегулювання 
арабо-ізраїльського конфлікту. Однак слід 
підкреслити, що переговори між проти-
борчими сторонами під час її проведення 
не призвели до будь-яких конкретних ре-
зультатів. Кожен учасник переговорів де-
кларував стандартну для нього точку зору: 
Ізраїль наполягав на мирі без будь-яких 
поступок по територіях, а палестинці й си-
рійці вимагали територіальних поступок 
як попередньої умови для миру, що було 
найбільшою перешкодою на шляху досяг-
нення компромісу. 

Мирний процес, ініційований палес-
тинською та ізраїльською сторонами в 
Осло у вересні 1993 р., приніс надію на те, 
що остаточне врегулювання більш ніж пів-
вікового близькосхідного конфлікту вже 
неминуче. Безумовно, угоди Осло та вза-
ємне визнання між Ізраїлем та Організаці-
єю визволення Палестини (ОВП) стали іс-
тотним проривом у нормалізації відносин 

між протиборчими сторонами. Проте ані 
Декларація про принципи 1993 р., ані ряд 
наступних угод не принесли стабільності в 
регіон. Друга інтифада, що спалахнула на 
Західному березі р. Йордан і в секторі Газа 
у вересні 2000 р., і подальше різке заго-
стрення палестино-ізраїльського конфлік-
ту поставили Близький Схід під загрозу 
нової регіональної війни і знову привер-
нули увагу світової громадськості до цієї 
проблеми. Такий розвиток подій порушив 
питання про те, наскільки ефективною 
була “формула Осло”, за якою розвивався 
близькосхідний мирний процес, починаю-
чи з 1993 р.

“Формула Осло” стала значним від-
ступом від принципів, вироблених у по-
передній період, адже, на відміну від 
всеохоплюючого принципу “мадридської 
формули”, вона призвела до прориву тіль-
ки на палестино-ізраїльському треці, при-
чому він був досягнутий шляхом секрет-
них переговорів. Також в основу “мирного 
процесу Осло” було покладене поступове 
вирішення спірних питань між протибор-
чими сторонами шляхом укладання про-
міжних угод. 

На думку багатьох американських 
дослідників, зокрема професора Калі-
форнійського університету С. Шпігеля, 
роз’єднання проміжних переговорів і пере-
говорів про остаточний статус було цілком 
необхідним, тому що саме їхнє поєднання 
стало головною перешкодою для палес-
тинців та ізраїльтян на Мадридській мир-
ній конференції 1991 р. Жодна зі сторін не 
була готова до переговорів про остаточний 
статус, тому “формула Осло”, що передба-
чала поступове вирішення спірних питань 
шляхом укладання проміжних угод, була 
найкращим на той час сценарієм розвитку 
близькосхідного мирного процесу [Spiegel 
1995, 24]. 

Вищезазначену точку зору підтриму-
вав і директор Центру міжнародних дослі-
джень Інституту Брукінгса Р. Хаас, на дум-
ку якого досвід мирного врегулювання на 
Близькому Сході доводить, що саме посту-
пове поліпшення відносин між протибор-
чими сторонами є кращим шляхом до вста-
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новлення миру [Haas 1996, 59]. Загалом, 
прихильники угод Осло були впевнені, що 
криза у врегулюванні арабо-ізраїльського 
конфлікту, яка виникла наприкінці 1990-х 
років, полягала не в самих угодах, а в тому, 
що вони не були виконані. При цьому аме-
риканські політологи, залежно від своїх 
політичних переконань, були схильні зви-
нувачувати в зриві угод або арабську, або 
ізраїльську сторону. 

Проте далеко не всі представники аме-
риканської політичної думки поділяли цю 
точку зору. Досить численна група амери-
канських політологів наполягала, що саме 
угоди Осло призвели до стагнації, а зго-
дом – до гострої кризи в близькосхідному 
мирному процесі. Так, Насер Арурі з Мас-
сачусетського університету підкреслював 
помилковість самої формули мирного про-
цесу, що була вироблена в Осло: у той час 
як сторони вели боротьбу за другорядні 
питання, переговори про остаточний ста-
тус, що охоплювали набагато вагоміші для 
мирного процесу проблеми – палестин-
ське самовизначення й кордони майбут-
ньої палестинської держави, ізраїльські 
поселення на Західному березі р. Йордан і 
в секторі Газа, палестинські біженці і Єру-
салим, – відкладалися на невизначений 
термін [Aruri 1996, 20]. 

На думку професора Університету Пен-
сильванії Я. Ластіка, численні переговори 
й угоди 1993–2000 рр. – Осло 1, Газа – 
Єрихон, Осло 2, Хеврон, Уай-Рівер, Шарм 
аль-Шейх – не побудували, а зруйнували 
довіру між протиборчими сторонами, тому 
що за кожною проміжною угодою сплива-
ли нові невирішені питання, вимоги і у 
результаті – розчарування. Неминуче по-
гіршення палестино-ізраїльських відно-
син значно знизило шанси для досягнен-
ня остаточної угоди, і, таким чином, Осло 
виявилося дорогою не до миру, а до війни 
[Lustick 1997, 63]. 

На особливу увагу у цьому контексті 
заслуговує посередницька позиція, яку об-
рала для себе у цей період адміністрація 
Б. Клінтона. Слід зазначити, що, на від-
міну від свого попередника, Клінтон від-
давав перевагу внутрішньополітичним 

проблемам, а нова глобальна стратегія 
Вашингтона робила наголос на підтримці 
нових демократичних держав із ринковою 
економікою. Адміністрація Б. Клінтона 
концентрувала свої зусилля на геоеконо-
мічних проблемах і приділяла особливу 
увагу відносинам із Японією й Китаєм, 
що, на думку багатьох американських до-
слідників, призвело до зниження інтересу 
Вашингтона до близькосхідних проблем у 
цілому та арабо-ізраїльського конфлікту 
зокрема [Hansen 2001, 121]. Більшість дій 
адміністрації Клінтона відбивала намір 
“локалізувати” проблему, визнаючи те, що 
вона більше не є центральним пріоритетом 
зовнішньої політики, що вимагає значного 
часу й ресурсів. У перші два роки пере-
бування на посаді президента Б. Клінтона 
американська адміністрація не виявля-
ла особливої зацікавленості в активізації 
мирного процесу, в результаті чого осно-
вний прорив у врегулюванні відносин між 
Ізраїлем і ОВП – угоди Осло 1993 р. – був 
здійснений без американської участі. При 
цьому багатосторонній підхід Дж. Буша, 
який, що важливо, не зменшував доміную-
чу роль США в мирному процесі, перемі-
нився з приходом у Білий дім Б. Клінтона 
ставкою на двосторонні переговори між 
протиборчими сторонами під одноособо-
вим контролем США [Hadar 1996, 4]. 

Політика двох адміністрацій Б. Клінто-
на будувалася на виключенні всіх альтер-
нативних посередників із мирного про-
цесу і впевненості у тому, що ізраїльтяни 
й палестинці досягнуть остаточної угоди, 
якщо будуть сидіти віч-на-віч, в ізоляції. У 
цей період в американських підходах до-
мінували положення концепції “готовнос-
ті”, виходячи з якої офіційний Вашингтон 
утримувався від висунення самостійних 
ініціатив або планів із врегулювання кон-
флікту, підтримуючи ті компроміси й до-
мовленості, які досягалися протиборчими 
сторонами. Це пояснювалося необхідніс-
тю балансувати між зобов’язаннями перед 
Ізраїлем і намаганням підтримувати пози-
тивний імідж в очах арабського світу за-
для збереження конструктивних відносин 
з обома сторонами конфлікту.
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Близькосхідний мирний процес 1990-х років: історичний аналіз

Замість натиску на обидві сторони з ме-
тою швидкого просування до угоди, аме-
риканська адміністрація взяла на себе роль 
“стимулятора”, залишивши сторонам пра-
во самим визначати темп. У 1996 р. криза в 
мирному процесі та його подальша стагна-
ція завдали фатального удару по цій стра-
тегії, в результаті чого друга адміністрація 
Б. Клінтона помітно підвищила свою по-
середницьку активність у врегулюванні 
арабо-ізраїльського конфлікту [Secretary 
of State 1997, 153]. Однак американська 
дипломатія другої половини 1990-х рр. зо-
середжується в основному на забезпеченні 
технічної сторони двосторонніх контактів і 
тільки після провалу кемп-девідських пере-
говорів у липні 2000 р. уперше висуває са-
мостійний американський план із врегулю-
вання палестино-ізраїльського конфлікту.

Американська дипломатія 1990-х рр. 
також не завжди була послідовна у своїх 
підходах щодо основних проблем мирно-
го врегулювання, зокрема щодо пробле-
ми ізраїльських поселень на окупованих 
територіях. Що стосується палестинської 
проблеми, то, незважаючи на те що необ-
хідність її якнайшвидшого вирішення 
визнавалася як Дж. Бушем, так і Б. Клін-
тоном, позиція обох президентів у мирно-
му процесі, швидше, відбивала визнання 
Сполученими Штатами домінування про-
блем ізраїльської безпеки над проблемою 
палестинського самовизначення, що було 
продемонстровано як у процесі організації 
Мадридської мирної конференції, так і в 
роки “мирного процесу Осло”. 

Крім того, впродовж усього мирного 
процесу, розпочатого в 1991 р. у рамках 
Мадридської мирної конференції, Вашинг-
тон успішно утримував усіх інших по-
тенційних посередників, насамперед Єв-
ропейський Союз та Росію, на периферії 
дипломатичного процесу. Роль останніх у 
мирному врегулюванні була мінімальною, 
що значним чином стримувало можливості 
їхнього конструктивного впливу на перебіг 
арабо-ізраїльських мирних переговорів. 
Згодом визнання необхідності перегляду 
такого підходу призведе до розширення 
кола посередників та створення у 2002 р. 

за ініціативою Дж. Буша-молодшого між-
народного “Квартету” посередників у 
складі США, ЄС, ООН і Росії. 

Щодо загальної оцінки близькосхідно-
го мирного процесу 1990-х років, то най-
більш вдалим можна вважати ізраїльсько-
йорданський трек переговорів, що за-
кінчився у 1994 році підписанням повно-
масштабного мирного договору між двома 
країнами. Певного успіху вдалося досягти 
також на ліванському напрямку – у травні 
2000 р. Ізраїль вивів війська з Південного 
Лівану, а також погодився на розташування 
в південноліванській “зоні безпеки” обме-
женого контингенту міжнародних сил. Од-
нак мирної угоди між країнами підписано 
не було. Що стосується сирійського треку 
мирного врегулювання, то він досі зали-
шається найбільш проблематичним, адже 
тут між протиборчими сторонами залиша-
ються суттєві територіальні протиріччя, а 
саме конфлікт навколо Голанських висот. 

Таким чином, незважаючи на значні до-
сягнення мирного врегулювання 1990-х рр., 
Ізраїлю та арабським країнам так і не вда-
лося покласти кінець затяжному і крово-
пролитному близькосхідному конфлікту. 
Залишилася невирішеною ціла низка сут-
тєвих проблем арабо-ізраїльського мир-
ного врегулювання, а саме проблема по-
літичного самовизначення палестинців, 
Єрусалиму, ізраїльських поселень, Голан-
ських висот та біженців. Єдине, що можна 
зробити в цій складній ситуації, – будува-
ти діалог із самого початку і, відроджуючи 
близькосхідне мирне врегулювання, без-
умовно, слід враховувати позитивний і не-
гативний досвід попередніх угод. 

На нашу думку, активний, ініціативний 
підхід Сполучених Штатів до проблеми 
арабо-ізраїльського мирного врегулюван-
ня разом із відмовою від політики “подвій-
них стандартів”, неухильним дотриман-
ням принципу “мир в обмін на території” 
і резолюцій РБ ООН № 242 і № 338 (не 
допускаючи їхніх різних трактувань), сти-
мулюванням протиборчих сторін до реалі-
зації досягнутих раніше домовленостей та 
виробленням чіткої схеми й механізму по-
дальшого переговорного процесу шляхом 
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її узгодження з Ізраїлем, всіма арабськими 
учасниками конфлікту, а також членами 
міжнародного “Квартету” посередників 
залишається на сьогоднішній день однією 
з ключових умов для поновлення активної 

фази арабо-ізраїльського мирного процесу 
на всіх його треках і досягнення повно-
масштабного мирного врегулювання в ре-
гіоні.
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РОЗВИТОК СХОДОЗНАВСТВА В ОДЕСІ НА ПОЧАТКУ 
ХХ ст. (1905–1920 РОКИ): ОСЕРЕДКИ, НАПРЯМКИ, ДІЯЧІ

Історія сходознавства належить до 
провідних тем у сучасному україн-

ському сходознавстві. У цьому переконує 
велика частка історіографічних статей 
серед публікацій на сторінках провідного 
журналу українських сходознавців «Схід-
ний світ». Використання регіонального 
підходу до вивчення історії науки в Украї-
ні дозволяє виявити особливості розвитку 
сходознавства у різних регіонах України. 

На початку ХХ ст. одним із центрів на-
укових досліджень у Російській імперії, 
зокрема в її українських губерніях, була 
Одеса. Серед найменш вивчених аспектів 
розвитку гуманітаристики в Одесі – схо-
дознавство. На сьогодні існує лише одна 
ґрунтовна розвідка на цю тему, автором 
якої є професор Одеського національного 
університету ім. І.І. Мечникова Д.П. Урсу 
[Урсу 1994]. У цій статті намагаємось до-
повнити дані, що зібрав Д. Урсу про розви-
ток сходознавства в Одесі у 1905–1920 ро-
ках. Метою статті є висвітлення сходознав-
чого аспекту діяльності не лише Новоро-
сійського університету (далі – НУ), а й 
інших осередків наукового та громадсько-
культурного життя Одеси. Приділено ува-
гу маловідомим в історії сходознавства по-
статям, ідеологічним чинникам розвитку 
цієї галузі науки. Стаття ґрунтується на 
низці архівних та опублікованих джерел: 
працях дослідників, протоколах, матеріа-
лах одеської преси.

Влада Російської імперії з часів засну-
вання міста розглядала Одесу як важливий 
центр поширення свого геополітичного 
впливу у різні регіони світу, передусім – 
Балкани, Близький Схід та Кавказ. На-
бувши репутації своєрідної «контактної 
зони» та важливого культурного центру, 
Одеса не могла не реагувати й на інші 
суспільно-політичні та наукові виклики 
часу, зокрема зростання геополітичного 
інтересу Росії до Далекого Сходу, проти-

стояння з Японією. Пожвавлення в Одесі 
сходознавчих студій зумовили передусім 
місцеві традиції візантинології та кримо-
знавства. В Одесі працювали такі відомі 
спеціалісти, як Ф. Успенський, Н. Кон-
даков та інші. Дослідження цієї за своєю 
природою євразійської імперії акумулю-
вало вивчення історії Західної та Східної 
Європи та Близького Сходу. На засіданнях 
відомого Одеського товариства історії та 
старожитностей досить регулярно виголо-
шувались доповіді, присвячені джерело-
знавству Кримського ханства, кримських 
татар. Відповідні статті та повідомлення 
з’являлися на сторінках «Записок» цього 
товариства. Тісні контакти з товариством 
підтримували видатні спеціалісти з історії 
Криму О. Бертьє-Делагард та В. Смирнов.

Зростання інтересу до Сходу на почат-
ку ХХ ст. відобразилось у діяльності де-
яких одеських просвітницьких товариств. 
Так, 28 лютого 1907 року відомий в Одесі 
лікар та громадський діяч Іван Митрофа-
нович Луценко прочитав в одеському укра-
їнському товаристві «Просвіта» лекцію на 
тему «Буддизм і його ідея небуття» [Одчот 
1908, 14]. Ще більш яскраво сходознавчий 
аспект був представлений у лекціях для 
простолюду, що організовувало напри-
кінці ХІХ – на початку ХХ ст. в Одесі та 
на Одещині «Одесское славянское благо-
творительное общество имени святых бра-
тьев Кирилла и Мефодия». Лекції читали 
переважно представники вчительства та 
духовенства. Вони охоплювали широку 
тематику природознавчих та гуманітарних 
знань. У лекціях з історії та географії, що 
включали також елементи народознавства, 
регулярно висвітлювалась давня та нова 
історія Сходу, географія та побут східних 
країн (перерахуємо назви тем: «Персид-
ський цар Кир», «Персидський цар Да-
рій», «Японія та японці», «Індія», «Китай 
та китайці», «Єгипет», «Маньчжурія») 
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[Отчет 1906, 6–9; Отчет 1909, 6–8; Отчет 
1910, 6–7; Отчет 1911, 7–8]. Звіти товари-
ства свідчать, що ці засідання відвідува-
ла досить велика кількість осіб: від 500 
до 1000. Звичайно, з огляду на офіціозно 
російський характер товариства та не до-
сить високу фахову підготовку лекторів 
деякі відомості про ці країни могли мати 
викривлений характер.

Наукове сходознавство в Одесі був по-
кликаний розвивати передусім Новоросій-
ський університет. До 1910-х років в уні-
верситеті розвивалася здебільшого мово-
знавча орієнталістика. Спорадично чита-
лись курси з історії Сходу. Однак загалом 
сходознавство в університеті не вийшло з 
«ембріональної» стадії розвитку. Показо-
вий епізод для характеристики стану схо-
дознавства в НУ стався у жовтні 1917 року 
на одному із засідань ради. Професори роз-
глядали клопотання Бюро Туркестансько-
го вчительського союзу про відкриття при 
історико-філологічному факультеті НУ ка-
федри історії Мусульманського Сходу. Ця 
ініціатива викликала схвалення у членів 
ради. Проти висловився лише ординарний 
професор кафедри російської історії НУ 
І. Линниченко (1857–1926). Він вважав, 
що в університеті не слід обмежуватися ін-
формуванням слухачів про досягнення на-
уки. Студентів слід навчати також загаль-
ним та спеціальним методам наукового ви-
кладання. Тому університетські кафедри 
повинні бути забезпечені всіма умовами, 
які б надавали можливість ще в універси-
теті самостійно творчо працювати зі всіма 
предметами. «Одним з найважливіших 
джерел вивчення історичних дисциплін є 
пам’ятники писемності. Перша умова для 
наукового опрацювання писемних джерел, 
звичайно, є знання мов. Робота з перекла-
дами науковою бути не може. На історико-
філологічному факультеті не викладають-
ся семітські та тюркські мови (арабська, 
татарська, турецька). Практичні заняття 
з Мусульманського Сходу були б немож-
ливі, оскільки читання джерел мало б не 
науково-академічний характер, а публіч-
них лекцій для середньої публіки. Тому за-
снування спеціальної кафедри історії Му-

сульманського Сходу – зовсім недоцільне з 
наукової сторони, а отже, і даремне», – за-
уважував історик [ДАОО, 29]. 

Насправді високого наукового рівня 
викладання та дослідження історії Сходу 
(принаймні давньої) в НУ сягнули лише 
наприкінці існування цього навчального 
закладу. У 1915–1919 роках у НУ на посаді 
приват-доцента читав курси з єгиптології 
та історії мистецтва Стародавнього Сходу, 
спецкурси «Магомет» та «Єгипетська ре-
лігія» Олександр Леопольдович Коцейов-
ський (1887–1919). Він народився 2 січня 
1887 року у сім’ї присяжного повіреного 
на Чернігівщині. У 1896–1900 роках на-
вчався у київській, а в 1900–1906 роках – у 
петербурзькій гімназії. У 1906–1910 роках 
О. Коцейовський вчився на історичному 
відділі історико-філологічного факульте-
ту Санкт-Петербурзького університету. 
Єгиптологію вивчав під керівництвом най-
авторитетнішого єгиптолога у Російській 
імперії Б. Тураєва. У 1913 році О. Коце-
йовський вивчав єгиптологію у Берліні 
під керівництвом професорів А. Ермана, 
Г. Меллера, ассиріологію та давньоєврей-
ську мову – у Г. Штрака. О. Коцейовський 
публікував статті в «Записках классичес-
кого отделения Русского археологического 
общества», «Гермесе», «Записках Палес-
тинского общества», в одеських газетах – 
про єврейське питання у Давньому Римі, 
історію свята Різдва Христового, револю-
ції у Давньому Єгипті [Кагаров 1922]. У 
1918 році він опублікував в Одесі фунда-
ментальне дослідження текстів давньо-
єгипетських пірамід [Коцейовский 1918]. 
У 1919 році цю роботу він захистив у Хар-
кові як магістерську дисертацію. Однак на 
зворотному шляху до Одеси талановитий 
вчений помер. 

Незважаючи на скептицизм (виправда-
ний із суто наукового боку), І. Линничен-
ко, хоча й не був сходознавцем за фахом, 
долучився до активізації орієнталістики в 
Одесі, і зокрема в університеті. У 1911 році 
він заснував та очолив Одеське бібліогра-
фічне товариство при НУ, яке посіло ва-
гоме місце в інтелектуальному просторі 
Одеси. Попри скромну назву, товариство 
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за короткий термін перетворилося чи не у 
провідний історіографічний центр в Оде-
сі протягом 1911–1919 років: налагодило 
зв’язки зі Львовом, Києвом, Москвою, 
Санкт-Петербургом, Нью-Йорком, про-
водило численні засідання (до 1919 року 
відбулося близько 100), друкувало «Из-
вестия», на сторінках яких публікувались 
далеко не тільки бібліографічні тексти 
(протягом 1911–1916 років вийшло 5 томів 
(35 випусків)). Товариство перетворилось 
на основне поле діяльності всіх учнів про-
фесора, місце апробації наукових дослі-
джень, іноді бурхливих обговорень. До-
сить помітними на сторінках «Известий» 
були статті на сходознавчу тематику, зде-
більшого рецензії на праці сходознавців. 
Левова частка цих текстів належить перу 
О. Коцейовського, який був прийнятий у 
члени товариства 3 жовтня 1915 року. На-
уковець з незвичною для молодого спеці-
аліста зрілістю та фаховістю аналізував 
здобутки та недоліки праць, присвячених 
історії Давнього Єгипту, не сприймаючи 
поверхової популяризації (зокрема, він 
жорстко розкритикував поета К. Бальмон-
та за неправильні переклади стародавніх 
текстів) [Коцейовский 1916].

Не меншу активність як рецензент пе-
рекладів та літератури з історії та культу-
ри Стародавнього Сходу продемонстрував 
учень І. Линниченка Давид Файтельович 
Блюменфельд (1892–?). Він був уродженцем 
Херсона. Вчився на історико-філологічному 
та юридичному факультетах Новоросійсько-
го університету протягом 1911–1916 років 
[ДАОО, 1334]. Потім перебував в аспіранту-
рі при кафедрі енциклопедії права та історії 
філософії права НУ. На початку 1920-х років 
був залишений аспірантом на кафедрі ци-
вільного права та радянського будівництва 
Одеського інституту народного господар-
ства. Згодом працював юрисконсультом при 
радянських представництвах за кордоном. 
У рецензіях науковець відзначав труднощі 
перекладу з індійської мови, закликав чита-
чів відкрити чарівний світ східної літерату-
ри [Блюменфельд 1913]. 

І все ж найціннішою для розвитку схо-
дознавства була публікація на сторінках 
«Известий» перекладу книги Лао-Цзи 
«Про шлях чеснот», що здійснив у пер-

шій половині ХІХ ст. архімандрит Даниїл 
(Сивіллов). Рукопис зберігався у зібранні 
рідкісних книг та рукописів Імператор-
ського Казанського університету. Лише 
у 1915 році в Одесі його надрукував Іван 
Замотайло. У 1916 році І. Замотайло до-
повнив текст Даниїла бібліографічним по-
кажчиком з історії даосизму [Замотайло 
1915; Замотайло 1916].

Науковий та суспільно-політичний до-
свід розвитку сходознавства в Одесі аку-
мулювало Одеське відділення імператор-
ського товариства сходознавства, що діяло 
в Одесі протягом 1916–1917 років [Чер-
номор 1916; Заседание 1916]. До сьогодні 
сам факт існування цього товариства май-
же невідомий дослідникам. Ініціаторами 
його створення були професор НУ право-
знавець П. Казанський (1866 – після 1945) 
та журналіст і громадський діяч І. Дусин-
ський (?–1919). Обидва діячі дотримува-
лися радикально панславістських погля-
дів. Велику частину свого геополітичного 
трактату І. Дусинський присвятив аналізу 
перспектив політики Росії на Далекому та 
Близькому Сході. У цьому контексті він 
досить докладно проаналізував станови-
ще східних народів. Незважаючи на вкрай 
агресивний проросійський тон трактату, 
слід зауважити, що автор досить прони-
кливо описав основні тенденції сучасного 
та майбутнього розвитку Сходу. Зокрема, 
він відзначив зміцнення арабського сві-
ту, Китаю, рух за політичну емансипацію 
серед африканських народів, значні пер-
спективи перетворення Японії на потужну 
національну державу всупереч її експан-
сіоністським планам в Азії [Арктур 1910, 
417–538, 445, 447, 453, 473–474, 506–507, 
516]. Водночас автор помилився у прогно-
зі щодо розвитку Туреччини, адже вважав 
неминучим її повне зникнення як держа-
ви. У відповідності до експансіоністських 
настроїв очільників члени товариства ши-
роко трактували поняття «сходознавство», 
включаючи туди історію та сучасне Бал-
кан, Румунії. Разом з тим на засіданнях 
товариства прозвучали і суто сходознавчі 
доповіді: О. Коцейовського – «Положение 
женщины в Древнем Египте», «Религи-
озная сторона власти фараонов и тексты 
пирамид», Б. Варнеке – «О новейших 
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успехах русской археологии на Ближнем 
Востоке», М. Осипова – «Императорское 
православное Палестинское общество» 
[В обществе… 1916], М. Усишкіна «Євреї 
у Палестині», М. Шифріна «Колоністи у 
Месопотамії» [В обществе… 1917]. Това-

риство планувало відкрити гімназію, кур-
си та музей сходознавства.

Отже, піднесення сходознавства в Оде-
сі у 1920-ті роки було підготовлене пере-
дусім у два попередні десятиліття завдяки 
праці низки науковців та популяризаторів.
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З приходом нових часів з’являються 
нові імена і розкриваються нові сто-

рінки в історії духовної спадщини Украї-
ни. Серед них і ім’я Костянтина Регамея 
(1907–1982), швейцарського та польського 
знавця Сходу і композитора, уродженця 
Києва. Проте в Україні він відомий перш 
за все як композитор. 2007 року у Кракові 
відбулася музикознавча конференція “Фе-
номен особистості Костянтина Регамея” на 
честь століття від дня народження і двад-
цять п’ятої річниці від дня смерті компо-
зитора [Stankiewicz 2007, 17], участь у якій 
брали й українські дослідники: Валентина 
Кузик, Лариса Івченко – з доповідями про 
викладача музики і композитора Костян-
тина Казимира Регамея, батька; Олена Та-
ранченко – про композитора Костянтина 
Регамея, сина, та Україну; Еміль Сокач, 
диригент, – про музичний твір на біблій-
ний сюжет – “Видіння пророка Даниїла” 
[Międzynarodowy... 2007, 24]. Виконання 
його музики відбувається під час музич-
ного фестивалю “Kyev Fest”, і не тільки з 
нагоди сторіччя від дня народження. 

З Регамеєм-сходознавцем, окрім біблій-
ного Сходу в згаданому вище музичному 
творі на старозавітний сюжет, можна було 
познайомитися через швейцарський доку-
ментальний фільм на честь його 70-річчя: 
“Костянтин Регамей  – композитор, орієнта-
ліст” (19.12.1977), автором якого є Мішель 
Борі. В принципі К. Регамей як дослідник-
сходознавець і мовознавець вписується 
в українське сходознавство, що в особах 
свого патрона Агатангела Кримського та 
його видатного учня Омеляна Пріцака, 
першого директора Інституту сходознав-
ства НАН України, відзначались, окрім 
іншого, володінням значної кількості мов, 
як західноєвропейських, так і східних, а 
напрямком свого сходознавчого вектора 
він доповнює індологічні, буддологічні та 
філософські студії. 

Повідомлення, яке нижче пропонуєть-
ся увазі читача, мабуть, є поки першим 

О.Д. Огнєва
CХІД ТА МУЗИКА: ДВІ щАСЛИВИХ ЗІРКИ 

КОСТЯНТИНА РЕГАМЕЯ, УРОДЖЕНЦЯ КИЄВА

в історії сходознавства України, що при-
свячене Костянтину Регамею. Головними 
джерелами стали матеріали Міжнародного 
фестивалю музики у Кракові у 2007 році 
[Międzynarodowy… 2007], що містять 
його особисті спогади [Regamey 2007], 
дослідження Єжи Станкевича [Stankievicz 
2007], польського музикознавця і дослід-
ника музичної спадщини Регамея, біо-
графічні матеріали Яцека Аркушевського 
[Arkuszewsky 2007], матеріали сходознав-
чих журналів, а також його особисті сходо-
знавчі дослідження. Біографія К. Регамея, 
створена Ніколь Лутан-Шарбон [Loutan-
Charbon 1978], на жаль, виявилася недо-
ступною.

Костянтин Регамей з’явився на світ у 
Києві, в родині Костянтина Казимира Ре-
гамея (1879–1938), вчителя музики, який, 
попри те що народився у Жмеринці, за-
кінчив гімназію в Одесі і навчався в Уні-
верситеті Св. Володимира в Києві, був 
швейцарським підданим, прийнявши та-
кож і російське підданство, аби мати право 
викладати музику в Росії, зокрема у Києві 
[Stankievicz 2007, 179–181]. Його дружина 
та мати композитора Регамея-молодшого 
Лідія Славич – шведсько-сербського по-
ходження, але вважала себе росіянкою. 
Батьки познайомилися під час навчання 
у Петербурзькій консерваторії по класу 
А.Н. Єсипової. По поверненню до Киє-
ва Регамей-старший викладає у музичній 
школі А.Н. Тутковського. З часом вони ра-
зом із дружиною відкривають свою музич-
ну школу – Славич-Регамей – спочатку за 
адресою Фундуклеївська, 44 (1900), а по-
тім – Пушкінська, 32 (1907), де і побачив 
світ Кот (таким було сімейне прізвисько 
малого Костянтина) – Регамей-молодший 
[Stankiewicz 2007, 179]. 

У цій інтернаціональній сім’ї спілку-
вання відбувалося кількома мовами, зо-
крема польською, російською, французь-
кою та німецькою. 1919 року батьки роз-
лучаються. Батько їде до Таганрога, потім 
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повертається до Києва, а мати із сином та 
Єжи Чеховичем, його вітчимом, виїздять 
до Польщі [Arkuszewsky 2007, 10]. Шлях 
пролягав через Болгарію, Румунію і Львів. 
І нарешті 1920 року родина опинилась у 
Варшаві. В дорозі Кот, аби допомогти ма-
тері та вітчиму, дає концерти, на яких іно-
ді виконує і власні твори. У Варшаві він 
навчається у гімназії, по завершенню якої 
вступає до Варшавського університету, і 
паралельно займається музикою, хоча ком-
позиції ніколи не вчився. В нього за плечи-
ма було, може, тільки одне заняття з Морі-
сом Глієром, вчителем і його батька, і Сер-
гія Прокоф’єва. Батько писав романси на 
вірші А. Апухтіна, Л. Андрусова, С. Над-
сона [Międzynarodowy... 2007, 177]. Син, 
мабуть під впливом матері – шанувальни-
ці Срібного віку російської поезії, а також 
Володимира де Дервіза, свого старшого 
друга і теж російського емігранта, пише 
музику на вірші М. Гумільова, М. Цвєта-
євої, В. Іванова, І. Сєвєряніна, що побачи-
ли світ 1921 року [Międzynarodowy... 2007, 
177–178; Regamey 2007, 186–187]. Батько і 
син так ніколи в житті більше не побачать-
ся, проте листування будуть підтримувати 
до загибелі батька (заарештований 1937 р., 
розстріляний 1938 р.) під час репресій 
в Радянському Союзі у другій половині 
30-х рр. XX століття.

Але музику Кот скоріше сприймав як 
хобі. Варшавський університет, куди він 
вступає за порадою свого гімназійного 
вчителя, індолога за освітою [Arkuszewsky 
2007, 10], чий фах, мабуть, і визначив го-
ловний вектор його сходознавчих захо-
плень, закінчує 1931 року з двома дипло-
мами: з класичної філології та філології 
орієнталістичної. У 1930-му та 1932 роках 
туристом відвідує Швейцарію, з 1933 року 
продовжує сходознавчі студії у Сорбонні, 
до Варшави повертається 1936 року. І в 
цьому контексті доцільно згадати зустріч 
О. Пріцака з Ф. Михальським, іраністом і 
викладачем Тернопільської гімназії, після 
якої учень свідомо обирає, окрім україно-
знавства, ще й сходознавство як напрямок 
навчання у Львівському університеті. Для 
розвитку, мабуть, будь-якої галузі знань 
дуже важливою є зустріч справжнього 
вчителя та справжнього учня, що фактич-

но визначає і долю учня, і подальший роз-
виток обраного фаху, і можливості появи 
нової спеціалізації. 

По поверненню до Варшави Регамей 
одружується на Ханці Кухарській. Його 
музичні захоплення поки обмежуються 
музикознавчими статтями у “Wiadomości 
Literackich”. І якщо для Костянтина 
Регамея-батька збережене громадянство 
Швейцарії, окрім інших причин, виявилося 
фатальним, то для Регамея-сина збережене 
швейцарське громадянство потім відігра-
ло свою позитивну роль у його майбутній 
долі. За його власними спогадами, він брав 
активну участь у Варшавському підпіллі 
під час фашистської окупації Варшави. На 
кінець 1944 року з дружиною та матір’ю 
він опиняється в Лозанні, без документів, 
без дипломів, але за допомогою Ернеста 
Ансерме, видатного швейцарського ком-
позитора і диригента, йому вдалося все 
відновити [Arkuszewsky 2007, 14]. Рега-
мей отримує дві професури у Фрайбурзь-
кому (орієнталістична) та Лозаннському 
(слов’янські літератури) університетах, за-
ймається орієнталістикою і слов’янськими 
літературами, потім з’являється і Женев-
ський університет. І з того часу його життя, 
наукова і викладацька діяльність, музична 
творчість пов’язані із Женевою, Лозанною 
і Швейцарією. Попри складні політичні 
умови по можливості відвідує Варшаву 
(1947, 1956). На початку 60-х років при-
їздить на гастролі до Москви. Проте його 
головна мета – відшукати Світлану, свою 
сестру по батькові [Arkuszewsky 2007, 15]. 
І це сталося, але, так само як і Ігорю Стра-
вінському, відвідати Київ не вдалося.

Костянтин Регамей був зачарований 
мовами, мовознавством, можливо, на ньо-
го впливала й мелодика звуку. Ось перелік 
мов, які він вивчає: санскрит, тибетська, 
урду, хінді, тагальська, японська, а також 
європейські, включаючи скандинавські. 
Про його здатність до мов свідчить така 
історія [Arkuszewsky 2007, 10–11]. Одного 
разу молодий Костянтин Регамей отримує 
привабливу у фінансовому плані пропози-
цію – бути викладачем сина голландсько-
го посла, причому Костянтин не володіє 
голландською, а хлопець не знає ніякої 
мови, окрім рідної. За три місяці Регамей 
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опановує голландську мову, а потім готує 
лінивого малого до іспитів. Наприкінці 
життя вчений казав, що найскладніше ви-
вчити перші 12–15 мов, а потім все значно 
простіше. Вважається, що дослідник гово-
рив і писав приблизно на 40 мовах. Тобто 
Костянтин Регамей своєю сходознавчою і 
мовознавчою діяльністю продовжив кращі 
традиції не тільки сходознавства взагалі, а 
й українського сходознавства також, пред-
ставленого вже згадуваними іменами Ага-
тангела Кримського та Омеляна Пріцака. 

Вибір Лозанни був явно невипадковим. 
До Лозаннського університету мали відно-
шення Ян Потоцький та Адам Міцкевич, 
знакові постаті в історії польської культу-
ри. Зокрема, Ян Потоцький – останній ен-
циклопедист і перший романтик Європи, 
не тільки автор безсмертного “Рукопису, 
знайденого в Сарагосі”, а ще й сходозна-
вець, мандрівник, який навіть дістався до 
Урги (тепер Улан-Батор, Монголія), і ко-
лекціонер східних рукописів, зібраних у 
мандрівках Північною Африкою та Кал-
микією. В його зібранні були рукописи 
арабською та тибетською мовами, які спо-
чатку перебували в бібліотеці Кременець-
кого ліцею, “Волинських Атен” за часів 
Тадеуша Чацького, а нині зберігаються у 
фондах Інституту рукописів НАН Украї-
ни. В Лозаннському університеті Регамей 
працює на тій самій кафедрі, до якої мав 
відношення Міцкевич.

Продовжується і музична діяльність 
Регамея: завершуються твори, над яки-
ми він працював в окупованій Варшаві, 
з’являються нові, відновлюється концерт-
на діяльність. Він пропагує музику мо-
лодих польських композиторів у Парижі, 
в концерті на честь I.Я. Падеревського 
[Międzynarodowy... 2007, 133]. Регамей 
стає знаною особою в Романській Швей-
царії. Серед його знайомих – Пауль Захер, 
диригент, колекціонер і засновник Музич-
ного фонду Пауля Захера, де зберігаються 
архіви видатних композиторів XX ст., у 
тому числі Ігоря Стравінського, Вітольда 
Лютославського, Валентина Сильвестро-
ва тощо. Його заняття відвідують знатні 
студентки східного походження. К. Ре-
гамея особисто цінував за вільне воло-
діння тибетською мовою Тензін-гецхо, 

Далай-лама XIV. Відоме навіть їхнє спіль-
не фото за 1956 рік, зроблене у Нью-Делі 
[Międzynarodowy... 2007, 302]. Завдяки 
втручанню і допомозі Регамея дві тибет-
ські дівчинки (одна з них на ім’я Н’їма – із 
втраченою по коліно ногою) навчаються у 
гарній школі, обидві отримують права на 
проживання у Швейцарії. Н’їма була серед 
тих, хто проводжав його в останню путь на 
цвинтар Буа-де-Во, кантон Во, Швейцарія 
[Arkuszewsky 2007, 14]. 

Костянтин Регамей визнавав, що він 
з’явився задля двох життєвих місій – му-
зики і сходознавства. Але Схід як такий 
був представлений і в його музичній спад-
щині. За цим стояла ціла традиція світової 
музики початку XX століття, як західноєв-
ропейської, так і російської, а ще ближче 
творчість Кароля Шимановського, видат-
ного польського композитора. На час зна-
йомства з Регамеєм (1921) К. Шиманов-
ський вже був автором музичних творів на 
вірші Хафіза (1911–1914) та Рабіндраната 
Тагора (1918), а пізніше звертається до 
творчості Румі. Регамей, хоча у своїх спо-
гадах зазначає поверховий характер цього 
знайомства [Regamey 2007, 186], не тільки 
присвячує статтю своєму великому сучас-
нику, а й східним вектором своєї творчості 
ніби відтворює його шлях. 

Отже, можна припустити, що Схід у 
музичній творчості Регамея присутній 
ще й завдяки впливам К. Шимановського. 
Як і Шимановський, молодий композитор 
звертається до Індії та Персії, бо пише 
твори на текст санскритської поеми (?) та 
вірші Омара Хайяма в перекладах Воль-
ського та Павліковського. Самого себе він 
визнає композитором тільки у 36 років, 
по завершенню роботи над вокальним 
циклом “Перські пісні” (на тексти Ома-
ра Хайяма), яка тривала протягом 1940–
1942 рр. [Regamey 2007, 161–162]. Але, 
як не дивно, Регамей жодним словом не 
згадує Шимановського при переліку тих, 
хто вплинув на східну тематику в його му-
зичній спадщині, хоча і повторює особис-
то, як згадувалося вище, текстовий шлях 
звернення до Сходу – Індії (санскрит) та 
Персії (Хайям) – за Шимановським. Серед 
згаданих композиторів присутні Альбан 
Берг, Франциск Пуленк, Ігор Стравінський 



Східний світ №3 2008 57

О.Д. Огнєва

[Regamey 2007, 161–162] і навіть Міхал 
Булат-Міронович, перший виконавець 
“Перських пісень”, який зовні дуже підхо-
див для їхнього виконання [Regamey 2007, 
165]. Окрім того, вважалося також, що “Піс-
ні Омара Хайяма” були однією з найкра-
щих музичних композицій, створених ним 
під час війни [Regamey 2007, 65]. Слід ще 
відзначити, що й останній завершений му-
зичний твір Регамея пов’язаний зі Старим 
Сходом. Йдеться про згадуване “Видіння 
святого Даниїла”, яке створене за текстом 
пророцтва пророка Даниїла, біблійним сю-
жетом, що теж властиво музичній тради-
ції XX століття. Вперше цей твір виконав 
український камерний хор “Cantus” з Ужго-
рода під керівництвом Еміля Сокача на 
фестивалі “Міжнародні дні музики краків-
ських композиторів” y Кракові 2007 року, 
а також в Ужгороді та Луцьку того ж року 

[Międzynarodowy... 
2007, 216–217]. 

Діяльність К. Ре-
гамея у Лозаннсько-
му університеті, а 
перед тим докторан-
та індійської філо-
логії та порівняль-
ної граматики індо-
європейських мов 
при Варшавському 

університеті, розпочалася з викладання 
слов’янських літератур. З 1945 року в Ло-
заннському університеті відновлюється, 
завдяки появі Костянтина Регамея, кафе-
дра з викладанням санскриту, що існува-
ла з 1903-го по 1933 р., а з 1949 року він 
стає її керівником, викладаючи санскрит і 
російську мову та періодично тибетську; 
бере активну участь у науковому житті 
університету, конференціях, семінарах, ви-
ступає з доповідями на міжнародних сим-
позіумах, друкується у найвідоміших жур-
налах сходознавчого профілю Artibus Asia, 
Philosophy East and West, Religion. Окрім 
лінгвістики, його увагу привертають про-
блеми східної, зокрема буддійської, філо-
софії, індійської логіки, проблеми розу-
міння духовності на Сході і Заході. 

Діяльність Регамея-сходознавця пред-
ставлена монографіями, окремими стат-
тями, рецензіями, науковою співпрацею 

як зі знаними фахівцями, так і відомими 
установами. Він співпрацює з тибетолога-
ми М. Лалу (Франція), Е. Ріхтером, М. Та-
убе (НДР, тепер ФРН), санскритологом 
Ф. Еджертоном. Його текстологічні сту-
дії надзвичайно кваліфіковані. І це дуже 
важливо при з’ясуванні суто лінгвістич-
них, а також текстологічних та “смисло-
вих” проблем при перекладі сакральних 
буддійських текстів. Ще у довоєнній 
Варшаві (1938) побачила світ його ро-
бота – видання тибетського тексту “The 
Bhadramayakaravyakarana”, з передмовою, 
перекладом та примітками, що була пере-
видана (1990) вже після смерті Регамея. 
Того ж року (1938) у Варшаві він завершує 
дослідження тексту “Samadhiratnasutra”, 
появу якого датують II ст. н.е., де ана-
лізуються ранні форми шун’яти і який 
вважається головним текстом махаяни. 
До складу роботи Регамей включив VIII 
главу, де доводиться неіснування дхарм; 
XIX главу, що присвячена з’ясуванню суті 
дхарм; а також XXII, де аналізується “при-
рода трьох тіл Будди”. Дослідник написав 
вступ, здійснив переклад глав англійською 
мовою, додавши тибетський та санскрит-
ський тексти. Значимість обраного вченим 
тексту для дослідження та якість викона-
ної ним роботи засвідчує її перевидання 
1990 року. 

Про продовження текстологічних сту-
дій свідчить і спільна з Ф. Еджертоном 
праця, пов’язана із дослідженням тексту 
про Авалокітешвару, бохісаттву Милосер-
дя (“Avalokiteshvara in the wick of the night-
lamp”), яка являла собою видання тибет-
ської, хотанської, китайської та японської 
версій тексту. Причому зведена текстоло-
гічна частина належить Регамею, а пере-
клад виконаний Еджертоном. Захоплення 
Індією, її культурою, філософією, релігією 
відбилося в роботах, присвячених про-
блемам буддійської філософії та індій-
ського буддизму (Buddhistische Philisophie, 
1950; Der Buddhismus Indian, 1964). Разом 
із М. Лалу він описував зібрання Жана 
Пржилускі (1959). 

Регамея приваблювали крос-культурні 
контакти. Він звертається до концепції 
мандали в індійській та тибетський куль-
турах (“Mandala in India and Tibet but an 
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attempt to explain the universal symbolism”). 
Зацікавленість в обраній тематиці реалізу-
ється через інші статті. Йдеться про “On 
understanding of other Cultures”, що була 
включена до видання на честь сторіччя 
польського буддолога та філософа Стані-
слава Шаєра (Materials of the International 
Conference on Sanskrit and Related Studies 
to Commemorate the Century of the birth of 
Stanislaw Shayer (1899–1999)), а також про 
“The meaning and Significance of Spirituality 
in Europe and in India”, що спочатку була 
викладена на конференції у Гавайському 
університеті (1959), а потім надрукована у 
журналі “Philosophy East and West” (vol. 10, 
No 3/4, оct. 1960 – jan. 1961, р. 105–133). 

Особливе місце в науковій спадщи-
ні К. Регамея належить дослідженням 
з тибетської мови. Можна припустити, 
що необхідний матеріал в окремих ви-
падках, мабуть згадавши свій давній до-
свід вивчення мов, зокрема голландської, 
де неабияке місце займало спілкування 
з малолітнім носієм мови, він збирає під 
час спілкування з малими тибетськими ді-
вчатками, яким допомагає адаптуватися. 
З’являються його статті “Considerations 
sur le system morphlogique du tibétain” 
(1947), “Morphologique du verb tibétain et 
Deux tratés grammaticaux tibétains” (Cahiers 
Ferdinand de Saussure 6: 26–46. Geneva: 
Society Genevoise de Lingusteque), “On the 
structure and function of aspiration in Modern 

Tibetan” (1978), “A propos de la “construction 
ergative” in indo-aryen modern” (1954). 

Повз увагу дослідника не могли пройти 
надзвичайно важливі дослідження з тибе-
тології та буддології. Він пише рецензії на 
багатосторінкову працю Джузеппе Туччі 
“Tibetan Painted Scrolls” (1949), акценту-
ючи увагу на тому, що цей твір Туччі – 
“вершина його тибетологічних студій”, а 
щодо вивчення тибетських ікон, чи танок, 
то італійському вченому вдалося предста-
вити основні їхні типи і презентувати та-
ким чином всю палітру історії тибетсько-
го мистецтва (Artibus Asia, vol. 13, №14, 
1950, с. 308–312). Рецензує також і фун-
даментальні праці Юрія Реріха “The Blue 
Annals” (1949) та Е. Конзе “Literature and 
Religion of Nepal” (1964). 

Наведений вище матеріал дозволяє ви-
ділити чотири східних вектори в житті і 
творчості Костянтина Казимировича Ре-
гамея. Йдеться про Схід, представлений 
в його викладацькій діяльності, музичній 
спадщині, науково-дослідній роботі та в 
особистому житті. І якщо про деякі сторін-
ки його життєвого шляху, зокрема працю 
в ролі університетського викладача, поки 
мало що вдалося з’ясувати, то інші векто-
ри засвідчують значний внесок визнаного 
у світі сходознавця і музиканта, уродженця 
Києва, в духовну спадщину світу, і сходо-
знавство зокрема. Особливу увагу дослід-
ника привертали проблеми, пов’язані з по-
шуками спільного в різноманітних засобах 
духовного осмислення світу, властивого 
народам Сходу і Заходу. Слід також від-
значити, що Костянтин Регамей за своєю 
природою активна й велика духом людина, 
про що свідчить його небайдужість до двох 
знедолених тибетських дівчаток, яким він 
допоміг віднайти своє місце в суворому 
сучасному світі. 
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В.А. Храновський
ДЕ РОЗТАШОВУВАЛАСЯ СТАРОДАВНЯ АРАТТА?

Протягом останніх років все часті-
ше в різних сферах соціального й 

культурного життя сучасної України зга-
дується назва стародавньої країни Аратти, 
відомої науковцям з давнього шумерського 
епосу про напівміфічних правителів Уруку, 
одного з найдавніших шумерських міст-
держав, на ім’я Енмеркар та Лугальбан-
да – другого та третього правителів Уруку 
згідно із шумерським царським списком 
(п’ятим правителем Уруку, згідно з цим 
списком, був знаменитий герой шумерсько-
вавилонського епосу Гільгамеш) [Крамер 
1991, 206–212]. Араттою в Україні назива-
ють школи, спортивні товариства, благо-
дійні фонди тощо [Чернігівська обласна 
благодійна організація “Аратта”].

Чому ж у нашій країні настільки по-
пулярна назва цієї стародавньої напів-
історичної-напівміфічної області, точну 
локалізацію якої ще не встановлено [Кане-
ва 1964, 247]? Причиною є те, що, на жаль, 
деякі українські політики, громадські та 
культурні діячі без проведення серйозних 
наукових досліджень або ж не звертаючи 
уваги на ті дослідження з означеного питан-
ня, що були проведені досі, вважають Арат-
ту областю, розташованою у прадавні часи, 
зокрема в епоху існування трипільської 
культури, на території сучасної України 
[Аратта – прадавня Україна]. Навіть музей 
у селищі Трипілля Київської області на-
звано Музей “Прадавня Аратта-Україна” –                                                                                                 
без усілякої підстави, без будь-яких науко-
во обґрунтованих аргументів на користь 
того, що стародавня країна Аратта могла 
бути розташованою на території сучасної 
України, зокрема в ареалі поширення три-
пільської культури [Фисун]. 

Такі хибні погляди виникли на основі 
необґрунтованих гіпотез українського ар-
хеолога Ю.А. Шилова та російського шу-
меролога А.Г. Кіфішина, що з дитинства 
жив в Україні та отримав тут освіту [Кифи-
шин, Анатолий Георгиевич. Биография], 
про те, що до Аратти відноситься відома 

неолітична пам’ятка Кам’яна Могила, що 
знаходиться у Мелітопольському районі 
Запорізької області. На думку А.Г. Кіфіши-
на, піктографічні знаки, виявлені при роз-
копках Кам’яної Могили та схожі зовні з 
найранішими шумерськими знаками про-
тописьмового періоду, мають спільне похо-
дження з протошумерськими піктограма-
ми. Цю “писемність”, як вважає згаданий 
шумеролог, було винайдено “протошуме-
рами”, що мешкали в “українській Аратті” 
ще у ХІІ тис. до н.е., і звідси цей давній 
етнос начебто рушив до Месопотамії піс-
ля затоплення Північного Причорномор’я, 
що, на думку Г.А. Кіфішина, відобразило-
ся у біблійному повідомленні про Всесвіт-
ній потоп [Каменная Могила. История, на-
полненная тайной]. На підтвердження цієї 
концепції А.Г. Кіфішин демонструє також 
знайдений на Кам’яній Могилі рунічний 
напис, що зовні є дещо схожим із шумер-
ським клинописним написанням топоніма 
Аратта [www.epochtime.ru].

Звичайно, не слід заперечувати схо-
жість рунічних та протописемних знаків, 
що можна спостерігати серед носіїв різних 
стародавніх культур та етнічних груп. Зо-
крема, О. Сулейменов помітив схожість у 
солярних та місячних знаках – рунах, що 
означали сакральних тварин, наприклад 
биків, серед рунічних знаків протошуме-
рів, давніх тюрків, слов’ян та германців 
[Сулейменов 2006, 32–93, 209–288]. Не 
можна виключати й торговельні зв’язки 
між шумерськими номовими державами та 
віддаленими від них територіями, у тому 
числі Балканами й територією сучасної 
України. Ці зв’язки могли здійснюватися 
у Протописьмову та Ранньодинастичну 
епохи (2-га половина IV – 1-ша половина 
III тис. до н.е.), коли в Шумері виділилося 
професійне ремесло, зокрема виробництво 
гончарних виробів, що набуло бурхливого 
розвитку. Почався жвавий обмін між Ме-
сопотамією, що потребувала лісу, каменю, 
дорогоцінностей, та сусідніми й більш від-
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даленими областями, що відчували потребу 
у шумерських високоякісних ремісничих 
виробах та експортували до Месопотамії 
необхідну для її господарства сировину. 
Посуд уруцького типу поширився у згада-
ний період далеко на захід від Месопота-
мії – до чорноморського узбережжя Ана-
толії і далі – на Балкани. Крім уруцького 
посуду, у районі Тертеріа (Румунія), де у 
згаданий період розвивалася культура Він-
ча, знайдено навіть кілька протошумер-
ських табличок із написами, що відносять-
ся до періоду Урук – Джемдет-Наср, тобто 
до рубежу ІV–III тис. до н.е. [Брентьес 
1976, 190–191]. Навряд чи тут можна го-
ворити про переселення етнічних груп із 
Дворіччя чи із сусіднього Еламу, де в цей 
період також спостерігаються зростання 
ремісничого виробництва і його спеціалі-
зація. Можливо, така кераміка поширилася 
шляхом розширення торговельного обміну 
із сусідніми та більш віддаленими регіона-
ми. До того ж виробництво такого посуду 
здійснювалося мандрівними ремісниками, 
що відділилися від общини внаслідок по-
дальшого зростання продуктивності праці 
в ремеслі, коли кілька родин ремісників 
могли забезпечити необхідними речами 
всю общину, і з’явилися зайві робочі руки 
[Чайлд 1956, 148–149, 193–227].

Слід також зазначити ще й появу у              
IV тис. до н.е. в ареалі трипільської культури 
глиняних фішок (жетонів) у вигляді конусів, 
кульок, жетонів овальної форми, що прак-
тично не відрізняються від дрібних фігурок, 
елементів так званого “предметного письма” 
у формі кульок, циліндрів, дисків, конусів 
тощо [Відейко 2003, 144–145], які з’явилися 
в VII–V тис. до н.е. на території Месопота-
мії, Ірану та Сирії. На думку археолога Д. 
Шмандт-Боссери, ці фігурки могли означати 
лічильні фішки: циліндр міг означати “одна 
вівця”, конус – “глек олії” тощо. Пізніше ці 
фігурки почали видавлювати на глині [Еме-
льянов 2003, 21–27].

Про що ж свідчать дані самого шумер-
ського епосу – єдиної відомої нам категорії 
писемних джерел – про легендарну Аратту, 
і де можна, хоча б приблизно, локалізувати 
цю стародавню напівміфічну країну?

Епічну поему “Енмеркар та верховний 
правитель Аратти” було записано у період, 
що охоплює ХХ–ХVIII ст. до н.е., тобто в 
епоху, коли шумерська мова вже практич-
но вийшла з ужитку і перетворилася на 
свого роду “месопотамську латину” – мову 
релігійних текстів та літературних творів. 
Проте характер розвитку суспільства, ві-
дображений у поемі, як і в епічних творах 
про Гільгамеша, що згідно з шумерським 
царським списком правив після Енмерка-
ра, був притаманний саме для ранньоди-
настичного періоду (наявність окремих 
шумерських міст-держав, залежність волі 
правителя такого міста-держави як від 
жрецької старшини, так і народних зборів 
общини). Цей період охоплював XXVIII–
XXIII cтоліття до н.е. Про те, що Енмеркар 
та наступні правителі Уруку – Лугальбан-
да, Гільгамеш тощо – могли бути реальни-
ми історичними особами, крім згаданого 
царського списку, створеного вже при ІІІ 
династії Уру (ХХ–ХІХ ст. до н.е.), свід-
чить і напис батька Аги, правителя Кіша, 
що був суперником Гільгамеша у бороть-
бі за гегемонію у Південній Месопотамії 
[Канева 1964, 246].

У поемі “Енмеркар та верховний пра-
витель Аратти” відображено необхідність 
шумерських міст-держав у здійсненні об-
міну з іншими територіями, оскільки у них 
не було будівельних матеріалів – каменю, 
деревини, а також металів. Енмеркар, зане-
покоєний тим, що храми Уруку занедбано, 
й немає необхідних будівельних матеріалів 
для їхнього відновлення, звертається з мо-
литвою до покровительки міста Урук – бо-
гині Інанни, що у свідомості шумерів уо-
соблювала кохання, родючість, розбрати і 
війни [Канева 1964, 248–249; Хрестоматия 
по истории Древнего Востока 1963, 276]. 
Енмеркар прохає Інанну змусити мешкан-
ців Аратти, що мала згадані ресурси, до-
ставити їх до Уруку та побудувати храми 
[Канева 1964, 249]. 

Поступово змінюється характер відно-
син між Уруком та Араттою. Якщо спочат-
ку Енмеркар намагається підкорити Арат-
ту, змусити її людей доставити будівельні 
матеріали та побудувати храми, то згодом 
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він змушений іти на певні поступки, і між 
Уруком та Араттою встановлюється обмін 
товарами. Аратта експортує до Уруку ка-
міння, золото, срібло, бронзу, свинець, ла-
зурит та деревину, а Енмеркар посилає до 
Аратти худобу й зерно, щоб повністю за-
довольнити продовольчі потреби цієї від-
даленої країни [Канева 1964, 249].

Навряд чи територія Південної України, 
де розташована Кам’яна Могила, у три-
пільську епоху відчувала потребу у зерні 
й худобі з далекого Дворіччя. Не могла по-
ставляти “українська Аратта” й лазурит, 
що довозився до Шумеру з Бадахшану 
(територія сучасного Афганістану). Олово 
для виробництва бронзи добувалося, оче-
видно, в районі, розташованому на північ-
ний захід від озера Хамун, та з долини ріки 
Гільменд в Афганістані. Принаймні саме 
ці олов’яні родовища у регіоні Близького 
і Середнього Сходу відомі науковцям [Ис-
тория Древнего Востока 1983, 37; 51, 179]. 
Золото та срібло, а також свинець із дав-
ніх часів добували на території Хорасану 
на Північному Сході Ірану, а також в Іран-
ському Азербайджані. Про це писав А.Ю. 
Кримський у своїй неопублікованій праці 
“География Ирана”, що незабаром вийде у 
світ разом з іншими працями цього вчено-
го, які досі ще не були надруковані. Він, 
зокрема, згадував, що “Азербейджан… бо-
гат… свинцом, в котором оказывается при-
месь и серебра... Из благородных металлов 
золото и серебро, кажется, в самой Персии 
не добываются, хотя и имеются кое-где в 
горах, напр. серебро в Азербейджане и Хо-
расане, золото в Фарсе и в горах Биналуд-
ских между г. Мешхедом и г. Нишапуром 
в Хорасане, но они поставляются Афгани-
станом (золото – речное); отмечается их на-
личность и в Белучистане...” [Кримский]. 
Давньошумерські господарські документи, 
зокрема ті, що були знайдені при розкоп-
ках Лагашу, свідчать про імпорт бронзи, 
свинцю, деревини тощо з Еламу [Канева 
1964, 249]. Згідно з археологічними дани-
ми, на схід та північний схід від Еламу, у 
районах, де, на думку ряду дослідників, 
у 2-й половині IV тис. до н.е. утворили-
ся такі еламські торговельні “колонії”, як 

Тепе-Сіалк, Тепе-Ях’я, Талл-і Ібліс і Шах-
дад, розташовувалися найбільші у регіоні 
родовища міді та інших матеріалів, зокре-
ма стеатитів і хлоритів, золота і свинцю 
[Carter, Stolper 1984, 106–107].

У самій поемі мовиться, що до Аратти 
можна дістатися, переваливши через сім 
гір, минувши Сузи – давній еламський 
політичний і торговельний центр – та Ан-
шан – гірську долину в Еламі, що лежала 
на схід від Суз [Канева 1964, 247]; Хинц 
1977, 6–8], у зв’язку з чим С.Н. Крамер ло-
калізує Аратту на території сучасного Ла-
ристану в Ірані [Канева 1964, 247].

Зважаючи на наведені вище дані про 
археологічні знахідки низки металів та їх-
ніх родовищ у районі вищезгаданих про-
томіських поселень у Центральному та 
Східному Ірані, ряд археологів схильні 
локалізувати Аратту на території, що при-
лягала до поселення Шахрі-Сохте на схід-
ному кордоні Ірану [Ламберг-Карловски, 
Саблов 1992, 175], хоча писемних підтвер-
джень цьому немає. Якщо сприйняти цю 
гіпотезу, то може здатися правильним при-
пущення Я. Харматти про дравідську ети-
мологію топоніма Аратта (він вважає це 
слово скороченим від назви *Aravata, що 
може мати спільне походження з таміль-
ськими етнонімами Arava ‘таміл’, Araviti 
‘тамілка’) [Harmatta 1375 (1996), 205], 
оскільки за звучанням *Aravata, на нашу 
думку, до певної міри збігається з авестій-
ською назвою місцевості Харайва, де роз-
ташоване сучасне місто Герат на кордоні 
Афганістану та Ірану [Ғафуров 1983, 70].

Східний Іран та Афганістан, можливо, у 
давнину були заселені протодравідськими 
племенами, що протягом IV–II тис. до н.е. 
поступово заселили Індостан [Бонгард-
Левин, Гуров 1988, 58–97].

Цікавим для шумерологів є існування 
у мові одного із сучасних дравідомовних 
племен – тода, що мешкає в горах Нілгі-
рі у Південній Індії, таємної мови жерців, 
що зветься “кворжам”. Цією мовою осно-
вне жіноче божество-деміург тода – боги-
ня Текерзші, що вважається творцем землі 
цього племені, має друге ім’я – Інніні, а 
іноді зветься Елліль (Енліль) (шумерський 
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бог вітру, повітря, простору між небом та 
землею), а гори Нілгірі часто на кворжам 
називаються Іннінінор (країна Інніні) [Ша-
пошникова 1969, 19, 266]. Ім’я Інніні спів-
звучне з ім’ям згаданої шумерської богині 
Інанни (Іннін) [Хрестоматия по истории 
Древнего Востока 1963, 276]. Сонце мо-
вою кворжам зветься Уту (Утве) [Шапош-
никова 1969, 266]. У шумерській міфології 
бог Сонця також носить ім’я Уту. 

Мешканці Аратти, як повідомлялося 
в епосі, поклонялися Інанні, подібно до 
мешканців Уруку. Тому наявність імені 
цього божества серед імен неіндуських бо-
гів окремих дравідських племен не виклю-
чає можливості того, що мешканці Аратти 
були дравідомовними. Крім того, Аратта в 
епосі називається країною “чистих обря-
дів”. Шумерський епос також повідомляє, 
що до Аратти можна було дістатися вод-
ним шляхом [Канева 1964, 247–252; Хрес-
томатия… 268–276]. Це може частково під-
твердити гіпотезу про локалізацію Аратти 
на території поширення цивілізації долини 
Інду ІІІ–ІІ тис. до н.е., заселену, згідно з 
поширеною гіпотезою, протодравідами. 
Тут ритуальна чистота займала значне міс-
це, як і в культурі шумерів, і практично в 
кожному домі Мохенджо-Даро, Хараппи 
та інших найдавніших міст долини Інду 
були басейни для ритуального омивання. 
Ці міста підтримували жваві торговельні 
зв’язки із Шумером у Ранньодинастичний 
період. Спостерігається також деяка схо-
жість між похованнями мешканців долини 
Інду та Дворіччя, яких ховали загорнутими 
у циновки, а також в одязі та зачісках жи-
телів цих областей [Маккей 1951, 74–78, 
106–107, 128–134]. 

На жаль, писемність найдавніших міст 
долини Інду ще не розшифровано, і поки 
що не знайдено писемних джерел, які б 
свідчили про локалізацію Аратти саме в 
цій місцевості. Іноді вчені висловлюють 
гіпотези про місцезнаходження Аратти, 
беручи до уваги співзвучність цієї назви 
із сучасними та стародавніми топоніма-
ми й гідронімами на території Передньої 
Азії. Зокрема, М. Кейвойджян вважав, що 
Аратта – це був стародавній металургій-

ний комплекс Мецамор у долині Арарат, 
оскільки назви “Арарат” та “Аратта” в зна-
чній мірі співзвучні між собою [Відейко 
2003, 147]. А російські археологи В.А. Со-
фронов та Н.А. Ніколаєва, що проводять 
дослідження історії Стародавнього Сходу 
порівнюючи дані Старого Заповіту й інших 
давньосхідних писемних джерел з архео-
логічними даними, локалізують Аратту у 
басейні повноводної ріки Арацані, притоки 
Євфрату. Саме тут, на думку цих дослідни-
ків, згідно з написом ассирійського царя 
Саргона ІІ, його війська у 714 р. до н.е., 
переправившись через кілька річок, серед 
яких згадується й річка Араттé, вступили в 
бій з урартським царем Русою І. У цьому 
регіоні, а точніше, у районі міста Елізяг, 
що розташоване на відстані кілька сотень 
від озера Ван та на 30 км південніше від 
місця впадіння ріки Арацані у Євфрат, від-
булася згадана битва [Софронов, Николае-
ва 2003, 232–233]. 

На нашу думку, аргументом на користь 
місцезнаходження легендарної Аратти на 
території Вірменського нагір’я, крім спів-
звучних з назвою “Аратта” топонімів та 
руїн поселень, що були шумерськими ан-
клавами, можуть бути свідчення про подо-
рож до згаданої стародавньої країни водним 
шляхом. Проте навряд чи може правити 
аргументом на підтвердження згаданої кон-
цепції повідомлення про Аншан, розташо-
ваний на південний схід від Шумеру, як про 
область, що лежить на шляху до Аратти.

Про місцезнаходження Аратти на тери-
торії Південно-Східного Ірану висловлю-
вався ще у 1976 році іранський археолог 
Ю. Маджідзаде [What Was Jiroft?]. У 2001 
році згаданий вчений, а також такі західні 
дослідники як, Д.Т. Поттс, П. Стейнклер 
тощо, у результаті проведення археологіч-
них розкопок на пагорбах Кенор-Сандал 
поблизу сучасного міста Джірофт у про-
вінції Керман протягом майже семи деся-
тиріч минулого століття виявили такі по-
селення IV–III тис. до н.е. з характерними 
ознаками месопотамсько-еламської циві-
лізації, як Тепе-Ях’я, Таллі-Ібліс, Шахрі-
Сохте тощо [Jiroft Civilization]. На Кенор-
Сандам були виявлені сенсаційні знахідки 
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поселення останніх століть ІІІ тис. до н.е., 
хоча найдавніші культурні шари сягають 
VI тис. до н.е. При розкопках було знайде-
но хлоритові чаші й печатки, схожі з ана-
логічними предметами, що було знайдено 
на території Месопотамії та Еламу у IV–III 
тис. до н.е. На них зображено скорпіонів, 
у тому числі з людськими головами, що 
нагадують напівлюдину-напівскорпіона –                    
сторожа потойбічного світу із шумерського 
епосу про Гільгамеша. Самого Гільгамеша 
нагадує зображення героя (чи божества), 
що змагається з левом. Зображення диких 
козлів, на думку ряду дослідників, відо-
бражають зв’язок цієї тварини, а також 
міфічних рогатих людиноподібних істот 
в уявах як стародавніх народів Месопота-
мії та Еламу, так і сучасної Передньої та 
Середньої Азії, з родючістю й чоловічою 
силою та з небесами і небесними вода-
ми [Антонова 1984, 104–105; Емельянов 
2003, 234–237]. На користь версії про без-
посередній зв’язок релігійних вірувань та 
культури давнього населення Джірофта та 
Месопотамії й Еламу свідчать також ви-
явлені при розкопках руїни характерного 
для цивілізації цих стародавніх країн сту-
пінчастого храму-зіккурату та його зобра-
ження на одній із печаток, знайденій під 
час розкопок на Кенор-Сандам [What Was 
Jiroft?].  

Взагалі, світогляд та географічні знання 
мешканців Давньої Месопотамії – шумерів 
та семітомовних аккадців, вавилонян та 

ассирійців – трансформувалися протягом 
століть завдяки змінам внутрішньої полі-
тичної та економічної ситуації й тим пере-
творенням зовнішнього світу, що сприяли 
переміщенню міжнародних торговельних 
артерій. Наприклад, якщо в Ранньодинас-
тичний період та в епоху ІІІ династії Уру 
шумери називали Мелахою (Мелуххою) 
північне узбережжя Аравійського моря і 
долину Інду [История Древнего Востока 
1983, 179], то пізніше, уже у вавилонський 
період, месопотамські купці втратили 
шлях до Індії, а Мелахою (Мелуххою) по-
чали називати африканські країни області 
на південь від Єгипту, багаті на цінні по-
роди дерева та золото [История Древнего 
Востока 1983, 459]. Можливо, й топонім 
Аратта у свідомості шумерів та їхніх на-
щадків, що жили у різні епохи, міг озна-
чати різні географічні області, які були до-
ступні мешканцям Месопотамії на певних 
етапах і з яких жителі Дворіччя отримува-
ли схожу продукцію (метали, ліс, а також 
лазурит, що надходив до “Аратти” різних 
епох з території сучасного Бадахшану).

Для вирішення цього питання необхідна 
подальша співпраця з іранськими та захід-
ними археологами, що вже протягом майже 
семи років здійснюють дослідження старо-
давнього поселення, виявленого у районі 
Джірофта, а також продовження археоло-
гічних розкопок в Іраку, Пакистані, Афга-
ністані, де, на жаль, у наш час політична та 
військова ситуація не є стабільною. 
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СИНТОЇЗМ І ЯПОНСЬКА ПОЕЗІЯ VI–VIII ст.

Своє дослідження, присвячене ана-
лізу впливу на японську класичну 

поезію синтоїзму, ми хотіли б розпочати з 
цитати, на яку натрапили у статті “Образ 
Японії” відомого перекладача, білогвар-
дійського офіцера Михайла Петровича 
Григор’єва, котрий більшу частину свого 
короткого життя (1899–1943 рр.) прожив 
у Японії і був  щиро закоханий у цю кра-
їну та її давню культуру: “Де ще в наші 
дні можна знайти культурну націю, яка 
протягом тисячоліть непорушно зберігала 
б державницьку від зародження і разом з 
тим глибоко народну релігію? Саме таким 
є японський синтоїзм. Тут ми не бачимо 
такого звичного трагічного розриву між 
життям і релігією. Навпаки – наяву їхнє 
глибоке взаємопроникнення. Релігія синто 
не відвертає від життя і не веде в потой-
бічний світ, а через культ предків прово-
дить між ними лінію єднання. Вона – жива 
історія нації, оскільки розповідає про її 
походження... У ній джерело національ-
ної міцності і згуртованості. Єдина роди-
на – що може бути протиставлене в ролі 
більш сильного та об’єднуючого чинника 
цьому усвідомленню!” [Григорьев 1997, 
326]. Цілком можливо, що японці ніколи 
не прийняли би буддизму, якби їхній рід-
ний синтоїзм не лише “пояснював” цей 
світ, а й надавав віруючим можливість 
“спасіння” – позбавлення від страждань, 
шанс на кращу долю після смерті (черго-
вого перевтілення душі) – все те, що обі-
цяв своїм послідовникам буддизм і чого 
синтоїстське віровчення не передбачало. 
Саме тому синтоїзм ще можна назвати 
“релігією життя”, а не “релігією смерті”, 
“релігією самопізнання”, а не “релігією 
пізнання Бога”, “релігією усвідомленого 
шанування вищих сил”, а не “релігією 
усвідомленого страху перед вищими си-
лами”, і, зрештою, – “релігією радості”, а 
не “релігією смутку”.

Як пише у своїй праці “Бусідо – душа 
Японії” відомий японський теолог і філо-
соф Інадзо Нітобе: “У теології синтоїзму 
немає місця догмі “первородного гріха”. 
Навпаки, у синтоїзмі вродженими вважа-
ються доброчесність і богоподібна чистота 
людської душі, якій поклоняються подібно 
святилищу, з якого лунають божествен-
ні пророцтва. У синтоїстських храмах 
очевидна відсутність предметів і засобів 
поклоніння, а важливим елементом оздо-
блення є звичайне дзеркало. Наявність 
цього предмета легко пояснити: дзеркало 
символізує  людське серце, яке в ідеально 
спокійному і чистому стані відображає об-
раз самого Бога. Отож, коли ви приходите 
до храму помолитися, на сяючій поверх-
ні ви бачите власне відображення, і акт 
поклоніння можна прирівняти до старо-
давнього дельфійського припису “Пізнай 
себе!”. Проте самопізнання чи то в грець-
ких, чи то японських ученнях не означає 
осягнення фізичної сутності людини, її 
анатомії або психофізики; натомість зна-
ння повинні мати моральний характер, 
аналіз власної духовної природи... Покло-
ніння природі до глибини душі навіяло нам 
любов до країни, а шанування пращурів із 
покоління в покоління зробило імператор-
ську родину першоджерелом усієї нації. 
Наша країна для нас більше ніж просто 
земля, на якій ми вирощуємо злаки, і над-
ра, з яких ми видобуваємо золото. Це свя-
щенна оселя богів, духів наших предків; 
для нас Імператор більше ніж Верховний 
Rechtstaat (нім.: Rechtstaat – охоронець за-
конопорядку) або навіть Culturstaat (нім.: 
Culturstaat – покровитель культури), він – 
втілення і представник Небес на землі, 
який поєднує у своїй особі небесну силу 
та милість... Догмати синтоїзму охоплю-
ють дві домінуючі характерні риси емо-
ційного життя нашого народу – патріотизм 
і відданість... Будучи структурною осно-
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вою національного інстинкту і народних 
почуттів, наша національна віра ніколи не 
претендувала на роль системної філософії 
і раціональної теології... Ця релігія (чи, 
можливо, правильніше було б сказати: на-
ціональні емоції, виявлені цією релігією?) 
значною мірою наповнила Бусідо (“Шлях 
самурая”. – І.Б.) відданістю повелителю і 
любов’ю до країни. Ця відданість і любов 
проявляються головним чином як спону-
кання, а не як доктрини, адже синтоїзм, на 
відміну від середньовічної християнської 
церкви, не нав’язував своїм послідовни-
кам якихось “credenda” (лат.: “догмати 
віри”), а лише пропонував їм прямолінійні 
і досить прості “agenda” (лат.: “вказівки 
до дії”) [Нітобе 2004, 24].

Це тлумачення синтоїзму Інадзе Нітобе 
значною мірою дозволяє нам окреслити 
головні аспекти дослідження проблеми, 
заявленої в назві статті.

Одним із найдавніших, якщо не най-
давнішим жанром японської поезії, без-
посередньо пов’язаним із синтоїзмом, 
вважається жанр норіто (яп.: 祝詞), до 
якого відносяться синтоїстські обрядові 
молитви або культові моління-заклинання. 
Попри те, що вперше вони були зібрані і 
записані лише на початку X ст. у збірці під 
назвою “Енґі-сікі” (яп.: 延喜式 – “Ритуа-
ли / установлення, традиції, правила/доби 
Енґі” (927 р.)1, їхній розквіт припадає на 
VI–VII ст., а час зародження, за різними 
джерелами, датується I–III ст. н.е. 

Фахівці й досі сперечаються, до якого 
саме типу художньої літературної твор-
чості – поезії чи прози – слід відносити 
жанр норіто? Прихильники його відне-
сення до прозових творів наголошують на 
неусталеності метрики цього жанру і його 
строфічної форми. Специфічною була й 
загальна тематика норіто – прохання гар-
ного врожаю, сприятливої погоди, при-
пинення природних катаклізмів, епідемій, 
пожеж, святкування календарних свят і 
пов’язаних з ними подій, сімейних обрядів 
і навіть звертання до богів або подяка їм за 
призначення на ту чи іншу державну по-
саду. На підтвердження достатньо навести 
лише назви відповідних норіто зі збірки 

“Енґі-сікі”: 
 “Свято прохання врожаю” (яп.: Тосіґоі-

но мацурі); 
“Свято богів вітру в Тацута” (яп.: 

Тацута-но кадзе-но камі-но мацурі); 
“Доброзичливе вітання Великому пала-

цу” (яп.: Оото-но мацурі); 
“Велике очищення /від гріхів/ в остан-

ній день місяця мінадзукі” (яп.: Мінадзукі-
но цуґоморі-но оохарае);

“Свято упокорення вогню” (яп.: 
Хосідзуме-но мацурі);

“Велике свято смакування першого 
врожаю” (яп.: Ооніе-но мацурі);

“Вигнання богів, які спричиняють па-
губу” (яп.: Татаріґамі-но уцусіяру); 

“Проповідь на святі вигнання демонів 
хвороб” (яп.: На-но мацур-но котоба);

“Вітання Накатомі” (яп.: Накатомі-но 
йоґото).

Досить специфічною була й типова 
структура змісту цих творів. Створювали-
ся вони переважно за такою схемою:

1) розповідь про історію виникнення 
відповідного обряду;

2) короткий переказ міфу, пов’язаного з 
цим обрядом;

3) змалювання господарського та полі-
тичного устрою відповідної доби виник-
нення обряду;

4) формулювання мети нинішнього 
звертання з молитвами до богів;

5) детальний перелік подарунків, тобто 
зазначення того, чим раніше люди віддя-
чували богам за виконання ними конкрет-
ного прохання (своєрідний натяк жерців 
на те, що саме вони хотіли б отримати цьо-
го разу від замовників церемонії, оскільки 
подарунки богам залишалися в розпоря-
дженні синтоїстських храмів) [докл. про 
це див.: Невський 1996, 291–293]. 

Однак переважна більшість дослідни-
ків як у самій Японії, так і за її межами 
все-таки схильна відносити норіто до по-
етичних, а не  прозових художніх творів, 
підкреслюючи при цьому певну умовність 
цього віднесення. Так, відомий російський 
японіст М.О. Невський, який досліджу-
вав цей літературний жанр під час свого 
вимушеного перебування в Японії і який 
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вперше переклав та надрукував декілька 
норіто російською мовою (див.: “Восток” 
/Литература Китая и Японии. Сборник 
первый, Academia/. – 1935), з цього приво-
ду писав: “За своєю мовою та стилем норі-
то посідають середнє місце між поезією і 
прозою і швидше мають бути віднесені до 
першої, ніж до другої. Тут ми бачимо без-
ліч риторичних прикрас, метафор, парале-
лізмів, повторів та інших прийомів, роз-
рахованих на те, щоб підсилити враження 
і додати молінням піднесеності. Окремі 
частини норіто звучать дуже святково і 
навіть ритмічно” [Невський 1996, 292]. 
Наведемо як приклад такого ритмічного 
піднесено-святкового звучання, яке до-
сягається завдяки застосуванню типових 
для давньої поезії стилістичних засобів, 
цитату з норіто під назвою “Велике очи-
щення /від гріхів/ в останній день місяця 
мінадзукі”2: 

Як вітру подих 
Восьмишарові небесні хмари 
Миттю розганяє,
Як він розвіює увечері і вранці
Пітьму вечірню 
І ранкову млу,
Як, відв’язавши ніс,
Корму звільнивши,
Виштовхують великий корабель
Із гавані у море,
Як під корінь
Гартовані сокири у лісах 
Густі дерева зрубують миттєво,
Ми теж очистимося
Від гріхів своїх!

Дехто з дослідників порівнює япон-
ські норіто з католицькими проповідями 
[Florenz 1909], інші – з біблійними псал-
мами [Bock 1970]. Нам уявляється, що по-
дібні порівняння доречні хіба що з точки 
зору змісту та ідейної спрямованості за-
значених жанрів релігійної літератури. 
Що ж стосується специфіки норіто як 
поетичного жанру, то їх доцільніше по-
рівнювати з відповідними жанрами саме 
японської класичної поезії, як це робить 
у своєму дослідженні Л.М. Єрмакова, на-
самперед – з наґаута (“довгі пісні”), що 
містяться у складі найдавніших історико-

міфологічних літописів “Кодзікі” (712 р.) 
і “Ніхонґі” (720 р.), а також відповідними 
віршами у складі першої японської по-
етичної антології “Ман-йо-сю” (середи-
на VIII ст.). До речі, саме в “Ман-йо-сю” 
вперше зустрічається термін “котодама” 
(яп.: 言霊 – “душа слова”, “магія слів”          
/див. вірш Яманое-но Окура, № 894, сувій 
№ 5/), під яким розумілася магічна власти-
вість слова викликати дух синтоїстських 
богів, божественних предків, котрі сво-
їми активними діями могли втручатися в 
повсякденне життя людей і впливати на 
перебіг сучасних подій. Віра в дієвість 
обрядових синтоїстських молитов норіто 
ґрунтувалася саме на цьому переконанні 
давніх японців. 

Порівнюючи тематику і поетику пісень, 
які зустрічаються в “Кодзікі” та “Ніхонґі”, 
з тематикою і поетикою норіто, Л.М. Єр-
макова відзначає: “З міфів цих літописів 
випливає, що пісні (ута) складалися в 
ритуально обумовлених ситуаціях і в ма-
гічних цілях... Переважна більшість цих 
ситуацій, з одного боку, збігається з опи-
санням міфологічних витоків обрядів, які 
супроводжувалися читанням норіто... А з 
другого боку, ці ж ситуації з відповідними 
змінами згодом переходять до літератури: 
в “Ман-йо-сю” більшість із них ще збері-
гається в попередньому вигляді...” [Ерма-
кова 1991, 45–46]. Порівнюючи норіто з 
найдавнішими довгими піснями у складі 
антології “Ман-йо-сю”, зокрема з піснями 
поета Какіномото-но Хітомаро, дослід-
ниця констатує “певну їхню близькість у 
тематиці, лексиці і навіть синтаксичних 
структурах” [Ермакова 1991, 45–46]. Дуже 
схожою, на думку Л.М. Єрмакової, була та-
кож система стилістичних засобів і тропів, 
якими оперували у своїй поезії анонімні 
автори норіто і поети, вірші яких увійшли 
до складу літописів “Кодзікі”, “Ніхонґі”, 
а також поетичної антології “Ман-йо-сю”: 
ономатопоетичні номінації, міфологічні 
синоніми, антонімічні пари, звукові по-
втори, морфологічні паралелізми, порів-
няння, уподібнення, гіперболи, епітети 
тощо. Головною відмінністю давніх япон-
ських пісень (ута) від норіто, як вважає 
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Л.М. Єрмакова, було те, що “в норіто був 
можливий обмін промовами з божеством, 
оскільки у просторі ритуалу боги можуть 
виголошувати свої повеління, тоді як ута 
звертається до божества від імені людини 
чи від імені ікідама (“живого духу”, землі, 
предмета тощо), але в її просторі відповідь 
божества не репродукується” [Ермакова 
1991, 53].

На той факт, що поезія “Ман-йо-сю”, як 
і численні поетичні вкраплення в історико-
міфологічних літописах “Кодзікі” та 
“Ніхонґі”, віддзеркалювала, “ритуальні 
норми” і “міфологічні уявлення синто”, 
указував також інший відомий дослідник 
давньої японської літератури, А.М. Меще-
ряков, коментуючи одну з “довгих пісень” 
того ж таки Какіномото-но Хітомаро, зо-
крема його “Плач, складений тоді, коли 
тіло принца Хінамісі3 перебувало у тимча-
совій усипальні” (див.: “Ман-йо-сю”, вірш 
№ 162, сувій № 2) [Мещеряков 2002, 439].

Таким чином, жодних сумнівів щодо 
приналежності жанру норіто до жанрової 
системи японської поезії, як на нашу дум-
ку, не може бути. А оскільки цей поетич-
ний жанр за часом своєї появи є старішим, 
ніж жанри наґаута чи танка, то ми маємо 
всі підстави говорити про цілком законо-
мірний вплив синтоїстських обрядових 
молитов саме на них, а не навпаки.

Насамперед цей вплив простежується 
в поезії, що міститься в перших історико-
міфологічних літописах “Кодзікі” (“За-
писи давніх діянь”, 712 р.) і “Ніхонґі” 
(“Аннали Японії”, 720 р.), створених на 
початку доби Нара, коли буддизм почи-
нає поступово, але послідовно відтісняти 
синтоїзм із позицій державницької релігії. 
Не виключено, що написання обох творів 
було покликано певною мірою протистоя-
ти цій тенденції. Сьогодні саме “Кодзікі” 
вважаються священним текстом синтоїз-
му, своєрідною “синтоїстською Біблією”, 
а імператор Японії, як прямий нащадок 
синтоїстських богів, є головним жерцем 
(“патріархом”) синтоїзму. Навіть сам факт 
народження національної поезії японці 
пов’язують із синтоїстськими божествами: 
саме в “Кодзікі” міститься вірш-танка, ав-

торство якого приписується братові богині 
Аматерасу, невгамовному богу штормів та 
буревіїв Сусано О-но Мікото, який, збуду-
вавши в місцевості під назвою Ідзумо дім 
для своєї дружини, склав, як вважається, 
першу в історії японської поезії пісню:

Над Ідзумо нависли вісім хмар,
І вісім мурів височать:
Ці вісім мурів
Я зводжу, щоб дружину захищать,
Ці вісім мурів!
 (Сусано О-но Мікото, 
  “Кодзікі”: I, 15)

Усього ж до складу “Кодзікі” увійшли 
53 вірші різних жанрів, а до “Ніхонґі” – 
134 вірші, серед яких трапляються не 
лише зразки бойових гімнів, хвалебних, 
застольних, святкових, поминальних та ін-
ших обрядових пісень, а й вірші, прониза-
ні глибоким ліризмом, як, наприклад, пісні 
імператора Юряку (456–479) чи любовні 
елегії Сотохосі-но Ірацуме – коханки ім-
ператора Інґьо (412–453):

Мабуть,
Мій любий прийде уночі:
Маленький павучок –
Прикмета вірна –
Сьогодні в сутінках до мене завітав!
 (Сотохосі-но Ірацуме, 
  “Ніхон-сьокі”: XIII, 65)

Яскравим зразком любовної лірики, на-
писаної в жанрі “довгої пісні” (тьока або 
наґаута), був також вірш принца Маґарі в 
“Анналах Японії”, присвячений його дру-
жині принцесі Касуґа:

 
В країні Ясіма4 собі дружину
Шукав я марно,
Поки не почув,
Що в Касуґа5 –
В краю весни і сонця –
Є дівчина!
Аж поки не почув
Про дівчину-красуню!
Її двері
З чудових кипарисових дощок
Штовхнувши, я ввійшов
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І доторкнувся
До ніг дружини,
І до голови
Дружини любої
Я також доторкнувся!
Вона руками стан мій охопила,
І я свою кохану теж обняв.
З’єднавшись міцно,
Ніби дві ліани,
Солодким сном ми спали уночі,
Аж поки півень не почав співати.
“Фазани теж уже у полі кльочать...” –
Оце і все, що я сказати встиг
З тих слів кохання,
Що хотів сказати,
Як день уже настав,
Моя кохана!
 (Принц Маґарі, 
  “Ніхон-сьокі”: XV, 96)

Згодом, починаючи з другої половини 
VIII ст., саме любовна лірика в японській 
поезії поступово виходить на перший 
план, проте справжній дух синтоїзму у 
складі “Кодзікі” та “Ніхонґі” віддзерка-
люють інші вірші, насамперед обрядові 
пісні і пісні-признання. Ці прості за своїм 
змістом, мовою і художніми образами по-
етичні твори були покликані передати на-
стрій героя, його емоційний стан тощо: 

 
Як весело
З красунею із Кібі
Зривати першу зелень молоду
В полях, що туляться
На схилах та узгір’ї!
 (Імператор Нінтоку, 
  “Кодзікі”: III, 54)
 
Маленький човник
У відкритім морі! 
У рідний край
Пливе Масадзуко –
Мене моя кохана покидає!
 (Імператор Нінтоку, 
  “Кодзікі”: III, 52)
 
Якщо я так люблю
Вишневий цвіт,
Чому ж тоді,

Скажи мені, кохана,
Тебе раніше я не покохав!
 (Імператор Інґьо,
   “Ніхон-сьокі”: XIII, 67).

А ось типові зразки обрядових пісень у 
складі “Кодзікі” та “Ніхонґі”: 

а) бойові гімни:
Тепер ура!
Тепер ура!
Хвала вам!
Ви переможці, воїни мої!
Тепер ви переможці! Переможці!
 (Міїкуса, “Ніхон-сьокі”: III, 10)

б) застольні пісні: 
Я захмелів від дивного вина
Умільця Сусукорі,
Що втішає
І душу веселить...
Я захмелів!
 (Імператор Оодзін, 
  “Кодзікі”: II, 49)

в) хвалебні пісні: 
Мій коню вороний
Із краю Каї!
Для тебе ліпше смерть,
Аніж сідло!
Мій коню вороний із краю Каї!
 (Імператор Юряку, 
  “Ніхон-сьокі”: XIV, 81)

г) поминальні пісні: 
Гірською річкою
Качатка-мандаринки,
Він і вона,
Милуючись, пливуть!
А хто у мене відібрав кохану?

 (Нака-но Оое-но Одзі, 
  “Ніхон-сьокі”: XXV, 113)

Той факт, що перша в історії японської 
літератури антологія японськомовної по-
езії “Ман-йо-сю” (“Збірка міріад листків”, 
сер. VIII ст.) була укладена відразу після 
появи поетичної антології “Кайфусо” 
(яп.: 懐風藻 “Любі /милі/ вітри поезії”, 
751 р.) – збірки китайськомовних віршів 
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(яп.: 漢詩 – кансі), написаних японськими 
поетами, свідчить про те, ще створювала-
ся вона як своєрідне протиставлення на-
ціональної японської поезії китайському 
впливу у всіх сферах тогочасного духов-
ного життя – як у галузі літератури, так і 
в галузі релігії. Значною мірою це був по-
літичний акт – “відповідь партії “прихиль-
ників минулого” (традиційної аристокра-
тії, яка вела свій родовід від синтоїстських 
богів) на виклик, кинутий їм поборниками 
китайської освіченості (служилою знат-
тю)” [Мещеряков 2002, 128]. Цілком зро-
зуміло, що це не могло не відбитися на по-
езії, яка увійшла до складу цієї антології. 

Про певну схожість деяких наґаута, що 
містяться в “Ман-йо-сю”, зокрема пісень 
Какіномото-но Хітомаро, із синтоїстськи-
ми обрядовими молитвами норіто вже 
йшлося. Однак вплив синтоїзму на поезію 
у складі першої японської антології цим не 
обмежується. Національна релігія синто 
стала серцевиною естетики “Ман-йо-сю”, 
ідейним підґрунтям її поетики.  

Як зазначає у своїй передмові до ро-
сійськомовного видання “Ман-йо-сю”           
А.Є. Глускіна, якщо в антології “Ман-йо-
сю” і “зустрічаються окремі вірші, прони-
зані даоськими уявленнями, буддійськими 
настроями чи конфуціанською мораллю, то 
відголоски даосизму і особливо буддизму 
та конфуціанства привносять до цієї поезії 
лише окремі елементи філософських роз-
думів і дидактики, а в цілому поезія цього 
пам’ятника залишається глибоко ліричною 
і життєстверджуючою” [Манъёсю 2001, 
49]. Тобто для авторів антології “Ман-йо-
сю” синтоїзм був і залишався носієм та 
виразником суто національної ідеології, 
на противагу всім іншим відомим на той 
час закордонним релігіям і філософським 
ученням. А тому своє покликання, окрім 
усього іншого, вони вбачали також в об-
разному втіленні головних засад та ідей 
синтоїзму в поетичному слові. Окремі 
поети цієї антології вступали навіть у по-
етичну полеміку з головними постулатами 
інших віровчень, зокрема буддизму:

 
Нехай мені щастить

На цьому світі!
А ким на тому стану – все одно:
Хоч птахом,
Хоч комахою малою!
 (大伴旅人 – Отомо-но Табіто,   

  “Ман-йо-сю”, № 348)
Якщо життя –
Лиш мить на цьому світі
І всіх живих
Колись чекає смерть,
Цю мить я хочу весело прожити!
 (大伴旅人 – Отомо-но Табіто,   

  “Ман-йо-сю”, № 349) 

Не відмовляються автори “Ман-йо-сю” 
і від традиційних для давнього японського 
суспільства утіх, оспівуючи їх у своїх ві-
ршах. На першому місці серед цих утіх за-
звичай були саке та жінки:

 
По чарці каламутного саке
Хильнути краще,
Ніж сушити, друже,
Нещасну голову
Думками про пусте!
 (大伴旅人 – Отомо-но Табіто,   

  “Ман-йо-сю”, № 338)
 
Сім мудреців
У давнину також,
Як люди всі,
Лиш одного бажали –
Утішитися чаркою саке! 
 (大伴旅人 – Отомо-но Табіто,   

  “Ман-йо-сю”, № 340)
 
Коли у розпачі 
Не знаєш, що казати
 І що робити, –
Кращого нема,
Ніж чарочку саке перехилити!
 (大伴旅人 – Отомо-но Табіто,   

  “Ман-йо-сю”, № 342)
 
Як кипарис священний
Біля храму Фуру-Ісонокамі6,
Я також
Уже зістарівся,
Але кохаю знову!
 (Невідомий автор, 
  “Ман-йо-сю”, № 2417)
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Не менш відвертими, принаймні в тому, 
що стосується любовних утіх, були також 
японські жінки-поетеси (щоправда, пере-
важно анонімні), вірші яких увійшли до 
складу антології “Ман-йо-сю”:

 
Чи так, чи ні? – 
Вагатися не буду!
Тобі дарую тіло я своє,
 Адже воно –
Що та роса ранкова!
 (Невідомий автор, 
  “Ман-йо-сю”, № 2691) 
 
Моє кохання
Мов травичка влітку:
Скільки не скошуй –
Все одно вона
Щоразу знову буйно виростає!
 (Невідомий автор, 
  “Ман-йо-сю”, № 2769)

Подібні приклади можна наводити 
десятками, якщо не сотнями. Однак, по-
чинаючи з епохи Хейан (794–1185), чітке 
розмежування впливу на японську поезію 
синтоїзму і буддизму стає надзвичайно 
складним завданням, оскільки у свідомос-
ті тогочасних японських поетів, як і у сві-
домості пересічних японців, ці дві релігії 
вже не суперечили, а доповнювали одна 
одну. З цією тезою погоджуються прак-
тично всі зарубіжні і японські фахівці. 
Так, професор Курода Тосіо з цього при-
воду зауважує: “Протягом усього періоду 
Середньовіччя синтоїзм був прив’язаний 
до системи буддизму в ролі одного з її сег-
ментів, а його релігійний зміст був замі-
нений буддійською доктриною, передусім 
філософією Міккьо (школа езотеричного 
буддизму, яка практикувала містицизм. – 
І.Б.) та філософським ученням школи Тен-
дай” [Kuroda 1981, 11].

Починаючи з другої половини VIII ст. і 
протягом усієї доби Хейан вплив синтоїз-
му на японську поезію поступово слабшає. 

Значною мірою цей процес був зумовле-
ний не лише безперечною приваб-ливістю 
окремих постулатів буддизму та його гли-
бокою філософічністю, якої так бракувало 
і бракує синтоїзму, а й пасивністю синто-
їстських жерців на тлі високої активності 
(прозелітизму) буддійських ченців та свя-
щеників. Синтоїстські мотиви поступо-
во починають зникати з японської поезії, 
а ті вірші синтоїстської тематики, які ще 
писалися деякими японськими поетами, 
все частіше виокремлюються в поетичних 
антологіях того часу у спеціальні розділи, 
які мали відповідні назви: “Пісні на розва-
гу богів” (“Кокін-вака-сю”, 905 р.), “Син-
тоїстські обрядові пісні” (“Сінкокін-вака-
сю”, 1205 р.) і т.п. Таким чином, якщо фі-
лософія та естетика буддизму у цей період 
починає активно проникати в японську по-
етику, диктувати їй свої закони (визначати 
художній та ідейний зміст поетичних тво-
рів, впливати на систему художніх образів 
тощо), то дух синтоїзму, навпаки, починає 
з неї зникати. 

Цей процес ослаблення впливу синтоїз-
му на всі сфери духовного життя японців, 
у тому числі і на японську поезію, тривав 
майже до середини XVIII ст., коли водно-
час із поступовим зміцненням державнос-
ті, поступовим завоюванням національною 
школою “кокуґаку” провідних позицій у 
філософії, філології, літературі, живопи-
сі й інших галузях науки та мистецтва на 
перше місце у творчості багатьох відомих 
японських поетів XVIII–XIX ст., таких як 
Камо Мабуті (1697–1769), Таясу Мунета-
ке (1715–1771), Одзава Роан (1723–1801), 
Мотоорі Норінаґа (1730–1801), Рьокан 
(1758–1831) та інших, виходять естетичні 
принципи “макото” (“правдивість”) і “ма-
ґокоро” (“щиросердість”), які були голо-
вними для поетів VII–VIII ст. – авторів ан-
тології “Ман-йо-сю”: Какіномото-но Хіто-
маро, Ямабе-но Акахіто, Отомо-но Табіто, 
Отомоно Якамоті та ін.

1 Найдавніший список “Енґі-сікі”, так званий список Кудзьо, який зберігся до нашого часу, 
нараховує 28 сувоїв і датується епохою Камакура (30-ті роки XIV ст.).

2 Йдеться про церемонію всенародного відпущення гріхів, яка проводилася в синтоїстських 
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храмах двічі на рік – наприкінці шостого і дванадцятого місяців року за місячним календарем.
3 Хінамісі – старший син імператора Темму (621–686) і його дружини імператриці Дзіто (645–

702), який раптово помер 689 р.
4 Ясіма (досл. з яп.: “Вісім островів”) – міфічна назва Японії.
5 Касуґа – назва місцевості на схід від м. Нара. У вірші гра слів: написаний ієрогліфами топо-

нім Касуґа (春日) можна прочитати також як “весняне сонце”, “весняний день”.
6 Фуру(-но) Ісонокамі(-дзінґу) – давній синтоїстський храм, розташований у сучасному        

м. Тенрі (преф. Нара).  
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АВТОРИ КАРАМАНЛІЙСЬКИХ РЕДАКЦІЙ 

САКРАЛЬНОГО ТЮРКОМОВНОГО ТЕКСТУ
Як відомо, термін «караманлідіка» 

означає тексти та твори, укладені турець-
кою мовою грецьким письмом, спершу 
для християн – мешканців області Ка-
раманія в Малій Азії. С.С. Салавілль та 
Є. Д’Алледжіо зазначають, що створений 
у 1243 р. Караман-бегом Караманлійський 
вілайет включив пізніше території Ликео-
нію (північ Таврських гір), Велику Фрігію, 
Памфілію, Айсорію, Кападокію та Західну 
Кілікію [Salaville, Dallegio VII]. На думку 
цих авторів, у міру просування турецьких 
завоювань на захід ширилась і терито-
рія побутування турецької писемної мови 
грецьким письмом на усі провінції малої 
Азії до Стамбула та Фракії (Великий та 
Малий Карман-хани, а також караманлій-
ський квартал Саматія в Єдікуле у Стамбу-
лі), навколо котрих гуртувались туркофо-
ни – прибульці з Малої Азії. 

Тюркомовні християни, що користу-
вались караманлідікою, поділяються нині 
на 3 групи: караманли та / або тюркомовні 
християни походженням з Анатолії, гре-
ки, що використовували тюркську мову 
як другу (емігранти 1924 р. зі Стамбула 
в Афіни, Салоніки), гагаузи (в Молдові, 
Україні, на Балканах в області Орестіада 
(Дедеагач – Кумчіфтлік) Греції, Болгар-
ській Добруджі). 

Проблема віднесення українських ка-
раманлійських текстів до тієї або іншої з 
груп все ще залишається предметом дис-
кусії. Раритетні примірники караманлій-
ських текстів розпорошені по численних 
країнах світу (Національна бібліотека 
Афін, бібліотека Центру малоазійських 
досліджень в Афінах Французького ін-
ституту в Афінах, бібліотека Геннадіон, 
Афінський монастир, Ватикан, Британ-
ський музей, Французький інститут бал-
канських студій (Париж та Афіни) тощо). 
Крім того, у своїх приватних колекціях 
караманлійськими текстами володіли, за 
даними Салавілль – Д’Алледжіо, Ксено-

фонт Сідерідіс, Ґеорґес Арванітідіс, Со-
фокл Худавердоглу – Теодотос тощо. 

Історія караманлідіки досліджена 
(Є. Балта, С. Салавілль – Є. Д’Алледжіо, 
С. Еїдже, Х. Ґюнґьор, О.Ф. Серткая, 
Й. Анзерліоглу, Ф. Агджа, О.І. Білець-
кий, О.М. Гаркавець, Є. Чернухін). На-
явні каталоги караманлідіки Салавілль – 
Д’Алледжіо та Є. Балти не включають усі-
єї караманлійської спадщини. Так, перший 
зі згаданих каталогів умістив більше як 
500 каталожних одиниць з Національної 
академічної бібліотеки Афін (деякі з ек-
земплярів – у 2–3 примірниках); деякі ро-
динні бібліотечні фонди виселенців після 
обміну населенням 1924 р. Каталог Є. Бал-
ти (додатки та уточнення) подає каталож-
ну інформацію іще 163 караманлійських 
текстів, що не увійшли до попереднього 
каталогу з 1581 р., та містить караманлій-
ські видання після 1850 року ХІХ та по-
чатку ХХ ст. Проте неохопленими зазначе-
ними каталогами залишаються тексти, що 
перебувають у Туреччині, на Балканах, в 
Буджаці (в тому числі українському) та За-
хідній Європі. Залишається потреба вста-
новлення й уточнення реєстру центрів ру-
кописання та друкування, а також авторів 
редакцій караманлідіки. Цим визначається 
актуальність нашого дослідження. 

Мета ж цього дослідження полягає 
в тому, щоб систематизувати наявну ін-
формацію про особистості та творчість 
авторів караманлійських редакцій кара-
манлійського релігійного (літургійного) і 
подеколи світського тексту, що розкидана 
по крихтах у грецьких, урумських та ту-
рецьких джерелах у різних країнах. Втім, 
без неї видається неможливим з’ясувати 
діалектну і регіональну приналежність 
текстів, авторсько-стилістичні особливос-
ті та вимоги сучасної авторам літературної 
традиції. 

Умовно прийнято, що першим твором 
караманлійської писемної традиції є, за 
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легендою, написаний Константинополь-
ським патріархом Ґеннадіосом (Skholarios) 
1583 року, практично одразу опісля за-
хоплення Константинополя османами 
1453 р., з метою пояснити засади христи-
янської віри Мегмеду Фатіхові, а 1583 р. 
умовно вважається початком караманлій-
ського книжництва. Цей текст зберігся, 
проте, зважаючи на достатньо довершене 
використання грецької системи письма для 
позначення тюркської мови, слід передба-
чати існування досить тривалої передісто-
рії та численних попередніх прикладів ка-
раманлійського писання. Факт існування 
на великій території молодої Османської 
імперії дуже значної маси православного 
населення свідчив про необхідність вдо-
волення його релігійних потреб, а мови ві-
зантійського православ’я – грецької – вони 
або зовсім не знали, або знали дуже пога-
но. Таким чином, перед нами постає пер-
ший автор караманлійського тексту. 

Ґеннадіос Сколаріос ІІ (Γεώργιος 
Κουρτέσιος Σχολάριος, Georgios Kourtesios 
Scholarios, 1400–1473)1 був Вселенським 
патріархом константинопольським з 1454-го 
по 1464 р., філософ та теолог, він став одним 
з останніх представників візантійського 
вчення та прихильником арістотелівської 
філософії Східної церкви. Народжений, 
за всією ймовірністю, у Константинополі, 
він був учителем філософії, перш ніж по-
ступити на службу до імператора Іоанна 
VIII Палеолога радником-теологом. Перша 
згадка про Ґеорґія в історії зустрічається за 
часів Іоанна VIII Палеолога (1425–1448), 
коли в ролі судді у цивільних справах він 
супроводжував свого імператора на Ба-
зельський собор (Флорентійська унія), що 
проходив у 1438–1439 рр. у Феррарі та 
Флоренції з метою здійснити об’єднання 
грецької та латинської церков, та підтри-
мував ідею створення союзу. Він виголо-
сив на соборі чотири примирні промови та 
написав спростування перших вісімнадця-
ти антилатинських силогічних глав Марка 
Ефеського. Зазначимо, що на тому ж соборі 
з’являється антагоніст Ґеорґія та найсиль-
ніший противник арістотелізму – платонік 
Ґеміст Плето, що захищав часткове по-

вернення до грецького паганізму у формі 
синкретизму християнства та зороастриз-
му, в той час як більш обережний Ґеорґій 
наполягав на потребі церковного союзу з 
Римом на доктринальних засадах. Проте, 
повернувшись до Константинополя, ймо-
вірно під впливом свого наставника Мар-
ка Ефеського, він кардинально змінив свої 
погляди на протилежні та до самої смерті 
залишався одним з найбільш безкомпро-
місних ворогів унії. По смерті Іоанна VIII 
в 1448 р. Ґеорґій прийняв постриг у мо-
настир Вседержителя у Константинополі 
та, як годиться, нове ім’я – Ґеннадіос. Іс-
нує оповідь, що саме Ґеннадіос провістив 
прихід османів у місто, коли, сховавшись 
у власній келії у відповідь на прийняття 
ненависної йому унії, вивісив на її дверях 
напис такого штибу: «О нещасні візантій-
ці, чом полишили ви правду? Чому не до-
віряєте ви Богові, але італійцям? У втраті 
вашої віри ви втратите місто…»

Опісля узяття Костянтинополя турка-
ми Ґеннадіоса було узято у полон, а сул-
тан Мегмед Фатіх, бажаючи реорганізації 
своїх нових християнських підданих та 
прагнучи покласти кінець будь-якому со-
юзу між ними і західними державами, ви-
користав для цього церкву та обрав для 
цього Ґеннадіоса, як відомого противника 
унії, велівши йому бути патріархом і влас-
норуч ввіривши єпископську патерицю 
(dikanikion) та поклавши мантію. Слід за-
значити, що Ґеннадіос мав титут етнарх2 

і був наділений духовними та політични-
ми повноваженнями, виписаними в бе-
раті, як цивільна та релігійна юридична 
особа. Ґеннадіосу вдалося зберегти добрі 
стосунки із султаном, про що свідчить під-
готована та піднесена йому книга «Гомо-
логія» («Сповідь»), якою він, як вважали 
сучасники, зумів зберегти терпимість до 
своєї пастви. Через те що Святу Софію 
було перетворено на мечеть, в ролі патрі-
аршої церкви він використовував спершу 
церкву Св. апостолів, а згодом – Прісноді-
ви. Навесні 1454 р. його було висвячено в 
сан митрополита Понтійської Ґераклеї, і, 
посідаючи єпископську кафедру, Ґеннаді-
ос уклав, вочевидь для користання Мег-
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медом, «Сповідь», чи то «змалювання» 
християнської віри (Ekthesis tes pisteos ton 
orthodoxon christianon, інакше Homologia 
tou Gennadiou), котру на турецьку мову 
було перекладено таким собі Агмедом, 
кадієм (суддею) з Бероєї, і вперше над-
руковано А. Брассіканусом латиною та 
грецькою мовою у Відні у 1530 р.3 «Спо-
відь» складається із 20 розділів, з яких 
перші 12 є автентичними. Її вважать пер-
шою із символічних книг4 православної 
церкви. Відоме ще перелицювання «Спо-
віді» у формі діалогу (dialexis, διάλεξις, або 
Confessio prior, або De Via salutis humanæ 
(Peri tes hodou tes soterias anthropon)), в 
котрому Мегмед ставить питання (“Що 
то є Бог?”, “Чом його називають Theos?”, 
“Скільки існує богів?” тощо), а Ґеннаді-
ос відповідає. У «Сповіді» очевидними є 
квазіплатонічні переконання автора: Бога 
неможливо пояснити тощо. Можливо, з 
тієї ж причини – бажання зглянутися на 
мусульманську вразливість – автор уникає 
терміна Prosopa – «Трійця», говорячи про 
idiomata – “іпостасі”.

Ґеннадіосу патріарший сан був не до 
вподоби, він зневірився та щонайменше 
двічі прагнув його зректися, що й сталося 
у 1456 р. Зазвичай причину цього вбача-
ють у поганому поводженні султана із пра-
вославними, хоча насправді Мегмед виріз-
нявся толерантним ставленням до пастви. 
Серед численних припущень найбільш 
імовірним припущенням є те, що Ґеннадіос 
вважав греко-османські відносини надто 
напруженими. Кінець свого життя він, як 
і багато хто з наступників, провів ченцем 
у монастирі Іоанна Хрестителя під Серра-
єю в Солунській Македонії (північний схід 
від Салонік), де займався написанням книг 
до самої кончини у 1473 р. 

Особливе місце Ґеннадіоса у право-
славній історії Малої Азії пояснюється 
тим, що він був фактично останнім зі ста-
рої когорти письменників-полемістів Схід-
ної церкви, до того ж дуже вправним, мав 
близьке знайомство з латинською полеміч-
ною літературою, насамперед із текстами 
Фоми Аквінського та схоластикою. Його 
твори вказують нам не лише на його зна-

ння західної філософії того часу, а й роз-
біжності з іудеями та мусульманами, зна-
ння суті ісихастського питання (полеміки 
з Варламом та варламітами). Крім того, 
він відіграв визначальну роль в історії як 
перший патріарх за турецького володарю-
вання, а відтак стоїть на чолі нового пері-
оду в історії православної церкви. Твори 
Ґеннадіоса, загальним числом від 100 до 
120, значна частина котрих залишилась 
у рукописах5, тематично можна класифі-
кувати на філософські трактати та пере-
клади (інтерпретації Арістотеля, Фоми 
Аквінського), теологічні та духовні (про-
мови, апологія, історія Флорентійського 
собору), а також численні проповіді, гімни 
та листи (абсолютна більшість зберігаєть-
ся в рукописах на святій горі Афонській, 
(Codd. Athous, Paris, 1289–1298). З третьо-
го, чернецького, періоду життя Ґеннадіоса 
(1459–1468) відомі лист усім християнам з 
обґрунтуванням своєї відставки, діалог із 
двома турками про божественність Хрис-
та, трактат про обожнювання Господа6. 

Хоча системний друк караманлідікою 
насправді й був розпочатий у XVIII ст. в 
Амстердамі “Антологією християнської 
віри” автора на ймення Ґюлізар (Γχιουλζαρ 
ιμανι μεσιχι) 1718 року, проте, як бачимо, 
існували й численні раніші твори. Вони 
мали здебільшого релігійний характер: це 
були літургійні, аскетичні збірки, катехізи, 
молитовники та агіографія – житія святих 
Іоанна Хрестителя, Василія Святого, Симе-
она Нового Богослова7, описи святих місць 
у Палестині чи таких відомих монастирів, 
як Афон, Сумела, Кіккос та Синай. Стави-
лось також завданням окреслити турецькою 
мовою життєдіяльність та внесок у хрис-
тиянську апологетику таких подвижників 
церкви, як Дамаскін Рендінський, Аґапій 
Ландос, Атанас Варучас, Серафим Пісі-
дійський, Серафим Анталійський, чернець 
Кіккоського монастиря, а згодом митропо-
лит Ангорський (1773–1779). 

Проте досі залишається невирішеним 
питання, відколи та до котрої пори ці тво-
ри надходили до Буджаку, які канали при 
цьому використовувались – церковні чи 
світські, чи існували караманлійське ру-
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кописання та друк у гагаузів у Буджаку 
та до їхнього переселення з Балкан. Лише 
комплексне дослідження караманлійської 
писемної спадщини, незважаючи на сучас-
ні державні кордони, насамперед тієї, що 
перебуває нині в Гагаузії, дозволить бодай 
частково пролити світло на цю проблему. 

Серед осіб, що займалися друком кара-
манлійської літератури, були: уродженець 
Анталії митрополит Ангори Серафим (від 
1753 року надрукував велику кількість 
книг у західноєвропейських друкарнях, 
насамперед у Відні, Лейпцигу, Венеції); 
митрополит Кесарійський священик Сер-
гій із Невшехіра; ‘отець Софроній із села 
Сілле Інонійської єпархії, що надав пое-
тичного штибу своїм перекладам’ (“İnonia 
eparhisine bağlı Sille köyünden çevirilerine 
şairane hali veren boba Sofronios”); отець 
Іоанікіос із села Керміра при Кайсері у 
Малій Азії, що перелицював 
п’єсу на просте оповідання; 
ієродиякон Хаджи Іоаннікі-
ос із села Турія волості Ка-
занлик, що в Болгарії; хаджи 
Іоанніс Зюмбюльоглу, син 
Ніколи з Інджесу біля Кай-
сері, який друкував книжки 
як караманлідікою, так і ки-
рилицею. 

Крім релігійної літератури 
караманлідікою, також біль-
шість і інших за змістом кни-
жок була видрукувана право-
славною християнською та 
протестантською церквами 
як в Османській імперії, так 
і в містах Західної та Схід-
ної Європи. У першій поло-
вині ХІХ століття великим 
числом виходили дидактич-
ні або навчальні граматики, 
твори художньої літератури, 
зокрема романи та навіть по-
етичні збірки, праці з історії, 
географії та медицини. Слід 
відзначити також роль про-
тестантських місій, що до по-
чатку ХХ століття займалися 
перекладацькою діяльністю 

біблійних творів із метою християнської 
пропаганди. Серед константинопольських 
караманлійців, що перекладали, писали та 
друкували караманлідікою, був Єванґелі-
нос Місаілідіс8.

 Єванґелінос Місаілідіс (1820–1890) 
зробив великий внесок у розвиток кара-
манлійської літератури. Він народився в 
Кулі, закінчив протестантську школу в Із-
мірі та продовжив навчання в університе-
ті Афін. Якийсь час провчителювавши у 
школі, а згодом попрацювавши її директо-
ром, Є. Місаілідіс долучився до редколегії 
газети «Амалтейя» (“Amalthea”), що вихо-
дила грецькою мовою в Ізмірі, де надру-
кував караманлідікою твір «Ірфаннаме» 
(«Слово про знання та культуру»). Йому 
належить заслуга розробки діакритичної 
писемної системи з метою уніфікації ка-
раманлійської орфографії [Sertkaya 2004, 

Єванґелінос Місаілідіс (1820–1890)
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4–7], а також видання політичного щоден-
ника турецькою мовою «Шарк» («Схід») 
та серії оповідань «Школа східних наук» 
(«Mektebi Fūnunu Şarkiyye»). До 1850 р. 
він здійснював у своїй друкарні також 
караманлійський переклад та друк таких 
творів релігійної літератури, як Старий 
та Новий Заповіт, житія святих, Псалтир 
тощо. У 1850 р. в Ізмірі трапилася страшна 
пожежа, після котрої Є. Місаілідіс перевіз 
свою друкарню до Стамбула, а 1855 року 
в районі Тахта Калья (Тахтакале) в хані 
Тамебураджи обладнав та протягом 40 ро-
ків керував там виданням караманлійської 
газети “Gazete-і Anadoli”. Крім того, за 
досить недовгий час ним були здійснені 
спроби видання грекомовних газети «Мала 
Азія» («Mikra Asia») та гумористичного 
журналу «Кокорікос». У наступні роки він 
розпочав також написання та друкування і 
світських творів на історичну, суспільно-
політичну, юридичну, наукову тематику, а 
також вибраних творів художньої літерату-
ри, зокрема французьких романів. Написа-
ний Є. Місаілідісом у 1871 році караманлі-
дікою роман «Temaşa-i Dünya ve Cefakar ü 
Cefakeş» («Спостереження світу та гноби-
телі і пригноблені») можна вважати пер-
шим подорожньо-пригодницьким романом 
у турецькій літературі9. Є. Місаілідіс помер 
1890 року у Стамбулі та був похований на 
грецькому кладовищі Баликли. 

Ось яку статтю про Є. Місаілідіса на-
друкувала газета «Терджюман-и Хакікат», 
називаючи його найбільшим прихильни-
ком багатоетнічного співіснування в мирі 
і злагоді і, таким чином, популяризатором 
османської ідеї: 

«Покійний наш Вчитель Єванґелінос 
Місаілідіс, походженням з Кули, народив-
ся там року 1820 березня дня 25-го. Після 
завершення школи Єваґеліки в Ізмірі він 
хоча й відбув на острів Андрос, аби слу-
хати уроки відомого Каїріса, та оскільки 
школу означеної особи на ті часи було роз-
пущено, звідтіля поїхав до Афін і вступив 
до Етнікона Панепістеміона. Через деякий 
час навчання Філадельфіас Софроніос 
Ефенді запросив його на посаду дидас-
калоса шкіл Алашехіра, а швидко потому 

патріархом Іскендерійе Антімом Ефенді 
його було призначено патріаршим пере-
кладачем, а іще пізніше – дидаскалом шкіл 
Спарти. Через деякий час по поверненню 
звідти він приїхав до Ізміра та долучився 
до писемної ради газети «Амалтейя»… 
Єванґелінос Місаілідіс Ефенді, не зрікаю-
чись ані на хвилину свого обов’язку пись-
менника, та в час, коли він готувався до 
виконання п’ятої річниці входження в дію 
друкарні, захворів та 1890 року януарія 
3-го дня відійшов (продовжив свій шлях) 
у вічне життя. В належній оцінці обраного 
служіння вищевказаної особи в ім’я роз-
витку держави й нації османський уряд 
вшанував його даруванням почесного ран-
гу мютемаїз10, милістю почесного ордена 
«Меджидіє», а також грецький уряд вру-
чив орден «Сотірос Хрісту» та усю щиру 
відданість серця… Безперечно, було б вар-
то відзначити те служіння газетою «Ана-
долі», перекладами та створеними вельми 
багатьма книгами, виконану ним для на-
ших земляків з Анатолії. Проте можемо 
сказати те, що нинішній стан нашої Анато-
лії є здебільшого плодами доброчесності, 
посіяними вченням та старанням нашого 
покійного Вчителя, що тривали аж 50 літ 
від початку в Ізмірі. 

І хоч це наше твердження спершу може 
бути названим перебільшенням, проте це 
продемонструє один лише малий приклад. 
Адже, якщо переглянути зошити перед-
платної розсилки від заснування газети 
«Анадолі» до сьогодні, можна буде по-
бачити, що жодного разу не було такого, 
щоб хоч один син нашого передплатника-
батька відмовився від передплати. А це 
доводить велику неодмінну важливість 
такого виховання та освіти батьками, що 
читали газету «Анадолі», своїх дітей, що 
вони зможуть читати газету грецькою, ту-
рецькою або іншою мовою. Це ж для газе-
ти «Анадолі» є підставою для гордощів та 
обставиною для пишання. Насправді, вона 
досягла свого основного призначення… 
Йордан І. Лімнідіс» [http://fehmidincer.
blogspot.com/].

Серед авторів караманлійських творів, 
використовуваних у Приазов’ї, найвідомі-
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ший архів колекції документів Готфійської 
єпархії (так званий архів Трифілія), абсо-
лютну меншість яких складають докумен-
ти новогрецькою і більшість – тюркською 
мовою. Постать його власника та автора 
караманлійських текстів – Трифілія – свід-
чить про те, що основною мовою спілку-
вання в Криму, а пізніше, по перших роках 
переселення на Азов, була саме тюркська 
мова. Пам’ятки ділового стилю цієї мови 
нараховують у колекції двадцять сім до-
кументів і являють собою листи, нотатки, 
договори, розписки тощо. Тексти листів 
описують здебільшого негоди, що трапи-
лись із Трифілієм та його оточенням, які 
так чи інакше містять крихти інформації 
про маловідому добу перебування кара-
манлійців у Криму та їхнього переселен-
ня на Азов і наступні по тому роки. Автор 
цих листів, економ Трифілій, як старший в 
окрузі протоієрей мав певну освіту та був 
представником того культурного середо-
вища, що від батьків перейняло культуру 
передачі рідної, тюркської, мови кара-
манлійським грецьким письмом. З листів 
видно, що Азовський протоієрей мусив 
періодично їздити на звіти та “возити ві-
домості” до єпископів у Криму, де не ви-
тримував умов вологого клімату, а також 
шпигувати на користь російського війська 
проти татар, за що неодноразово був під 
загрозою побиття. Він також переховував 
від татар осіб вищих духовних санів у себе 
вдома, наражаючи на ризик себе та ближ-
ніх. Багаторічне перебування у Приазов’ї 
сприймається ним як заслання [див. наші 
переклади листів Трифілія у ж. «Східний 
світ», Дрига]. Ми сподіваємося, що прочи-
тання усього архіву Трифілія проллє біль-
ше світла на його особистість і діяльність 
у Криму та Приазов’ї. 

За даними Маттіаса Капплера, після 
смерті Є. Місаілідіса існували його на-
ступники і ще у 1935 році останні кара-
манлійські книжки, що друкувалися на Кі-
прі, були «Prosefe» – молитовники. 

Нині слід сказати, що, на жаль, інфор-
мацію про багатьох авторів караманлій-

ської літератури втрачено або по крихтах 
розкидано по періодиці грецькою мовою. 
Обсяг цієї розвідки не дозволяє зупинити-
ся детальніше на особах більшого числа 
авторів. Зазначимо лише, що, за підрахун-
ками Я. Екманна [Eckmann 1950, 168], у 
Національній бібліотеці Афін він виявив 
майже 3000 караманлійських книжок. По-
садовці Центру малоазійських студій Афін 
заперечують ці дані, наголошуючи, що 
володіють щонайбільше 200 примірни-
ків. Особливо цінними та вартими уваги 
є афінські примірники видання Псалтиря 
та Євангелія XVII століття. Ким їх було 
переписано? Зі слів О.М. Гаркавця нам 
відомо, що з тих видань (котрих саме, не-
зрозуміло, ймовірніше, що в арабській або 
грецькій графіці) шотландська місія зро-
била західнокипчацькі версії, котрі на по-
чатку ХІХ ст. та до 20-х років друкувала 
арабською абеткою на Кавказі, в Астраха-
ні й в Оренбурзі. О.М. Гаркавець знайшов 
деякі з них і нині готує спільне видання. 
Він же припускає, «що турки взагалі забо-
роняли друкувати книжки, а тому можна 
припускати, що то були Псалтир та Єван-
геліє з Діяннями апостолів, Посланнями й 
Одкровенням, що їх часто було друковано 
у Венеції та Стамбулі грецькою й вірмен-
ською абетками». 

Понад двісті років найбільшим видав-
ничим караманлійським осередком був 
Стамбул, у якому практично усі друкарні 
перебували „в руках греків”, а найвідомі-
шою друкарнею була друкарня грецької 
патріархії. Надзвичайне значення для вста-
новлення географії розповсюдження кара-
манлійської традиції мають також списки 
абонентів та меценати караманлійських 
видавництв і друкарень. За допомогою цих 
списків ми можемо дізнатися, наприклад, 
що потребу у караманлійській друкованій 
продукції мали такі міста і населені пункти 
Малої Азії, як Ангора, Конія, Смірна, Сам-
сун, Адана, Мерсін, Аланья тощо. Робота 
в архівах Малої Азії та Греції та встанов-
лення відсутньої інформації й становить 
перспективу нашого дослідження.
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1 Encyclopædia Britannica Eleventh Internet Edition. 
2 Застар. Управитель усього православного (Рум) міллету як Османської імперії. – І.Д. 
3 Наступні перевидання: Хитреус, Frankfort, 1582; Мартін Крузіус в Turco-Græcia (латиною, 
грецькою, караманлідікою та турецькою латинським шрифтом), Basle, 1584, перевидано у P.G., 
CLX 333; Ріммель (грецькою та латиною); Міхалеску (грецькою). Ріммель видав вперше пере-
лицювання у формі діалогу (Die Bekenntnisse und die wichtigsten Glaubenszeugnisse der griech.-
orient. Kirche (Leipzig, 1904), р. 17–21). Вважається, що авторство саме Діалогів Ґеннадіусу не 
належить, а є пізнішою компіляцією іншого автора. 
4 Книги, що містять догмати, основи віровчення церкви.
5 Три томи творів Ґеннадіуса було опубліковано: M. Jugie, L. Petit, and X.A. Siderides, Oeuvres 
complètes de Georges (Gennadios) Scholarios, vol. 1. Paris: Maison de la bonne presse, 1928–1930;    
р. 283–294.
6 M. Jugie, L. Petit, and X.A. Siderides, Oeuvres complètes de Georges (Gennadios) Scholarios, vol. 1. 
Paris: Maison de la bonne presse, 1931: 1–338.
7 ХІ ст., візантійський святий, предтеча паламізму (послідовники Георгія Палами), ввів ісихаст-
ські практики. 
8 Детальніше про нього: Валентин А. Мошков. Турецкие племена на Балканском полуострове. – 
Ст.-Петербург, 1904. 
9 В роки республіканської Туреччини роман було перевидано під назвою «Спостерігай світ» 
(‘Seryeyle dünyayı’) сучасною латинською графікою. 
10 Почесний перший ранг штатського чиновника, що відповідає військовому чину підполковника 
та який стали давати після доби Танзимату. 
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КОНЦЕПЦІЯ ІСТОРІЇ КИТАЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

У ПРАЦЯХ ЧЖЕНА ЧЖЕНЬДО

Цього року виповнюється 110 років 
з дня народження видатного китай-

ського письменника, критика, переклада-
ча, редактора і громадського діяча Чжена 
Чженьдо та 50 років з дня його трагічної 
загибелі. 

Перша половина ХХ ст. – час, коли жив 
і творив Чжен Чженьдо, – була періодом 
становлення нової китайської літератури 
і нової китайської літературної критики. 
Адже саме в цей час точилися суперечки 
щодо історичного місця традиційної ки-
тайської цивілізації, шляхів подальшого 
розвитку китайської культури, або шир-
ше – історії розвитку та взаємозв’язків 
культур Заходу і Сходу. У цій суперечці 
традиційно виокремлюють три основні на-
прями [Меликсетов 1998, 430]. Перший – 
відмова від традиційних конфуціанських 
цінностей і проведення повної вестерніза-
ції як єдиного шляху відродження Китаю. 
Найрадикальнішим виразником таких по-
глядів був Ху Ши. З протилежними погля-
дами виступали представники старшого 
покоління – Ку Хунмін, Лян Шумін, Сюнь 
Шилі, Чжан Цзюньмай, Фен Юлань, які 
захищали традиційну китайську культуру 
і відстоювали можливість оновлення кра-
їни шляхом відродження конфуціанських 
морально-етичних цінностей. Однак, як 
стверджує О.В. Меліксетов, «такі межові 
підходи до оцінки історичного місця ки-
тайської цивілізації не були переважаю-
чими… адже серед китайської інтелігенції 
все більше вкорінювалося переконання 
про необхідність синтезу культур і цивілі-
зацій у ході включення Китаю у світовий 
процес культурного й економічного розви-
тку» [Меликсетов 1998, 431]. Саме такий 
підхід забезпечував неперервність істо-
ричного поступу китайської культурної (і 
літературної) традиції, а попри все, давав 
можливість уникнути «лещат» старої кон-
фуціанської критики і взяти на озброєння 
кращі здобутки світової літературознавчої 

думки. Таким чином, виокремлюється тре-
тій напрям, до якого варто віднести групу 
молодих літераторів, що об’єдналися на-
вколо «Товариства вивчення літератури», 
заснованого у січні 1921 року. Це були Мао 
Дунь, Є. Шентао, Сюй Дішань, Чжоу Цзо-
жен, Чжу Цзицін та ін. Фундатором і ак-
тивним діячем цього товариства саме й ви-
ступав Чжен Чженьдо. Як зазначив Л. Ейд-
лін, він та його однодумці репрезентували 
собою «останнє покоління, яке з дитячих 
років виховувалося на старій літературі. 
Відстоюючи зміни, поворот до нового, 
вони несли з собою арсенал старих знань, 
вони утримували та оберігали від розривів 
ланцюг багатовікової традиції» [Эйдлин 
1971, 263]. Програмними положеннями 
товариства були дві провідні ідеї: постулю-
вати принцип «мистецтво для людини» та 
впроваджувати реалістичний метод у літе-
ратурі [Liu Yong 2006, 72]. Можливо, з тієї 
причини, що науково-критичну спадщину 
Чжена Чженьдо традиційно розглядали у 
дещо звуженому аспекті цих двох посту-
латів, до сьогодні залишається недооціне-
ним той внесок, який зробив цей учений у 
розвиток китайської науки про літературу 
в широкому сенсі. На це вказують останні 
роботи китайських дослідників, які нама-
гаються розглянути критичні праці Чжена 
Чженьдо в широкому контексті його розу-
міння законів поступу світового літератур-
ного процесу та місця в ньому китайської 
літератури. 

Чжен Чженьдо прагнув довести, що до-
слідження китайської літератури повинно 
бути частиною світової науки про літера-
туру, оскільки світова література єдина 
(універсальна. – Н.І.) за сутністю [Yang 
Yuzhen 2005, 11]. Ця думка була сформо-
вана ще в ранніх роботах ученого, зокрема 
в його фундаментальній праці «Основні 
принципи літератури» (1927). За влучним 
висловлюванням Ян Юйчжен, у цій праці 
Чжен Чженьдо зруйнував західні “європо-
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центричні теорії”, намагаючись поєднати 
в одному “сплаві” східні й західні літера-
тури з античних часів до початку ХХ ст. 
[Yang Yuzhen 2005, 108]. Окрім того, він 
зробив спробу визначити основні критерії 
універсального методу вивчення будь-якої 
літератури світу. Таких критеріїв Ян Юйч-
жен виокремлює 4:

Розглядати світову літературу як єд-1) 
ність, враховуючи унікальність і са-
моідентичність національних літе-
ратур у масштабі світової; і хоча, як 
і раніше, періодизація західної теорії 
базується на логіці й для поєднання 
західних і східних літератур цей прин-
цип виявляється дещо натягнутим, од-
нак необхідно зосередитись на тому, 
щоб осмислити закономірності вну-
трішньолітературного розвитку, який 
узгоджується з розквітом і занепадом 
літературних течій та стилів і в такий 
спосіб визначає особливості й закони 
власне літературного розвитку.
Досліджувати літературу в загально-2) 
культурному дискурсі, звертати ре-
тельну увагу на вплив історичних та 
соціальних обставин на літературу, а 
також іншонаціональні впливи. Таким 
чином, варто відстежувати розвиток 
літератури в діахронному зрізі та по-
силення міжнаціональних та міждер-
жавних зв’язків – у синхронному.
Використовувати методи порівняль-3) 
ного вивчення літератури, оскільки 
в історії світової літератури художні 
твори повинні розглядатися як об’єкт 
компаративного дослідження, з метою 
опису й поцінування здобутків націо-
нальних літератур як складових єди-
ної системи;
Приділяти належну увагу перекладам 4) 
та міжкультурному обміну, оскільки 
літературні впливи зміцнюють між-
національні зв’язки та впливають на 
внутрішньолітературний розвиток 
[Yang Yuzhen 2005, 108].

Не буде новою та думка, що зазначені 
критерії були сформовані Чженом Чжень-
до під впливом теорій західних вчених, 
зокрема робіт Дж. Дрінквотера «Нариси з 

літератури» (“The Outline of Literature”) та 
Macy «Історія світової літератури» (“The 
Story of World’s Literature”). Водночас це 
не було сліпим наслідуванням, а навпаки – 
це обґрунтована наукова позиція Чжена 
Чженьдо, оскільки він не лише намагався 
в такий спосіб викласти власний підхід і 
власне бачення історії світової літератури, 
де пропорційно представлені взаємовпли-
ваючі літератури Заходу і Сходу, а також, 
керуючись вищезазначеними принципами 
і критеріями, вчений прагнув ще й дослі-
дити історію китайської літератури. Саме 
в цьому, на наш погляд, і полягає новатор-
ство його методологічних та концептуаль-
них підходів, продемонстрованих у фун-
даментальній праці «Ілюстрована історія 
китайської літератури» (1932).

У передмові до цієї праці Чжен Чжень-
до вказує на причини, що його спонукали 
до роботи над нею. Він проаналізував істо-
рії китайської літератури, написані інши-
ми авторами за останні 30 років, і дійшов 
висновку, що жодна з них не відтворює 
повною мірою цілісного процесу розви-
тку китайської літератури та її докорінної 
сутності, оскільки в них традиційно опи-
суються лише вибрані автори та показові 
літературні твори, що, звичайно, не може 
претендувати на вичерпність. Зокрема, 
Чжен Чженьдо зазначає, що практично всі 
історії обминають увагою бяньвені1 тан-
ської доби та періоду 5-ти династій, цзінь-
ські на юаньські чжуґундяо2, суньські та 
мінські пінхуа3, мінські та цінські баоцзю-
ань4 та таньци5 тощо, тобто обминають 
увагою ті жанри, які традиційно відноси-
ли до «низької» простонародної пісенно-
розповідної літератури. Чжен Чженьдо 
надавав цим жанрам великої ваги, оскіль-
ки саме вони передавали істинно народні 
почуття – від страждання до радості – й, 
таким чином, повнокровна історія китай-
ської літератури без урахування цих жан-
рів неможлива. Як зазначив Чен Фукан: 
“Найвагомішим внеском цієї книги є кри-
тичний огляд народної драми… бяньвень 
і т.д. Варто підкреслити, що автор акцен-
тує на тому, яке важливе значення мали і 
яке вагоме місце займали простонародні й 
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розповідно-пісенні жанри в історії китай-
ської літератури. Він першим назвав бянь-
вені, драму і романістику “трьома вершин-
ними досягненнями в історії китайської 
літератури… це й є основним здобутком 
зазначеної книги” [Zheng Erkang 2006, 64]. 
Цю особливість, втім, підкреслюють май-
же всі дослідники творчості Чжена Чжень-
до, однак оминають увагою одну важливу, 
на наш погляд, обставину. Адже протягом 
1927–1928 років (за декілька років до ви-
ходу у світ «Ілюстрованої історії») критик 
перебував у Європі, де, попри відвідування 
історичних та культурних пам’яток, багато 
часу провів у бібліотеках. У щоденнику 
він зазначив, що “сподівається у європей-
ських бібліотеках знайти цікаві та рідкісні 
для Китаю художні твори, зокрема таких 
жанрів, як художня (розповідна) проза та 
драматургія” [Zheng Erkang 2006, 58]. Зга-
даймо, що саме ці жанри викликали най-
більшу наукову цікавіть Чжена Чженьдо в 
його роботі над «Ілюстрованою історією», 
отже, для автора жанрова представленість 
художнього матеріалу в китайській літера-
турі сприймалася паралельно відповідній 
представленості їх у літературах Заходу. 
Попри все, варто ще згадати той факт, що 
й вищезгадану працю «Основні принци-
пи літератури» Чжен Чженьдо написав з 
метою включити китайську літературу у 
світовий літературний процес як важливу 
його складову частину. Критика обурював 
той факт, що видана в Америці найновіша 
на той час «Історія світової літератури» 
В. Річардсона та Дж.М. Оуена із загально-
го обсягу 526 сторінок східним літерату-
рам присвячувала лише 2. Тому й виникла 
гостра потреба написати «Історію китай-
ської літератури», яка б допомогла кож-
ній пересічній людині зрозуміти глибоко 
філософський, величний дух китайського 
народу та по-справжньому оцінити великі 
здобутки китайського красного письмен-
ства [Zheng Zhenduo 2006, передмова, 4]. 
Можливо, саме для поглиблення такого ро-
зуміння автор весь час проводить паралелі 
між китайською та західною класикою. 
Наприклад, так звану поетичну школу 
танської доби, очолювану Бо Цзюй-і (ре-

алістичну, прозору, зрозумілу поезію), по-
рівняв з “толстовським” напрямом у росій-
ській літературі, а втаємничену, символіч-
ну поезію школи Лі Шан’іня і Вень Тінюня 
уподібнив школі французьких символістів 
(Малларме, Гаутьєр) – за спільністю ідей 
та способом моделювання художньої дій-
сності [Zheng Zhenduo 2006, 345].

Цікавим є питання про визначення 
мети і предмета історії літератури. Уче-
ний знову будує свої теоретичні концеп-
ції у зіставленні загального й часткового, 
тобто історії китайської літератури на тлі 
світової, керуючись при цьому спільни-
ми критеріями визначення й поцінування 
літературного матеріалу. Чжен Чженьдо 
тісно пов’язує історію держави з історією 
її літератури, при цьому зауважує, що іс-
торики не повинні створювати “енцикло-
педію епох” чи хроніку воєн і політичних 
інтриг, а тим більше не повинні заното-
вувати зведені біографії героїв давнини, 
адже “історію творять народні маси – іс-
торію живу, а не мертву” [Zheng Zhenduo 
2006, 2]. Ця процесуальність важлива й 
для історії літератури. Проаналізувавши 
методичний підхід, представлений Х. Тай-
не в його «Історії англійської літератури» 
та Г. Брандесом у роботі «Найважливіші 
течії європейської літератури ХІХ ст.», 
Чжен Чженьдо схиляється до еволюційної 
схеми розвитку літератури і наголошує на 
необхідності враховувати історичні об-
ставини, соціальні умови та національну 
специфіку літератури. Ці думки, висловле-
ні в передмові до «Ілюстрованої історії», 
не є новими. Ще 1922 року у статті «Ідеї 
систематизації китайської літератури» він 
звертався до праці Б.Дж. Нолтона «Сучас-
ні літературні розвідки» і виділив 3 осно-
вні критерії нового підходу до вивчення 
літератури, а саме:

дослідження літератури як єдиного - 
процесу;
застосування індуктивного методу;- 
застосування теорії еволюції.- 

Погляд на літературу як на єдиний у 
світовому масштабі процес Чжен Чжень-
до пояснює тим, що між античністю і су-
часністю, між літературами різних країн 
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існують тісні зв’язки. Тому, досліджуючи 
історію національної літератури (зокрема 
китайської), необхідно за фундаментальне 
поняття брати саме літературу як ціліс-
ність, а не конкретний період (часовий від-
тинок) чи державу (або ж окремих пись-
менників і поетів), що було характерним 
для традиційного китайського літерату-
рознавства, в якому, попри все, ще й нама-
галися звести дослідницьку діяльність до 
написання “хронологічно організованих 
біографій” та “коментарів”.

Індуктивний метод, за переконаннями 
вченого, уможливлює шляхом досконало-
го аналізу конкретних художніх творів та 
характерних особливостей окремих ав-
торів “виявити спільні тенденції та спе-
цифічні риси” [Zheng Zhenduo 1922, 4]. 
Однак найбільш сміливими залишаються 
намагання Чжена Чженьдо застосувати те-
орію еволюції до літературного розвитку. 
У згаданій статті він полемізує з критика-
ми, які намагаються спростувати його те-
орію і аргументують це почуттєвою осно-
вою літератури, мовляв, поеми Гомера за-
хоплюють і сьогочасних читачів завдяки 
тому, що людські почуття не еволюціону-
ють. На це, до речі, вказував і Л. Ейдлін, 
зауважуючи, що стосовно теорії еволюції 
в літературознавстві Чжен Чженьдо про-
демонстрував “досить наївний, але по-
первах тверезий погляд на речі” [Эйдлин 
1971, 265]. У сучасному китайському лі-
тературознавстві ці ідеї Чжена Чженьдо 
не розглядаються як наївні [Yang Yuzhen 
2005, 106; Yang Yuzhen 2006, 83], оскіль-
ки в історично-науковому контексті поч. 
ХХ ст. вони відіграли свою новаторсько-
стимулюючу роль. Важливо, що вчений не 
заперечував почуттєвої основи літератури 
й одвічної цінності її класичних зразків, 
що не зводило еволюцію до спрощеного 
розуміння переваги наступників над по-
передниками. Однак дуже важливою була 
думка про те, що література перебуває в 
постійному розвитку, тобто постійно змі-
нюється, і не може існувати єдиних і наза-
вжди прийнятих зразків для наслідування 
(такими у традиційній китайській крити-
ці були поетичні та історико-філософські 

твори давнини). Таким чином, саме теорія 
еволюції давала наукове обґрунтування не-
виправданості основних постулатів старої 
науки – консервативності (беззаперечнос-
ті єдиноприйнятих постулатів у науці) і 
спадкоємно-наслідувальної концепції лі-
тератури як такої. 

Саме на цих теоретичних засадах Чжен 
Чженьдо вибудовує свою «Ілюстровану 
історію китайської літератури». Як зазна-
чає Ян Юйчжен, новаторство цієї праці 
простежується у концептуальних підходах 
вченого до 4 основних проблем опису лі-
тературного поступу, а саме:

визначення “сфери” історії літератури;- 
критерії періодизації літературного - 
процесу;
виокремлення шкіл, напрямів, течій - 
у літературних періодах (додамо ще 
питання міжнаціонального спілку-
вання. – І.Н.);
повнота аналізованого матеріалу - 
[Yang Yuzhen 2005, 11–12].

У поняття “сфера” історії літератури 
Чжен Чженьдо включає визначення суті 
літератури та завдань історії літератури 
як наукової дисципліни. Ще у 1921 році у 
своїй статті «Визначення літератури» він 
зазначив: «Література – це найбільш «об-
разне вираження» людських почуттів (на-
строю) та високих думок, при цьому вона 
характеризується довговічною мистець-
кою вартістю» [Yang Yuzhen 2005, 10]. Ян 
Юйчжен доводить, що це визначення сфор-
мульоване під впливом ідей Вінчестера, 
висловлених у праці «Основи літературної 
критики». Однак цю думку Чжен Чженьдо 
поглиблює в передмові до «Ілюстрованої 
історії», де ставить конкретне питання: за 
якими ж критеріями треба визначати літе-
ратурність творів, що є літературою, а що – 
ні? Відповідь чітка: “[Змістова] сутність 
літератури – почуття, її формальна сут-
ність – краса [мови, стилю тощо]” [Zheng 
Zhenduo 2006, 5]. Ці два критерії дали 
змогу Чжену Чженьдо сутнісно переоці-
нити жанрову різноманітність китайської 
літературної спадщини. Якщо раніше літе-
ратурою вважали лише високу поезію та 
прозу, то вчений довів провідну роль у роз-
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витку китайської літератури простонарод-
них і «низьких» жанрів – роману, драми та 
бяньвень, натомість вилучивши твори, що 
не мають літературної вартості й належать 
радше до сфери економіки чи філософії. 
У своїй статті «Ідеї систематизації китай-
ської літератури» він виділяє 9 жанрових 
груп, куди включає, крім названих, ще біц-
зі6, історичну прозу, трактати з теорії 
літератури і мистецтва та цілу групу ма-
лих синкретичних жанрів, що поєднують 
музику з декламацією чи співом. Треба 
зауважити, що Чжен Чженьдо подекуди не 
проводить чіткої жанрової межі, зокрема 
зараховуючи «Трицарство» Ло Гунчжу-
на і до романів, поряд з «Подорожжю на 
Захід», «Сном у червоному теремі» тощо, 
і до історичної прози, поряд із «Цзочжу-
аном» та «Історичними записками» Сима 
Цяня. Привертають увагу й трактати з тео-
рії літератури (зокрема «Різблений дракон 
літературної думки» Лю Се), занесені до-
слідником до числа особливих літератур-
них жанрів. Тут треба зробити уточнення, 
що давні китайські літературні трактати не 
лише пояснювали (часто з філософським 
підґрунтям) явища літератури, а й самі від-
повідали вимогам красного письментва за 
стилем і способом викладу. Виходячи з цих 
позицій, Чжен Чженьдо визначив осно-
вну мету історії літератури, як світової в 
цілому, так і національної (китайської) зо-
крема. Вона полягає в тому, щоб викласти 
найвагоміші творчі досягнення в літера-
турі, враховуючи при цьому соціальні та 
історичні обставини, а також розвиток і 
зміни людської особистості, а попри все, 
продемонструвати високі прояви (націо-
нального чи загальнолюдського) духу та 
настроїв [Zheng Zhenduo 2006, передмова, 
4]. Досягти зазначеної мети можна, лише 
чітко окресливши літературний процес як 
ланцюг цілісних, різнобічно досліджених 
і синтезованих періодів, а значить, визна-
чити критерії періодизації.

Періодизація китайської літератури в 
«Ілюстрованій історії» Чжен Чженьдо ста-
ла предметом ретельної уваги дослідни-
ків не лише в Китаї, а й за його межами. 
М.Т. Федоренко зазначив, що ранні ідеї 

Чжена Чженьдо щодо критеріїв періоди-
зації (саме сюди відноситься період на-
писання «Ілюстрованої історії») зазнали 
серйозних змін, які засвідчує його остання 
стаття «Проблеми періодизації китайської 
літератури» (1958) [Федоренко 1968, 82]. 
Спершу китайський вчений запропонував 
періодизацію літератури, акцентуючи пе-
реважно на розвитку літературних жанрів 
і стилів, а також ступені їхньої самобут-
ності та трансформацій внаслідок інозем-
них (переважно індійських) впливів. Згід-
но з цим виокремлюються три періоди: 
“давній” – самобутній (до Західної Цзінь 
317 р.), “середньовіччя” – сформоване під 
вагомим впливом індійської літератури (до 
середини Мінської доби 1521 р.) та “новий 
час” – повернення до національної основи 
(до «Руху 4 травня» 1918 р.). Головною ва-
дою цієї періодизації М.Т. Федоренко на-
зиває надмірне захоплення автором впли-
вами індійської літератури на художньо-
словесне мистецтво Китаю як визначаль-
ний принцип періоду “середньовіччя” 
[Федоренко 1968, 83]. На це ж вказує і 
Ейдлін, однак вважаючи, що думки Чже-
на Чженьдо “про зв’язок китайської літе-
ратури з індійською оригінальні й цікаві” 
[Эйдлин 1971, 265]. На наш погляд, ціка-
вість і своєрідність цих ідей полягає в тому, 
що критик розцінює індійський матеріал 
(зокрема, акцентуючи на жанрі бяньвень) 
не як непорушні іншокультурні зразки для 
наслідування, а як стимул до “багаторазо-
вого переродження китайської літерату-
ри, постійного прибуття нових [творчих] 
сил» [Zheng Zhenduo 2006, передмова, 9]. 
Тобто, визнаючи природну необхідність 
сприйняття іноземних впливій в історії 
національної літератури, Чжен Чженьдо 
все ж таки наполягає на культурному син-
тезі, не применшуючи ролі національного 
первня. У згадуваній вище статті «Про-
блеми періодизації китайської літератури» 
критик визнає своє надмірне захоплення 
індійськими впливами і недостатню ува-
гу до того факту, що розвиток літератури 
складає єдність з історичним поступом (а 
для Китаю – зі зміною династій) [Zheng 
Zhenduo 1958, 2]. Він пропонує нову періо-
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дизацію, поділяючи історію китайської лі-
тератури на 5 періодів: І період – літерату-
ра рабовласницького суспільства (2000 р. 
до н.е. – 403 р. до н.е. – до кінця періоду 
Чуньцю); ІІ період – література ранньо-
го феодалізму (403 р. до н.е. – 617 р. – до 
кінця династії Суй); ІІІ період – література 
розвинутого феодалізму (617 р. – 1840 р. – 
до Опіумних війн); IV період – нова літе-
ратура (1840 р. – 1949 р. – до заснування 
КНР); V період – новітня література (від 
1949 р.). Можна припустити (оскільки не-
має жодних конкретних посилань у праці), 
що така періодизація відображає вплив 
марксистських ідей про співвіднесення 
історії літератури зі зміною соціально-
історичних формацій. Л. Ейдлін уточнює, 
що “запропонована вченим схема не вихо-
дить далеко за межі династійного поділу”, 
який виправдовується тією обставиною, 
що “зміна династій була результатом се-
лянських повстань” [Эйдлин 1971, 267]. 
Більш точною і слушною видається нам 
думка М. Федоренка, який зазначив, що 
“автор прагне виходити з аналізу літера-
турних напрямів у певні історичні періоди. 
При дослідженні закономірностей літера-
турного розвитку Чжен Чженьдо прагне до 
конкретно-історичного підходу до кожного 
явища і… не припускається відсторонених 
надбудов” [Федоренко 1968, 84]. Однак у 
наведених оцінках необхідно уточнити й 
закцентувати одну обставину, а саме – не-
доречність протиставлення критеріїв пері-
одизацій, представлених Чженом Чженьдо 
в «Ілюстрованій історії» та останній стат-
ті. Критерії, на наш погляд, залишаються 
єдиними – історичний, що включає закони 
розвитку китайської цивілізації, форму-
вання моральних і естетичних норм, іс-
торичне тло, та естетичний, який перед-
бачає закони розвитку власне літератури. 
Рання періодизація більшою мірою керу-
ється другим критерієм (звідси, можливо, 
й прагнення глибоко зануритися у вну-
трішньолітературні механізми засвоєння 
інокультурної інформації – індійські впли-
ви; тобто китайська література бачиться з 
позицій світової), а пізня періодизація пе-
реставляє акценти на перший, історичний, 

критерій, що дозволяє чіткіше окреслити 
специфічні закони розвитку саме китай-
ської літератури (зокрема, впливи не лише 
іноземні, а й внутрішньолітературні – на-
родні й національних меншин). 

Звичайно, наведені вище періодиза-
ції є лише схемами, всередині яких Чжен 
Чженьдо виділяє велику кількість підроз-
ділів. Так, наприклад, в «Ілюстрованій іс-
торії» давній період складається із 12 роз-
ділів, період середньовіччя – із 43, а новий 
час – із 9. Саме ці розділи й демонструють 
прагнення автора окреслити внутрішньолі-
тературний розвиток у вигляді виникнення 
різних шкіл, напрямів, стилів. Зауважимо, 
що, попри все, «історія літератури» не пе-
ретворюється на теорію, зокрема завдяки 
династійній визначеності жанрів. Цікавим 
видається той факт, що увага дослідника 
до літературних досягнень тієї чи іншої 
доби значною мірою залежить від їхньої 
жанрової представленості. Так, література 
доби Тан, традиційно виокремлювана як 
неперевершена доба розквіту китайської 
поезії, у Чжена Чженьдо представлена 9 
розділами, де проаналізовані основні шко-
ли поетів, що писали в жанрі ши, розви-
ток провідного прозового жанру чуаньці7, 
літературний рух за повернення до давни-
ни й виникнення поетичного жанру ци. В 
той же час не менш визначною видається 
література доби Сун, якій автор приділив 
10 розділів. У них проаналізовано станов-
лення і розвиток поетичного жанру ци з 
відповідними школами, особливості по-
бутування жанру ши, наступний етап роз-
витку літературного руху за повернення 
до давнини, побутування прозо-поетичних 
“народних” жанрів ґуцзици8 та чжуґундяо, 
розвиток розповідних жанрів хуабень9, 
саньвень10 і юйлу11, початки драматично-
го мистецтва та відродження літератур-
ної критики. Показовим є те, що автор не 
прагне порівнювати досягнення окремих 
епох, він дає оцінку цілого періоду. Зо-
крема, танська і сунська літератури пред-
ставлені ним як один із трьох етапів се-
редновічної літератури, що вирізняється 
значним розквітом поетичних і прозових 
жанрів, які зазнали впливу індійської лі-
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тератури. Окрім того, вчений не нехтує й 
порівнянням із подібним періодом на За-
ході. Зокрема, він зазначив, що “середньо-
віччя в історії європейських літератур – це 
період мороку, натомість у Китаї – це ве-
ликий і яскравий період, де “видатними 
досягненнями” позначений трохи не кож-

ний день” [Zheng Zhenduo 2006, 140]. Зви-
чайно, це доволі суб’єктивне порівняння, 
однак воно якнайкраще підтверджує той 
факт, що китайська література все ж таки 
сприймається в широкому контексті світо-
вого літературного процесу. 

1 Бяньвень – пісенно-розповідний літературний жанр, що зазнав розквіту за Танської доби 
(618–907); являє собою поєднання ритмізованої та розповідної (невитонченої) прози; джерелом 
бяньвенів були буддійські розповіді, які потім тематично розширилися і включили історичні опо-
віді, народні легенди тощо [Xiandai hanyu cidian 1984, 67].

2 Чжуґундяо – пісенно-розповідний літературний жанр, популярний у часи правління динас-
тій Сун, Цзінь, Юань (960–1368); в основі чжуґундяо була покладена ритмізована проза, яку пе-
ремежовували вкраплення розповідної прози та діалогічне мовлення, а також групи арій на різні 
мотиви (отже, твір був досить великим за обсягом) [Xiandai hanyu cidian 1984, 1508].

3 Пінхуа – давньокитайський жанр усної простонародної літератури, що включав розповідь 
і спів; зазнав розквіту за часів Сунської доби (960–1279), із синкретичного прозово-поетичного 
жанру поступово перетворився на суто розповідний (у російській критиці пінхуа часто перекла-
дають як народний роман. – Н.І.) [Xiandai hanyu cidian 1984, 880].

4 Баоцзюань – пісенно-розповідний жанр літератури, що являє собою строкате поєднання рит-
мізованої прози та оповіді. Цей жанр розвинувся із танських бяньвенів та проповідей буддійських 
монахів. У ранній період тематика значною мірою була зумовлена проповіддю буддійських історій 
про воздаяння за все заподіяне в житті; за Мінської доби (1368–1644) тематику баоцзюанів розши-
рюють народні оповідки та події реального життя [Xiandai hanyu cidian 1984, 38].

5 Таньци – музичний жанр, що був популярним у південних провінціях і складався зі співу і 
декламації; мотиви таньци були різними в кожній місцевості та виконувалися під акомпанемент 
[щипкового музичного інструмента] саньсянь або відтінялися грою на піпі [Xiandai hanyu cidian 
1984, 1113].

6 Біцзі – літературний жанр, що являє собою короткі авторські записи (ліричного, розповідного 
або медитативого плану), які збереглися у вигляді збірників [Xiandai hanyu cidian 1984, 55].

7 Чуаньці – літературний жанр Танської доби, що пізніше набув змісту розповіді про диво-
вижне [Xiandai hanyu cidian 1984, 164].

8 Ґуцзици – літературний жанр, популярний за Сунської доби (960–1279), в ґуцзици на основі 
записаного сценарію виконувалися розповідь і спів арій під ритмічні удари барабана [Xiandai 
hanyu cidian 1984, 396].

9 Хуабень – жанр простонародної розповідної літератури, що зазнав розквіту за сунської доби. 
Хуабені писалися на байхуа і тематично обіймали історичні оповідання та розповіді про життя 
тогочасного суспільства [Xiandai hanyu cidian 1984, 484].

10 Саньвень – жанр «малої прози», що включає безсюжетні роздуми (судження), сюжетні опо-
відки про сучасні події, нотатки, есе тощо [Xiandai hanyu cidian 1984, 956].

11 Юйлу – нотатки, або вибрані примітки висловлювань певної особи [Xiandai hanyu cidian 
1984, 1412].
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ПОЕТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖАНРУ 

ПОДОРОЖНІХ НОТАТОК У КИТАЙСЬКІЙ 
ТА УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРАХ КІН. ХІХ – ПОЧ. ХХ ст.

Навряд чи є письменник, який жод-
ного разу в житті не мандрував. 

Адже подорож – це унікальний шанс вийти 
за межі звичного і буденного, розширити 
свій життєвий досвід, який зазвичай і є ма-
теріалом для переосмислення в письмен-
ницькій творчості. Нотатки про подорожі, 
як відомо, складають окремий жанр літе-
ратури документального характеру – по-
дорожні нотатки, – який у різних літера-
турах налічує не одну сотню років. Проте 
не варто й сподіватися, що протягом цього 
часу він не зазнавав змін. Також очевидно, 
що в різних літературах жанр характеризу-
ється своєрідними рисами.

Однак робота з виявлення і впорядку-
вання історичних та національних особли-
востей жанру подорожніх нотаток у світо-
вій літературі поки що розглядається в пер-
спективі. Тому в межах цієї статті хотілося 
б наголосити на актуальності комплексного 
дослідження жанру подорожніх нотаток і 
зробити перший крок у напрямку до зазна-
ченої мети: порівняти подорожні нотатки 
двох відомих письменників доби індустріа-
лізації в Україні і Китаї – М. Коцюбинсько-
го (1864–1913) і Чжу Цзиціна (1898–1948). 

Підставою для порівняння саме цих 
двох письменників є подібність суспільної 
ситуації, свідками якої вони були, – йдеть-
ся про початок і активний поступ індустрі-
алізації наприкінці ХІХ ст. в Україні і на 
початку ХХ ст. у Китаї. І хоча власне про 
індустріалізацію в подорожніх нотатках 
цих письменників не йдеться, з них можна 
довідатися про настрій інтелігенції тих ча-
сів – короткого періоду ствердження капі-
талістичних відносин в обох країнах1.

Крім того, обидва письменники визна-
ються послідовними естетами й інтелек-
туалами. Таким чином, крім соціальних, 
додаються ще й психологічні підстави для 
порівняння.

Зауважу, що для української літератури 
кінця ХІХ ст. подорожні нотатки – не по-
ширений жанр. Він майже не зустрічається 

в інших сучасників Коцюбинського, хоча 
вони багато мандрували (і Леся Українка, 
й І. Франко, наприклад), однак їхні записи 
про подорожі, якщо такі й були, не пода-
ються на розсуд широкої читацької ауди-
торії. Власне, у загальновідомих виданнях 
Коцюбинського знайшовся тільки один твір 
у жанрі подорожніх нотаток – це «Шевчен-
кова могила», написана у 1890 році. Зви-
чайно, що у зв’язку з подорожами найпер-
ше згадується «Intermezzo», але цей твір 
не має документального характеру, тож не 
належить до жанру подорожніх нотаток.

Таким чином, свої висновки про подо-
рожні настрої інтелігенції доби індустріалі-
зації в Україні будемо робити на прикладі 
«Шевченкової могили» М. Коцюбинського.

У китайській літературі початку ХХ ст. 
подорожніх нотаток значно більше – серед 
сучасників Чжу Цзиціна, які занотовували 
свої враження від мандрівок, були також 
Ґо Можо, Сюй Чжимо та інші. Причому 
їхні твори видаються в наш час окремими 
збірками, що доступні широкій читацькій 
аудиторії. Однак у межах цієї статті зупи-
нимося лише на творі Чжу Цзиціна «Річка 
Цінхуай2 у плескоті весел і тінях ліхтарів», 
написаному у 1932 році. 

Порівнюючи зазначені твори, пропо-
нуємо звернути увагу на такі поетологічні 
особливості жанру подорожніх нотаток, 
спільні в китайській та українській літера-
турах доби індустріалізації: опис подорожі 
до місця, яке зберігає історію; зображен-
ня досвіду подолання часових дистанцій; 
гуманізація простору мандрівки; олюднен-
ня природи. Своєрідні ж риси виявляємо у 
площині творення перспективи, оповіді та 
у способі впорядкування інформації (тобто 
власне в жанровій площині3). 

Розглянемо кожну з названих рис до-
кладніше.

У подорожніх нотатках доби індустріа-
лізації у двох різних літературах виявляєть-
ся спільність тематики: і у творі М. Коцю-
бинського, і у творі Чжу Цзиціна описуєть-
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ся подорож до місця, яке зберігає історію. 
Причому в обох випадках йдеться про часи 
національного піднесення – період бороть-
би за свободу в Україні середини ХІХ ст., 
коли творив Шевченко, і добу пишного 
розквіту Нанкіну за династії Мін, коли він 
певний період був столицею Китаю.

Цікавість до місць, які зберігають іс-
торію, видається показовою у контексті 
швидкого соціально-економічного прогре-
су, який руйнував тоді усталений життє-
вий лад і традиції, що перешкоджали його 
поступу, та ніс із собою універсалізацію.

Отже, описуючи ті самі Дніпро і кручі, 
які бачив Шевченко більше ніж півстоліття 
тому, чи ті самі мости, човни й ліхтарі, які 
бачили письменники кінця епохи Мін три 
століття тому, обидва автори, очевидно, 
змальовують альтернативу своїй бурхли-
вій сучасності, яка руйнує, а не зберігає.

Тому у зв’язку з цими творами можна 
говорити про зміну тематичної парадигми 
в жанрі подорожніх нотаток, напр., ХІХ – 
поч. ХХ ст., адже до того часу і в Україні, 
і в Китаї проблема збереження історії (за-
уважимо, світської історії) не була такою 
актуальною, як проблема творення цієї іс-
торії за певними справедливими (на думку 
кожного з народів) принципами. Україна 
переживала часи жорстокої боротьби та 
гніту, про які тоді хотілося нарешті забу-
ти, а в Китаї тяглості традиції довгий час 
ніщо не загрожувало. Тому в українській 
літературі серед подорожніх нотаток по-
пулярними були твори паломницької тема-
тики, які описували місця, де зміцнюється 
дух, а в китайській – подорожні нотатки, 
що описували місця, освячені традицією. 
З приводу останніх зауважу, що зберігати 
традицію не те саме, що зберігати історію, 
адже збереження традиції якраз полягає в 
тому, що вона виявляється щоразу в нових 
історичних формах. 

Таким чином, перехід до теми збережен-
ня історії, напр., ХІХ – поч. ХХ ст. свідчить 
про зміну парадигми і є особливістю подо-
рожніх нотаток саме цього періоду.

Наприкінці зауважу, що в основі тема-
тичної парадигми подорожніх нотаток за-
вжди можна виявити опозицію «священ-
ного – профанного» простору і подорож 
розуміється в них як досвід виходу за межі 
буденності через відвідини священно-

го місця. Але очевидно, що в різні епохи 
різні місця могли набувати «статусу» свя-
щенних. Так, в епоху індустріалізації для 
інтелігенції священними почали вважати-
ся місця, що зберігають історію національ-
ного розквіту.

Вирішуючи проблему стабільності на-
вколишнього світу, кожен з письменни-
ків творить свій художній світ. Проте по-
рівняльний аналіз двох творів виявляє й 
спільні риси цих світів, зокрема зображен-
ня досвіду подолання часової, а не про-
сторової дистанції, а також гуманізацію 
«священного» простору. Розкрию ці поло-
ження докладніше. 

Якщо знову звернутися до подорож-
ніх нотаток попередніх часів і зіставити 
описаний ними художній світ із тим, який 
творять Чжу Цзицін і Коцюбинський, то 
виявиться, що в тих творах зазвичай опи-
сувалися мандрівки в «чужу» місцевість, 
яка належала могутній силі (в європей-
ській традиції – божественній, у китай-
ській – міфологічній) і була непридатна 
для повсякденного життя людини. Іншими 
словами, у художньому світі попередніх 
творів ключову роль відігравала просторо-
ва дистанція (і зовнішня, і внутрішня) між 
мандрівником і священним місцем. Часова 
ж дистанція не відчувалася, тому що тра-
диційні суспільства (якими були до почат-
ку ХХ ст. й українське, і китайське) жили 
за циклічним часом, тому освячені тради-
цією події (як біблійні, так й історичні) пе-
реживалися як сучасні. 

Натомість у Коцюбинського і Чжу Цзиці-
на очевидним є прагнення побувати в «рід-
ному» і близькому світі, який, проте, почи-
нає віддалятися від них у часі. Тому вони й 
здійснюють подорож до місць, що зберіга-
ють історію, адже там часова дистанція зі 
знайомим простором зменшується.

Варто також розглянути й художні 
прийоми, завдяки яким обидва автори зо-
бражують досвід зменшення часової дис-
танції між людиною і знайомим світом. В 
українському й китайському творах ці спо-
соби різняться: Чжу Цзицін створює хро-
нотоп сну, а Коцюбинський активно вико-
ристовує зменшувально-пестливі суфікси, 
особливо стосовно соціальних об’єктів 
(хатки, садки, штахетики тощо). У першо-
му випадку річка заколисує мандрівника і 
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межі між реальним і бажаним розмивають-
ся. У другому випадку суфікси виражають 
симпатію автора, а отже, свідчать про вну-
трішнє прийняття зображуваного світу.

Що ж стосується художнього простору 
в китайських та українських подорожніх 
нотатках доби індустріалізації, то його 
характерною рисою є гуманістична осно-
ва – в обох творах «священний» простір 
утворюється навколо людського начала, а 
не божественної чи природної сили, як ра-
ніше. І на противагу механічній силі, яка 
зміцнювала свою присутність у сучаснос-
ті. Ознак священності цьому простору на-
дає пам’ять про великих людей, які колись 
цей простір впорядкували, створили умо-
ви для подальшого повсякденного життя.

Окремо слід зауважити той факт, що 
обжитий світ (світ повсякденного життя) 
зображувався і в подорожніх нотатках по-
передників, причому з розвитком літера-
тури про подорожі йому, як профанному, 
надавали все більшого значення. Порівня-
ємо, наприклад, твори Данила Паломника і 
Григоровича-Барського в українській літе-
ратурі з точки зору описів профанного світу. 
Твір останнього тому й був таким популяр-
ним серед сучасників, що описував більше 
повсякденне життя людей на Близькому 
Сході, ніж місця релігійного поклоніння. 

Коцюбинський і Чжу Цзицін також 
описують обжитий світ: річка Цінхуай, яку 
описує Чжу Цзицін, протікає в самому цен-
трі Нанкіна, на її берегах і навіть мостах 
завжди кипіло життя, а Тарасова гора, опи-
сана Коцюбинським, дає притулок селищу 
гончарів і будинку сторожа. Тобто велич 
цих місць не виключає буденного життя. 

Таким чином, у подорожніх нотатках 
доби індустріалізації виявляється тенден-
ція зображувати священний простір як гу-
манний, органічний для життя людини. У 
цьому контексті профанний простір, який 
у цих подорожніх нотатках залишається 
поза описом і в якому авторам доводить-
ся жити в реальному житті, розуміється як 
механічний і не співмірний людині.

Отже, особливостей художнього світу 
подорожніх нотаток доби індустріалізації 
було визначено дві: наявність часової (а не 
просторової) дистанції між мандрівником 
і світом, до якого він прагне, та гуманіза-
ція «священного» простору. Обидві вони 

логічно пов’язані з попередньою – пошу-
ками місця, яке зберігає історію, адже таке 
місце не підвладне часовим змінам і збері-
гає людські досягнення.

Своєрідності художнього світу подо-
рожніх нотаток доби індустріалізації ви-
значають й особливості зображення цього 
світу в літературному творі, тобто стиліс-
тичні особливості. Їх також можна виді-
лити дві: олюднення навколишнього світу 
й використання традиційної перспективи. 
Ці риси спільні для обох творів.

Спочатку скажемо про олюднення на-
вколишнього світу. У Коцюбинського є два 
способи досягти такого ефекту. По-перше, 
через використання іменників для порів-
няння: дід Славута (Дніпро), стежка – га-
дюка. По-друге, через використання від-
повідних дієслів: дорога побігла, Дніпро 
пеститься з пісочком, осокір зазирає в 
дзеркало, хатки побігли тощо.

У Чжу Цзиціна такий же ефект в осно-
вному досягається через дієслова: ліхтарі 
не віднімуть у місяця світло, місяць зро-
бив вигляд, що хоче заходити, з мостом не 
доводилося зустрітися тощо. Але іноді й 
за допомогою прикметників – новонаро-
джена прохолода тощо.

Такий опис передає враження від по-
дорожі, а значить, є підстави говорити про 
імпресіонізм у творчості обох письмен-
ників. Проте ця теза має бути вивчена де-
тальніше, оскільки творчість Чжу Цзиціна 
з точки зору імпресіонізму не досліджува-
лася. Коцюбинський же, як відомо, визна-
ється майстром імпресіоністичної прози.

Олюднення навколишнього світу, на 
мою думку, є реакцією на його механізацію 
в реальному житті. Творча еліта доби інду-
стріалізації відчувала, напевне, що механі-
зований світ, який творився на їхніх очах, 
бездушний, тому й здійснювала мандрівки 
до місць, що зберігали пам’ять про душі 
великих людей. Присутність духовного на-
чала в цих місцях розкривалася в літератур-
ному творі через олюднення природи.

Цікаво також зауважити, що в зображен-
ні свого художнього світу Коцюбинський 
послуговується традиційною для Європи 
лінійною перспективою: спочатку подано 
опис вертикальних об’єктів з горизонталі, 
потім – горизонтальних об’єктів з вертика-
лі, обидві «картини» мають чіткий фокус. 
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А Чжу Цзицін для описів свого світу по-
слуговується традиційною для Китаю роз-
сіяною перспективою: опис розгортається 
лінійно, як шовковий сувій, і поділяється 
на відрізки, які не мають спільного фоку-
са. Межі між цими відрізками позначають-
ся мостами на річці Цінхуай.

Жанровий і наративний рівні в подо-
рожніх нотатках доби індустріалізації ви-
глядають найбільш традиційними (кожний 
для своєї літератури), а відтак – і найбільш 
відмінними у порівняння між українською 
та китайською літературами. 

Відмінність на рівні нарації: Чжу Цзи-
цін вдається до Я-нарації, тоді як Коцю-
бинський веде опис від третьої особи. 
Подорожні нотатки в українській літера-
турі до Коцюбинського всі створювали-
ся від третьої особи. Напевне, й за нових 
умов автор не бачив підстав порушувати 
цю традицію. Що стосується китайської 
літератури, то більшість традиційних по-
дорожніх нотаток там також створювала-
ся від третьої особи, хоча було немало й 
таких, що використовували Я-нарацію. 
Зокрема, цей тип нарації зустрічається в ба-
гатьох нотатках відомих майстрів малої про-
зи XVII ст. – у Вана Сиженя, Юаня Хундао, 
Чжана Дая тощо. Тож можна зауважити, що 
Чжу Цзицін обирає саме його, щоб підси-
лити ліричне начало своїх нотаток, але він 
не є новатором у цьому виборі.

Що стосується жанру, то обидва пись-
менники за основу впорядкування інфор-
мації беруть традиційну структуру жанру 

подорожніх нотаток у своїх літературах. У 
Коцюбинського це розімкнена та «обірва-
на» структура, тому що у творі не опису-
ється дорога назад. Можна лише зауважи-
ти, що опис поступово «звужується» від 
широкої перспективи з дніпрових схилів до 
маленької світлиці сторожа, на чому й об-
ривається. А Чжу Цзицін використовує ціл-
ком традиційну замкнену структуру й опи-
сує шлях назад як етап «пробудження» – 
підготовки до повернення в реальність.

Однак слід зауважити, що в китайській 
літературі певні зміни на жанровому рівні 
все ж відбулися. Зокрема, не можна про-
ігнорувати таке новаторство Чжу Цзиціна, 
як введення етапу морального випробо-
вування, який не містився у традиційній 
жанровій структурі китайських подорож-
ніх нотаток. 

Отже, насамкінець ще раз підкреслимо 
спільні і своєрідні особливості подорож-
ніх нотаток відомих письменників доби 
індустріалізації – Чжу Цзиціна і М. Коцю-
бинського. Спільною виявилася тенденція 
описувати місця, які зберігають історію, а 
відтак містять духовне начало і в яких стис-
кається часова дистанція, а також тенден-
ція гуманізувати (олюднювати) навколиш-
ній світ. Ці спільні риси зумовлені, очевид-
но, подібністю суспільної і психологічної 
ситуацій, у яких творили письменники. 
Однак виявляються й своєрідні, закоріне-
ні в історію національних літератур риси. 
Це – різна перспектива, різні типи нарації 
й різні типи жанрових структур.

1 Цікаво, що обидва письменники прожили однаково тривале життя – 50 років, які припали 
якраз на часи краху феодалізму і стрімкого поширення капіталізму в Україні і в Китаї, та обидва 
лише кілька років не дожили до встановлення комунізму в обох державах як остаточного резуль-
тату тих бурхливих соціальних змін, свідками яких вони були.

2 Річка протікає через місто Нанкін – південну столицю Китаю.
3 У статті використовується визначення жанру, запропоноване С.В. Овчаренко [Овчаренко 1998].
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МУСУЛЬМАНСКИЕ АРАБИЗМЫ 

В ПОЗДНИХ ЗОРОАСТРИЙСКИХ СОЧИНЕНИЯХ

С таким явлением исследователь 
сталкивается всегда при чтении зо-

роастрийских сочинений, составленных на 
новоперсидском, иначе – персидском клас-
сическом языке, и датируемых XII–XVI вв. 
Р.Х. В нашем случае мы апеллируем к при-
мерам из четырех зороастрийских трак-
татов, включенных в состав рукописного 
Сборника С 1869 из собрания Института 
восточных рукописей РАН1. Рукопись де-
фектна, последние листы утрачены, поэто-
му обязательный колофон в конце отсут-
ствует. По косвенным признакам ее можно 
датировать XVI–XVII вв. Под косвенными 
признаками имеются в виду даты перепи-
ски двух сочинений, упомянутые внутри 
Сборника.

Сборник включает более десятка боль-
ших и малых произведений, из которых 
часть составляют переводы и переложения 
со среднеперсидского текста (его ново-
персидские версии), другую часть – ори-
гинальные новоперсидские тексты зоро-
астрийского содержания. Для сочинений 
эпистолярного жанра характерно цити-
рование больших отрывков авестийского 
текста неогласованной арабской графикой, 
что значительно затрудняет его понимание 
из-за отсутствия в арабском письме знаков 
для передачи кратких гласных и некоторых 
согласных.

Мы остановили свой выбор на четырех 
сочинениях, примечательных с точки зре-
ния присутствия в них арабизмов. Кратко 
анализируем их в той последовательности, 
в какой они располагаются в рукописи:

l) Ôāmāsp-nāme («Книга о Джамаспе») – 
вольный прозаический пересказ одно-
именной пехлевийской и пазендской 
версий сочинения, повествующего о пред-
сказаниях придворного мудреца Джамаспа 
относительно грядущих событий в Иране и 
судьбах зороастризма [С 1869, л. 1а–12б]. 
Не датирована.

2) Ardā-Wīrāf-nāme («Книга о праведном 
Вирафе») – новоперсидская версия однои-
менного пехлевийского сочинения, дати-
руемого эпохой поздних Сасанидов (VI–
VII вв.). Судя по отметке в конце текста, она 
завершена в I пол. XVI в., точнее – 24 июля 
1527 г. или 24 июля 1547 г.2 Содержание 
«Книги» составляет рассказ зороастрийца 
о странствии его души в потусторонний 
мир, о посещении ею Рая и Ада [C 1869, 
л. 130б–153б].

3) Šāyast-nāšāyast («Можно – нельзя», 
или «О том, как следует и как не следует 
поступать») – сборник зороастрийских 
преданий, популярно излагающий кос-
могонию, эсхатологию, этические пред-
писания и запреты, традиции и литургию 
[С 1869, л. 155б–215б]. Начальные главы 
о сотворении мира и творческой деятель-
ности верховного божества Ормазда те-
матически перекликаются с пехлевийской 
версией Бундахишна. На основании этого 
ученые парсы в Индии дали сочинению 
параллельное название Saddar Bundaheš 
(«Стоглав Бундахишн»). В Бомбейском 
издании новоперсидского текста действи-
тельно выделены сто глав, каждая из кото-
рых посвящается отдельной теме [Dhabhar 
1909, XXVII–XXXI]. Точная дата перело-
жения текста с пехлевийского оригинала 
неизвестна, но, вероятно, она относится к 
первой половине XVI в.

4) Dāstān-e Anūšīrwān-e ‘ādel («Сказа-
ние об Ануширване Справедливом») – ори-
гинальное сочинение на новоперсидском 
языке, датируемое по косвенным призна-
кам не ранее XI в.3 [C 1869, л. 114б–128а]. 
Формальной особенностью, выделяющей 
«Сказание» среди других зороастрийских 
сочинений в Сборнике, является деление 
его на три части, разные по содержанию, 
но тематически связанные с личностью 
великого реформатора. Первая часть – это 
описание действующего храмового ком-
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плекса в Парсе, типологически близкое 
к описанию развалин Персеполя в архео-
логическом труде Уилбера [Уилбер 1977, 
6, 33–38]. Вторая часть включает рассказ 
о взаимоотношениях «Ануширвана Спра-
ведливого» со своими советниками из бли-
жайшего окружения. Третья – представляет 
легенду о посещении халифом Ма’муном 
(813–833) гробницы Ануширвана.

Первые три сочинения из перечислен-
ных выше учтены в Очерке пехлевийской 
литературы Э. Веста [West 1896–1904, 
123–125], четвертому посвящен неболь-
шой экскурс в Сборнике персидских ри-
вайатов Э.Б. Дхабхара [Dhabhar 1932, 
585–586]. Объем четырех привлеченных 
текстов занимает в рукописи 110 листов, 
или ок. половины Сборника С 1869.

Численность и разновидность арабиз-
мов в персоязычных зороастрийских со-
чинениях варьируют от текста к тексту. 
Рассмотрим их своеобразие в каждом про-
изведении отдельно.

Все арабизмы, отмеченные в Ôāmāsp-
nāme, можно разделить на три группы:

а) Арабские заимствования нейтрально-
го типа, т.е. без каких-либо мусульманских 
аллюзий. Такие заимствованные слова 
хорошо известны по сочинениям мусуль-
манских авторов XI–XII вв., писавших на 
новоперсидском, а в зороастрийский трак-
тат они включены для оживления скучно-
го повествования. Часто они цитируются 
здесь парами. Вот несколько примеров:

xass wa ‘āmm («аристократия и просто-
народье»),

rasm wa ‘ādat («правила и обычаи»),
sīrat wa e‘teqād («образ жизни и убеж-

дения»),
haqq wa hormat («справедливость и до-

стоинство»),
xosūmat wa xelāf («враждебность и про-

тиводействие»),
‘adl wa ensāf («закон и правосудие»).
В тексте «Книги о Джамаспе» мы на-

считали около сорока таких парных соче-
таний, которые иногда можно рассматри-
вать как синонимы.

б) Вторую группу заимствований пред-
ставляют арабские понятия, поясняемые 

иранскими синонимами; иногда иранские 
понятия поясняются арабскими синонима-
ми. Например:

qeyāmat ya‘nī rastāxīz («воскрешение мерт-
вых» в арабском и иранском вариантах),

rastāxīz ya‘nī qeyāmat (то же значение в 
иранском и арабском),

banāt an-na‘š ya‘nī haftūreng (арабское 
название Большой Медведицы и его пер-
сидский синоним).

Встречаются также парные сочетания 
из арабского и персидского слов синони-
мического ряда, в которых пояснение «то 
есть» (ya‘nī) отсутствует. К ним относятся 
rasm wa āyīn («правила и обычаи»), nešān 
wa ‘alāmat («знамение времени» в персид-
ской и арабской составляющих) и другие. 
Численность подобных синонимических 
пар достигает десяти.

в) Арабо-мусульманские клише в каче-
стве обязательной атрибутики верховного 
зороастрийского божества. Как увидим 
ниже, символика разных конфессий весь-
ма гармонично сочетается в одной фразе:

xodā-ye ta‘ālā («Бог Всевышний»),
xodā-ye ta‘ālā rahmat (вар-т: baxšāyeš) 

konad («Да помилует его Бог Всевышний»),
īzad-e ‘azza wa èalla // xodā-ye ‘azza wa 

èalla («Бог Всесильный и Всеславный»),
īzad, ‘azza wa èalla esmuhu («Бог, да бу-

дет имя Его всесильно и всеславно»),
xwāst wa farmān-e īzad-e sobhāne-ye 

ta‘ālā bāšad («Дa сбудется воля и повеле-
ние Бога Всевышнего, хвала Ему»),

ba elhām-e īzadī («по Божественному 
откровению»),

dīn-e haqq («истинная вера»).
Встречаются в этом тексте и чисто му-

сульманские понятия, помещенные в зо-
роастрийскую среду: kāfer («неверный»), 
zāhed («отшельник»), шейх и проч.

Численность отмеченных здесь ори-
гинальных сочетаний достигает двух де-
сятков. Вершиной оригинальности стало 
чисто мусульманское славословие, вло-
женное в уста зороастрийского мудреца 
и предсказателя Джамаспа: wa al-‘elm al-
ġayb ‘enda allāhi ta‘ālā («Истинно, только 
Аллах Всевышний ведает о сокрытом»).

* * *
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Новоперсидская версия Ardā-Wīrāf-
nāme включает те же три группы арабских 
заимствований, только численное соотно-
шение между группами несколько иное. В 
этом сочинении совсем немного арабиз-
мов нейтрального типа (группа «а»), уме-
ренное количество арабо-мусульманских 
клише рядом с обозначением зороастрий-
ского бога (в сочетаниях īzad-e ta‘ālā, xodā-
ye ta‘āllā, īzad-e ‘azza wa èalla – группа 
«в») и богатая арабо-персидская синони-
мия мусульманского и немусульманского 
свойства (группа «б»). Вот несколько при-
меров:

mazhabhā wa kīšhā («учения и верования»),
ašamōġān wa munāfiqān («еретики и ли-

цемеры»),
salām wa dorūd (арабо-мусульманское и 

сугубо иранское приветствия),
šafaqat wa mehrebānī («сострадание и 

милосердие»),
‘ahd wa paymān («соглашение и договор»),
‘ādel wa dāddeh («справедливый и пра-

восудный» – арабский и персидский сино-
нимы судьи).

Обилие синонимии в новоперсидском 
тексте «Книги о праведном Вирафе» дела-
ет его более привлекательным для образо-
ванного читателя, владеющего отлично не 
только родным языком, но и многочислен-
ными заимствованиями из арабского.

* * *
Единственная, хоть и часто повто-

ряющаяся исламская атрибуция зоро-
acтpийского божества в новоперсидской 
версии Šayast-nāšāyast присутствует в вы-
ражении īzad-e ta‘ālā («Бог Всевышний»). 
Это мусульманское клише уравновешива-
ется зороастрийским эквивалентом dādār 
Ormazd («Творец Вселенной Ормазд»). 
Последняя формула используется исклю-
чительно в обращениях Зороастра и души 
Кересаспа к верховному божеству. Много-
численные арабские заимствования в Сто-
главе лишены отчетливой мусульманской 
окраски и относятся к заимствованиям 
нейтрального типа. Они встречаются в 
смешанной арабо-персидской синонимии, 
в идиоматических оборотах, наречиях, 
отыменных глаголах и т.д. В синонимиче-

ских парах обе составляющие (персидская 
и арабская) равноправны, и само наличие 
этих пар усиливает впечатление от дей-
ствия или состояния, что видно из следую-
щих примеров:

‘oqūbat wa pādefrāh («наказание и нака-
зание»),

èang wa xosūmat wa kīne wa ta‘assob 
(«война и враждебность, месть и фана-
тизм»),

xerad wa ‘aql wa fahm wa hūš («разум, 
интеллект» в персидской и арабской тер-
минологии),

qatl wa xūnrīzī («убийство и кровопро-
литие»),

balā wa došwārī («несчастья и лише-
ния») и т.д.

* * *
«Сказание об Ануширване Справед-

ливом» иллюстрирует явные следы ком-
промисса между зороастрийским автором 
сочинения и его потенциальными мусуль-
манскими читателями путем включения 
арабо-мусульманских клише в текст «Ска-
зания». Уже вступительная форма славо-
словия, обращенная к верховному боже-
ству, состоит из двух частей евлогии – ис-
ламской и зороастрийской:

ba nām-e allāh-e sobhāne wa ta‘ālā,
īzad-e baxšāyešgar, mehrebān dādgar
(«Во имя Аллаха Всевышнего, хва-

ла Ему, Бога милосердного, милостивого 
Творца!»)

Другой пример подобного компромис-
са проявляется в поведении Абу-л-Xaйpa, 
переводчика «Farrox-nāme», выражающего 
надежду, что его труд не окажется напрас-
ным, «если пожелает того Аллах Всевыш-
ний, Единственный, Всесильный» (en šā’a 
al1āh-е ta‘ālā wahed al-‘azīz). Да и включение 
в текст «Сказания» легенды о посещении 
халифом Ма’муном гробницы Ануширва-
на Справедливого (Хосрова I, 531–579 гг.)4 

можно считать косвенным свидетельством 
компромисса приверженцев древней рели-
гии с господствующей государственной ре-
лигией в Иране – исламом.

В центральной части «Сказания», по-
вествующей об отношениях Ануширвана 
Справедливого со своими придворными, 



Східний світ №4 2008 95

А.И. Колесников

апелляции к зороастрийскому верховно-
му божеству обычаю сопровождаются 
мусульманскими эпитетами-клише типа 
ta‘ālā и ‘azza wa èalla.

Предварительные заключения:
Создается впечатление, что большин-

ство персоязычных зороастрийских со-
чинений, написанных в Восточном Иране 
и Индии в XII–XVI вв., не были дослов-
ными переводами со среднеперсидского, 
но представляли собой вольный пересказ 
(переложение) оригинальных пехлевий-
ских трактатов. Возможность вольного 
обращения с текстом допускала массу за-
имствований из арабского, прочно обо-

сновавшихся в трудах мусульманских 
авторов, писавших на новоперсидском. 
Однако объем и интенсивность мусуль-
манских клише в поздних зороастрий-
ских сочинениях зависели от их жанра. 
Инородных клише больше в преданиях и 
легендах типа Ôāmāsp-nāme или Dāstān-e 
Anūšīrwān-e ‘ādel, адресованных всем 
иранцам, включая мусульман. Они огра-
ничены в численности и даже сведены до 
минимума в канонических произведениях, 
предназначенных исключительно для ис-
поведующих зороастризм (Šāyast-nāšāyast, 
Ardā-Wīrāf-nāme).
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ фОРМУВАННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЯПОНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ 
ТА ЙОГО ЗВ’ЯЗОК ІЗ МОВЛЕННЄВИМ ЕТИКЕТОМ

Етикет – явище історичне. Правила 
поведінки людей змінювалися зі 

змінами умов життя, конкретного соціаль-
ного середовища. Дотримуватися певних 
правил поведінки, церемоніалу було необ-
хідно насамперед для закріплення ієрархії 
усередині класового суспільства. Від зна-
ння етикету, виконання його правил часто 
залежала не тільки кар’єра, а й життя лю-
дини. Так було в Давньому Єгипті, Китаї, 
Римі, Золотій Орді. Порушення етикету 
призводило до ворожнечі між племенами, 
народами і навіть до воєн. Особливо жор-
стко дотримувалися і дотримуються пра-
вил етикету в країнах Близького і Далекого 
Сходу, зокрема в Японії.

Відомо, що етикет – це складна систе-
ма знаків, яка вказує на ставлення до ін-
ших людей у процесі спілкування, на їхню 
оцінку, а також оцінку самого себе, свого 
становища стосовно інших комунікантів. 
Під спілкуванням у цьому випадку маєть-
ся на увазі як вербальне, так і невербальне 
спілкування, але ми, у зв’язку зі специфі-
кою наших досліджень, зосередили увагу 
насамперед на вербальній стороні й оперу-
вали поняттям “мовленнєвий етикет”.

За визначенням О.О. Селіванової, мов-
леннєвий етикет – це “соціально, культур-
но й етнічно зумовлені стереотипні прави-
ла поведінки, що відображаються в певних 
мовних висловленнях і сполуках, правер-
бальних засобах, передбачених комуні-
кативною стратегією ввічливості у при-
йнятих суспільством ситуаціях установки, 
підтримки й завершення контакту кому-
нікантів відповідно до їхніх соціальних і 
позиційних ролей і відношень в офіційній 
і неофіційній сферах спілкування” [Селі-
ванова 2006, 356]. Особливого значення 
на даному етапі досліджень у цій галузі 
набуває, зокрема, поняття “комунікативна 
стратегія ввічливості”, яке, на нашу думку, 
досить успішно корелюється з поняттям 
taiguu komyunikeeshon у працях японських 
науковців [Kabaya 2005, 14].

Мовленнєвий етикет вербально об-
слуговує етикетну поведінку і складає, 
з одного боку, широкий ареал комуніка-
тивних кліше для варіабельних ситуацій 
(система засобів для простого зважання 
на співрозмовника, сигналізації того, що 
контакт встановлений і триває; у сучасній 
японській лінгвістичній традиції – hairyo 
hyougen), а з другого – вузький ареал кому-
нікативних кліше у межах звертання і при-
вертання уваги, знайомства і привітання, 
висловлення подяки і прохання, прощання 
і побажання тощо (у сучасній японській 
лінгвістичній традиції – keii hyougen). До 
цього розмежування ми ще повернемося 
пізніше.

У вузькому розумінні мовленнєвий ети-
кет – це, як стверджують Н.І. Форманов-
ська та П.Г. Тучни, “національно специ-
фічні правила мовленнєвої поведінки, що 
застосовуються у ситуаціях встановлення 
співрозмовниками контакту і підтримання 
спілкування у вибраній тональності відпо-
відно до обставин спілкування, соціальних 
ознак комунікантів та характеру їхніх вза-
ємин” [Формановская, Тучны 1986, 5].

З огляду на те що, як ми вже зазначали, 
етикет – це історичне явище, поміж інших 
проблем (класифікація етикетних мов-
них засобів, системне дослідження типів 
мовленнєвих дій тощо) значний науковий 
інтерес викликає питання розвитку на те-
ренах Японії мовленнєвого етикету як сис-
теми національно специфічних, соціально, 
культурно й етнічно зумовлених правил 
поведінки на тлі формування національної 
японської літературної мови. Звісно, через 
невеликий обсяг цієї розвідки неможливо 
провести детальний огляд всіх етапів ево-
люції японського мовленнєвого етикету. 
Тому ми вирішили зупинитися лише на тих 
головних моментах, які так чи інакше до-
зволяють зробити проекцію на вагомі здо-
бутки дослідників у галузі японської “тео-
рії мовного існування” (gengo seikatsu), а 
також комунікативних стратегій у сучасно-
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му мовознавстві і, таким чином, пояснити 
певною мірою сучасний стан цієї системи 
та особливості її функціонування у япон-
ському суспільстві сьогодення. Це дозво-
лить надалі вийти на нові орбіти наукової 
розробки системи японського мовленнєво-
го етикету, синхронізуючи як цілісне ви-
вчення, так і аналіз окремих її елементів із 
розвитком мови і суспільства. При огляді 
історії формування японської національ-
ної літературної мови ми спиралися зде-
більшого на доробок відомого російського 
японіста С.В. Невєрова [Неверов 1982].

Знаковою подією для розвитку япон-
ської мови стало, поза сумнівом, запози-
чення у VI–VII ст. ієрогліфічної писемнос-
ті з Китаю, а разом з нею – значної кіль-
кості китайських текстів, що містили нові 
для японців поняття, які були чужими для 
японської мови за своїм звуковим і мор-
фологічним складом, але поступово за-
своювалися мовою, стан розвитку якої на 
той час не дозволяв передати ці поняття за 
допомогою власне японської лексики. Як 
наслідок, система ввічливих мовних засо-
бів (keigo), що складає стрижень мовлен-
нєвого етикету, налічує значну кількість 
лексико-морфологічних елементів китай-
ського походження. Наприклад, у субка-
тегорії sonkeigo: ввічливі еквіваленти ді-
єслів – goran ni naru (“дивитися”), gozonji 
da (“знати”); спеціальний гонорифічний 
префікс go- для лексики китайського похо-
дження – go-setsumei ni nary (“пояснюва-
ти”), go-shinsetsu na (“добрий”), go-senmon 
(“спеціальність”); у субкатегорії kenjougo: 
“ввічливі” еквіваленти дієслів – haiken 
suru (“дивитися”), haichou suru (“слуха-
ти”), haidoku suru (“читати”), heisha (“моя 
фірма”), gusoku (“мій син”); спеціальний 
гонорифічний префікс go- для лексики 
китайського походження: go-annai suru 
(“провести, показати, спрямувати”); у суб-
категорії teichougo (мова суто формаль-
них ситуацій): shouchi shimashita, ryoukai 
shimashita (“Вас зрозумів”).

Відомо, що на початку VIII ст. китай-
ські ієрогліфи були добре відомі не лише 
в центрі, а й у віддалених районах країни 
і широко застосовувалися для написання 
різноманітних документів, при цьому вони 
використовувалися як силабічні літери для 
запису власне японської лексики (абетка 
manyougana). У IX–X ст., коли на базі ієро-

гліфів утворилася силабічна абетка kana, 
з’явилася можливість запису японських 
слів абетковим письмом. Це сприяло роз-
виткові грамотності, розквіту японської 
писемної мови. З огляду на мовленнєвий 
етикет нас у цьому зв’язку цікавлять епіс-
толярії, які як стилістична підсистема ма-
ють дуже давню історію і створили певні 
комунікативно-текстові аналоги у багатьох 
мовах. До таких мов належить і японська.

У Японії здавна видаються спеціальні 
збірки зразків листів різного змісту, які 
супроводжуються описом особливостей 
епістолярного стилю (shokantai). За свід-
ченням Є.Ю. Бессонової, провідну роль 
у підтриманні епістолярних традицій ві-
діграють саме такі видання. Їхня історія 
почалася давно. Так, у другій половині 
епохи Хейан (794–1192) письмові звістки 
обов’язково передбачали отримання листа 
у відповідь – ті називалися ourai shousoku, 
або просто ourai, – і вже в той час було на-
писано чимало посібників із прикладами 
листування. В епоху Камакура (1192–1333) 
було складено посібник “Juunigatsu ourai”, 
який містив зразки 24 листів (лист і відпо-
відь на кожен календарний місяць) [Бессо-
нова 2004]. Таким чином, посібники з на-
писання листів стали своєрідними збірка-
ми нормативів, підручниками з письмової 
форми мовленнєвого етикету.

Загалом, якщо говорити про японський 
епістолярій, то ступінь варіювання форми 
та змісту листів є надзвичайно високим 
порівняно з багатьма іншими, оскільки, 
окрім мети написання, долучається ще й 
фактор необхідності вибору відповідного 
рівня ввічливості, який чи не найкраще 
віддзеркалюється в листах-проханнях про 
допомогу, де чітко маркуються соціальні 
позиції автора та адресата повідомлення.

Коли комуніканти розмовляють об-
личчям до обличчя, фізичні жести, такі як 
уклін (без якого в Японії неможливе спіл-
кування), можуть використовуватися для 
вираження шанування, але, оскільки при 
листуванні це неможливо, особливу увагу 
слід приділяти вживанню гоноративних 
(sonkeigo) та депреціативних (kenjougo) 
форм ввічливості.

Про японське суспільство можна ска-
зати, що людські взаємини засновані на 
тому, щоб давати та отримувати. Японці 
почуваються надзвичайно зобов’язаними 
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людям, які зробили щось для них (напри-
клад, шанобливе ставлення до своїх вчи-
телів навіть після багатьох років із часу 
закінчення навчального закладу). Будь-які 
прояви уваги (наприклад, якщо вас пригос-
тили обідом) нескоро забуваються. Відно-
шення, пов’язані з наданням та отриман-
ням, не могли не відбитися на мові і закрі-
пилися у граматичній категорії директиву 
(направленості дії, yarimorai), яка широко 
використовується при листуванні.

Слід дотримуватися одного рівня ввіч-
ливості й одного стилю по всьому тексту 
листа. Так, наприклад, лист із вельми фор-
мальними початковим та кінцевим кліше 
не повинен містити основної частини із 
фамільярним забарвленням.

Якщо говорити про лінгвістичні марке-
ри епістолярного стилю, то, окрім клішо-
ваних виразів, увагу привертають елемен-
ти, притаманні виключно писемній формі 
вираження японської мови (kakikotoba), 
ґендерні та вікові особливості автора та 
реципієнта повідомлення. Оригінальність 
у стилі при написанні листів зазвичай 
справляє позитивне враження на адресата. 
Однак у японському епістолярії навпаки – 
найкраще враження справить чітке дотри-
мання історично сформованих норм ство-
рення тексту листа відповідної тематики. 
Одним із таких правил є включення сезон-
них слів (kigo) у вступній частині тексту 
листа. Навколишня природа завжди посі-
дала чільне місце у житті японців, а отже, 
починати лист одразу ж з основного тексту 
вважалося негарним.

Що ж до сучасного стану японського 
епістолярію, то внаслідок збільшення пи-
томої ваги листування через мережу Ін-
тернет з’явилася тенденція до спрощення 
правил (а іноді – до цілковитого недотри-
мання норм) написання листів, однак на 
сьогоднішній день поки іще важко при-
пустити, що писемна комунікація японців 
повністю втратить ознаки етикетності (це-
ремоніальності).

Якщо ж говорити про усну форму япон-
ської мови, то вона, за словами С.В. Не-
вєрова, розвивалася на базі діалектів, а 
зміна стрижневого діалекту, пов’язана із 
неодноразовим перенесенням столиці до 
різних районів країни, спричинила суттєве 
розходження між усною та писемною фор-
мами вираження японської мови на фоне-

тичному, лексичному і стилістичному рів-
нях. Розвиток японської літературної мови 
аж до періоду формування національної 
літературної мови був доволі своєрідним, 
оскільки японська мова займає проміжне 
положення між двома типами формування 
національної літературної мови – європей-
ським та китайським [Неверов 1982, 10].

Японська національна літературна 
мова формується в кінці ХІХ – на почат-
ку ХХ ст., в епоху Мейдзі (1868–1912), на 
базі класичного писемного стилю, який 
пов’язаний з абетково-ієрогліфічним пись-
мом. Однак проблема досягнення єдності 
усної та писемної мови (genbun icchi) не 
була розв’язана у цю епоху, а отже, не було 
досягнуто і бажаного завершення форму-
вання національної літературної мови і 
постала необхідність у подальший період 
зробити другу спробу у цьому напрямку 
(dainiji genbun icchi).

Питання про сучасні форми існуван-
ня японської літературної мови безпосе-
редньо пов’язане з аналізом тих змін, які 
мали місце в Японії після Другої світо-
вої війни. Дослідження, котрі проводили 
японські лінгвісти в останні десятиліття, 
свідчать про появу нової форми існуван-
ня національної літературної мови – так 
званої “спільної мови” (kyoutsuugo). Саме 
на такій формі, як вважають японські до-
слідники, і базується система сучасного 
японського мовленнєвого етикету [Kabaya, 
Kawaguchi, Sakamoto 1998, i].

Для сучасної японської лінгвістики вза-
галі і для мовленнєвого етикету зокрема 
намітився поворот у напрямку вивчення 
потенційних шляхів нормування та раціо-
налізації мови, що пов’язано з особливос-
тями формування національної мови, які 
ми окреслили вище. Якщо раціоналізація 
мови і мовної діяльності шляхом свідомо-
го нормуючого впливу на мовну систему 
є проблемною, то слід змінити мовленнє-
ві дії, тобто упорядкувати їх таким чином, 
щоб у них були максимально використані 
можливості мовної системи, яку потрібно 
наблизити до потреб мовної практики.

Мовленнєва дія, за О.О. Селівановою, – 
це “комунікативна взаємодія адресанта й 
адресата у мовленнєвому акті як фрагмент 
дискурсу”. А мовленнєвий акт, у свою чер-
гу, – це “одиниця мовлення, цілісність якої 
полягає у єдності мовленнєвого вислов-
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лення (локуції), мети (ілокуції) та спря-
мованості на результуючу реакцію (пер-
локуції) [Селиванова 2002, 330]. А якщо 
згадати головні характеристики етикетно-
го мовлення, то можна переконатися, що 
актуальними у зв’язку з цим питанням є 
ґрунтовний аналіз і коригування саме мов-
леннєвих дій, а не організація й нормуван-
ня системи ввічливих мовних засобів. Про 
це говорять, зокрема, сучасні дослідники з 
“Наукового товариства вивчення етикетно-
го мовлення Японії”. Вони повсякчас наго-
лошують на тому, що переважну більшість 
проблемних питань, пов’язаних із мов-
леннєвим етикетом, неможливо вирішити, 
аналізуючи лише ввічливу мову (keigo), – 
необхідно вдатися до ретельного вивчення 
ввічливого мовлення (keigo hyougen), шля-
хів реалізації етикетних мовних засобів у 
міжособистісному спілкуванні. Ось лише 
одна цитата: “Навіть якщо знати такі ввіч-
ливі слова, як irassharu (“йти, приходити, 
знаходитись”) та moushiagery (“говорити, 
виголошувати”), це не стане в пригоді у 
реальній комунікації, якщо не розуміти, 
за допомогою якого ввічливого засобу і у 
який саме спосіб передати те, що хочеш 
сказати, своєму співрозмовнику, зважаючи 
при цьому на нього” [Kabaya, Kawaguchi, 
Sakamoto 1998, i]. Справді, порушення 
норм мовленнєвої поведінки під час ко-
мунікації робить висловлення не тільки 
неввічливим, а ще й неадекватним навіть 
за умов його лексичної і граматичної пра-
вильності [Комісаров 2006, 92].

Отже, на нашу думку, можна сміливо 
стверджувати, що на сучасному етапі до-

слідження, присвячені японському мов-
леннєвому етикету, опинилися у сфері 
вивчення лінгвістичної теорії тексту і ко-
мунікації, яка може бути співвіднесена з 
японською “теорією мовного існування” 
(gengo seikatsu), що виникла з необхідності 
системного вивчення проблематики “мов-
ного існування людини і суспільства” і є 
результатом прагнення японських лінгвіс-
тів об’єднати уявлення про систему мови 
та про застосування цієї системи.

Підсумовуючи, можна сказати, що 
відправним пунктом для сучасних дослі-
джень мовленнєвих дій у зв’язку з етике-
том є те, хто, кому, про кого / про що, за 
яких обставин і як саме повинен передати 
інформацію. І тут варто повернутися до 
сказаного нами на початку, зазначивши, 
що у зв’язку з вивченням комунікативного 
аспекту японського мовленнєвого етикету 
спостерігається тенденція до розширення 
уявлення про ввічливе мовлення: пропо-
нується розрізняти “шанобливе мовлен-
ня” (keii hyougen) і “мовлення з простою 
установкою на адресата” (hairyo hyougen). 
Тобто мовленнєвий етикет, який подолав 
довгий шлях свого розвитку у процесі 
формування національної японської літе-
ратурної мови, на сьогоднішній день – це 
вже не просто засіб вираження поваги, це 
не лише знаряддя встановлення та дотри-
мання ієрархії чи субординації, як було ко-
лись. Йдеться про чітко організований, ло-
гічно структурований і потужний механізм 
забезпечення комунікації між членами су-
часного демократичного суспільства. 
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Будь-якій мові, що функціонує на 
великій території, або за межами 

основної держави, або в її межах, прита-
манна територіальна варіативність. Вона 
виникає під впливом складного комплек-
су причин, найважливішою з яких є прямі 
контакти між двома (або більше) мовними 
колективами, що перебувають у конкрет-
ній соціально-мовній ситуації в умовах 
культурно-історичного та географічного 
середовища [Чередниченко 1981, 246]. 
Під прямими (безпосередніми) мовними 
контактами ми розуміємо такі, при яких 
населення, що говорить різними мовами, 
стикається, змішується та утворюється 
прошарок людей, які володіють у певній 
мірі обома мовами [Степанов 1976, 43]. 
Безпосередні контакти пов’язані з дво-
мовністю (багатомовністю) населення, 
яке тривалий час проживає на прилеглих 
(спільних) територіях, у результаті чого 
в мовах, що контактують, розвиваються 
спільні структурні ознаки на всіх рівнях 
[Нерознак 1985, 197–198].

Виключно цікавою з точки зору лінг-
вістичної ситуації є територія так званого 
культурного Азербайджану, що охоплює 
територію сучасної Республіки Азербай-
джан, а також провінції Західний Азербай-
джан, Східний Азербайджан, Ардабіль, 
Курдистан (частково) Ісламської Респу-
бліки Іран. На думку авторитетних тюрко-
логів, у тюркських мовах, розташованих 
на прилеглих до інших мов територіях, 
спостерігається явище так званої мовної 
атракції: риси, притаманні одній мові, ви-
являються в певній мірі в сусідній мові, і 
навпаки. Специфічні особливості сусідньої 
мови спостерігаються в структурі діалектів 
першої мови [Гаджиева 1975, 28]. Мовна 
інтерференція, що при цьому виникає, за-
звичай спостерігається в усіх сферах мови 
(в лексиці, фонетиці, морфології, синтак-
сисі), запозичується та просякає будь-
який елемент системи мови [там само, 29; 
Simpson 1994, 206–210; Dixon 1997]. Од-

нак слід зауважити, що терміни „інтерфе-
ренція” та „запозичення” не є тотожними. 
Серед великої кількості відмінностей між 
цими поняттями (дет. див.: [Баранникова 
1972, 93–94]), на наш погляд, головним є 
те, що запозичення суттєво не впливає на 
структуру мови, не привносить до неї по-
мітних нових рис (пор. велику кількість 
арабізмів у перській мові). Інтерференція 
натомість за особливо сприятливих умов 
може спричинити суттєві зміни в будові 
мовної системи, в її внутрішніх зв’язках та 
організації. Інтерференція можлива лише 
за умови тривалих безпосередніх контак-
тів носіїв. Запозичення ж може відбути-
ся навіть за відсутності безпосереднього 
зв’язку носіїв мови.

Розділена на дві частини лише на по-
чатку XIX століття, ця територія є етнічно 
спільною для тюркомовного та іраномовно-
го населення. Слід зауважити, що питання 
про шляхи розвитку та формування азербай-
джанського етносу і його мови є дискусій-
ним. Стосовно нього склалися дві концепції.

Згідно з першою на території Ірансько-
го Азербайджану, починаючи з IV століття 
до н.е. і до XI–XII століть, існував ірано-
мовний народ зі своєю мовою, відомий у 
X столітті у східній літературі під назвою 
“азері”. До того там мешкало населення, 
етнічна приналежність якого достеменно 
не відома, але припускається, що хурито-
мовне та еламомовне. На території Радян-
ського Азербайджану в давнину прожива-
ли головним чином кавказомовні племена, 
а ранньовічний албанський народ говорив 
на мові, відомій з давньої літератури під 
назвою “аранська”, яка була чи то кавказь-
кою, чи то іранською. Потім, у зв’язку з 
сельджуцько-огузьким завоюванням Пе-
редньої Азії та Закавказзя в XI–XII ст., на 
території культурного Азербайджану – в 
результаті асимілювання іраномовного на-
селення на півдні та кавказомовного на 
півночі – виник сучасний тюркський азер-
байджанський народ зі своєю мовою.

О.Ч. Кшановський 
ДАНІ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ТИПОЛОГІЇ ТА АРЕАЛЬНОЇ 

ЛІНГВІСТИКИ У ВИКЛАДАННІ СУЧАСНОЇ 
ПЕРСЬКОЇ МОВИ
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Відповідно до іншої концепції, на тери-
торії культурного Азербайджану з глибокої 
давнини проживали давньотюркські пле-
мена і процес формування азербайджан-
ського етносу та його мови охоплює майже 
півторатисячолітню історію, із середини                                                         
I тис. до н.е. до кінця I тис. н.е. Завершен-
ня цього процесу збігається з кінцем ран-
нього Середньовіччя, якраз із початком 
сельджуцько-огузьких завоювань, з цим 
пов’язують масовий приплив тюркських 
племен на територію Азербайджану (згід-
но з першою версією цей процес із зазначе-
ного моменту лише починається). Єдиного 
іраномовного народу на цих територіях 
не існувало, саме тому перська мова за 
більш ніж тисячу років (з VII ст. до н.е. до           
XII ст. н.е.) не стала загальнонародною. 
Деякі дослідники припускають, що тюрк-
ські племена складали чисельну більшість 
у порівнянні з іраномовними (дет. див.: 
[Гейбуллаев 1991]).

Незважаючи на суттєві відмінності по-
глядів науковців на праісторію взаємо-
стосунків та контактування носіїв азер-
байджанської (її відповідних діахронічних 
станів) та перської (її відповідних діахро-
нічних станів), всі вони погоджуються з 
тим, що тюркомовне та іраномовне насе-
лення на цих територіях протягом тривало-
го часу (згідно з різними версіями від 10 до 
25 століть) перебуває в безперервному про-
ксимальному контактуванні. Результатом 
взаємовпливу класичної аглютинативної та 
аналітичної “староазербайджанської” і кла-
сичної фузійної та синтетичної давньопер-
ської мов, на наш погляд, стала поступова 
зміна морфологічної будови останньої.

Проведений нами аналіз матеріалу 
сучасної перської мови на предмет лінг-
вістичних рис певного морфологічного 
типу виявив більше двадцяти різнорівне-
вих ознак, пов’язаних з аглютинативною 
технікою зв’язку морфем у складі слово-
форми, більшість яких не спостерігалося 
в давньоперській мові, тобто до початку 
активних взаємостосунків з носіями тюрк-
ських діалектів. Це дозволяє визначити 
сучасну перську мову як мову аглютина-
тивного морфологічного типу (зарахувати 
сучасну перську мову до класу так званих 
новоаглютинативних мов).

Серед фонетичних характеристик, 
пов’язаних з аглютинативною технікою, 

слід назвати: мінімальну кількість випад-
ків збігу приголосних звуків (так званих 
кластерів) на початку та в кінці слова (та-
кий збіг спостерігається лише в деяких 
нещодавно запозичених словах), бідність 
сучасної перської мови на дифтонги, наяв-
ність регресивного сингармонізму, фіксо-
ваний наголос на останньому складі. Се-
ред лексичних характеристик, пов’язаних 
з аглютинативною технікою, слід назвати 
такі: наявність великої кількості віддіє-
слівних імен та дієприкметників, а також 
наявність особливого класу складних     
слів – складних дієслів. Серед словотвір-
них характеристик, пов’язаних з аглютина-
тивною технікою, слід назвати: наявність 
самостійної основи-кореня, просте струк-
турне виокремлення афікса та основи-
кореня, походження афіксів від повнознач-
них слів, однозначність афіксів, виключну 
продуктивність способу словоскладан-
ня. Серед морфологічних характеристик, 
пов’язаних з аглютинативною технікою, 
слід назвати такі: відсутність поділу слів 
на підкласи за типами основ (відмін та діє-
відмін), наявність постфікса ra, мінімаль-
на кількість префіксів та велика кількість 
суфіксів, ізольованість та самостійність 
афіксів (можливість їхнього дистантного 
вживання, а також так званого групового 
оформлення), наявність морфологічного 
способу редуплікації, факультативність 
(необов’язковість) деяких морфологічних 
показників. Серед синтаксичних харак-
теристик, пов’язаних з аглютинативною 
технікою, слід назвати: наявність твердого 
порядку слів у словосполученнях “означен-                                                                             
ня – означуване” (постпозиція означення), 
кінцеву позицію дієслова в реченні, існу-
вання синтаксичних прийомів інкорпора-
ції, полісинтетизму та ізоляції, відсутність 
синтаксичного зв’язку узгодження.

На нашу думку, така інформація пови-
нна безпосереднім чином використовувати-
ся для викладання перської мови, оскільки 
дозволяє набагато логічніше пояснити та 
зручніше представити велику кількість гра-
матичних явищ сучасної перської мови. Для 
ілюстрації наведемо приклад того, як, вико-
ристовуючи вищевикладені теоретичні по-
силання, можна сформулювати правила ді-
єслівного наголосу сучасної перської мови.

Редукція та відпадання історичних 
кінцевих складів у подальшому розви-
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тку майже всіх іранських мов дає привід 
припускати, що наголос у давньоперській 
мові падав не на останній склад [Опыт 
историко-типологического… 1975, 54; Ви-
ноградова 1997, 39]. Відпадання в окре-
мих мовах історичних початкових скла-
дів багатоскладових довньоперських слів 
вказує на те, що він падав й не на початок 
багатоскладового слова [Опыт историко-
типологического… 1975, 54]. У свою чер-
гу, відображення в окремих новоіранських 
мовах індоєвропейських типів акценту-
вання – баритонального, тобто нерухомого 
наголосу на основі в усіх словоформах, та 
окситонального, тобто нерухомого наго-
лосу на закінченні в усіх словоформах, –                                                                   
дозволяє припустити, що в давньоперській 
мові наголос був нефіксованим [Виногра-
дова 1997, 39]. У середньоперській мові 
наголос вже фіксується на кінці слова 
[Молчанова 1997, 59]. Це, на нашу думку, 
пов’язано зі зміною структури перської 
мови. Річ у тім, що наголос має два різно-
види – кумулятивний (тобто відмежовує 
слова одне від одного шляхом об’єднання 
морфем у межах слова та показу його мор-
фемної єдності) та делімітативний (тобто 
виступає межовим сигналом кінця слова, 
саме цим відмежовуючи слова одне від од-
ного). Вони компенсаційно взаємозалежні: 
максимум кумуляційної організації слова 
передбачає мінімум межових сигналів, і 
навпаки [Виноградов, Реформатский 1969, 
124]. Властивий давньоперській мові не-
фіксований і, можливо, рухомий наголос 
суттєво характеризує її в типологічному 
плані – як мову фузійного типу. Індоєв-
ропейський наголос є більш міцним про-
содичним маркером єдності слова, ніж, 
наприклад, урало-алтайський наголос 
або сингармонізм саме через фузійний 
принцип морфологічної структури слова 
[Виноградов, Реформатский 1969, 123]. 
Урало-алтайський наголос є фіксованим, 
що різко обмежує його розрізнювальну 
здатність. Він не може виконувати роль 
просодичної диференційної ознаки в по-
будові морфологічної парадигми та обме-
жується делімітативною функцією, тобто 
є маркером єдності слова в синтагматич-
ному плані (а не в парадигматичному, як 
в індоєвропейських мовах) та його кінця, 
тобто є межовим сигналом. Функцію ж 
парадигматичного “організатора” бере на 

себе сингармонізм. Інакше кажучи, функ-
ції, які поєднує індоєвропейський наголос, 
в урало-алтайських мовах поділено між 
наголосом та сингармонізмом (явищем та-
кож суперсегментним, яке не слід плутати 
з асиміляцією) [Виноградов, Реформат-
ский 1969, 124; Виноградов 1990, 445].

Наявність фіксованості наголосу в аглю-
тинативних мовах пов’язана з утворенням 
слів на базі ціліснооформлених слів. У цих 
мовах майже всі суфікси (точніше, корені 
в ролі суфіксів) існують самостійно і лише 
тимчасово сполучаються з головним коре-
нем, зберігаючи чіткість та відокремленість 
[Зубкова 1991, 5]. Саме з цим пов’язана 
слабкість словесного наголосу (або його 
цілковита відсутність у висловлюванні) в 
тюркських та низці іранських мов (пер-
ській, таджицькій, осетинській, парачі та 
інших) і його залежність від фразової про-
содії [Эльдман 2002, 83]. Інакше кажучи, 
навіть у складі словоформ словесний на-
голос діє за законами фразового наголосу у 
висловлюванні. Тобто словоформу можна 
розглядати як синтаксичну групу, що скла-
дається з афіксів-слів, які, у свою чергу, є 
самостійними синтаксичними групами, що 
входять до дієслівної групи.

Наприклад, за правилами турецької та 
азербайджанської мов у дієслівних слово-
формах наголос ставиться на крайній пра-
вий показник виду [Добровольский 1987, 
266–269; Seyidov, Abdullayeva 2004]. Ана-
логічне правило функціонує і в сучасній 
перській. Так, у перфекті дієслова kardan 
‘робити’ наголос падає на показник виду, 
суфікс -e:

Kard-e-ast  –  ‘він зробив’.
Ця словоформа складається з: 1) основи 

минулого часу kard; 2) суфікса результатив-
ності дії -e, який є скороченою формою діє-
слова estād ‘стояти, ставати; разом з основою 
минулого часу він утворює дієприкметник 
минулого часу karde ‘зроблений’; 3) діє-
слівної зв’язки 3 особи однини -ast ‘є’. 
Крайнім правим показником виду у слово-
формі (=синтаксичній групі) є суфікс -e.

В імперфекті того ж дієслова діє таке 
саме правило:

mi-kard-ast   –  ‘він робив’.
Ця словоформа, окрім основи та зв’язки, 

складається з префікса багатократності 
дії mi-, який є скороченою формою при-
слівника hamiše ‘постійно, завжди’. У цій 
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словоформі (=синтаксичній групі) крайнім 
правим показником виду є префікс mi-, на 
який падає наголос.

Якщо вищенаведені показники виду – 
суфікс -e і префікс mi- – сходяться в межах 
однієї словоформи (=синтаксичної групи), 
як, наприклад, у неочевидному імперфек-
ті, то наголос падає на правий крайній з 
них, тобто на суфікс -e.

mi-kard-e-ast – ‘він (здається, кажуть, 
так виглядає, що) робив’.

Коли дієслівна основа з’являється в 
реченні без зв’язки, наприклад у претері-
тальних формах 3 особи однини:

kard – ‘він (з)робив’,
nevešt – ‘він (на)писав’,

або якщо зв’язка приєднується до основи 
без показнику виду, наприклад у претері-
тальних особових формах:

kard-am  –  ‘я (з)робив’,
nevešt-id  –  ‘ви (на)писали’,

або коли основа виступає у складі інфіні-
тива, наприклад:

kard-an  –  ‘(з)робити’
nevet-an  –  ‘(на)писати’,
основи поводяться як імена, тобто на-

голос падає на крайній правий склад, або, 
краще сказати, перед лексичною межею 
[Добровольский 1987, 270–271].

Це акцентологічне правило є головним 
для тюркських мов і стало таким для су-
часної перської мови.
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ЛЕКСИЧНІ ТА фРАЗЕОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ 

КОНЦЕПТУ ДУША В ПЕРСЬКІЙ МОВІ

У сучасному глобалізованому світі 
невпинно зростає інтенсивність 

взаємодії представників різних етносів і 
культур. Це зумовлює цікавість лінгвістів 
до дослідження мовних явищ у широкому 
екстралінгвістичному контексті, зокрема 
пов’язаних з проблемами міжмовної ко-
мунікації. Сьогодні не викликає сумніву, 
що для успішної комунікації недостатньо 
знати лише мову того чи іншого народу, 
необхідно також розуміти особливості сві-
тосприйняття, національного характеру і 
менталітету представників іншої культури. 
Тому останнім часом все більшає кількість 
робіт, присвячених дослідженню мовної 
картини світу. Проблеми мовної картини 
світу активно досліджують у різних напря-
мах лінгвістичної науки. Ними цікавилися 
такі дослідники, як Ю.Д. Апресян, А.А. За-
лізняк, Г.В. Колшанський, О.О. Корнілов, 
О.С. Кубрякова, В.А. Маслова, Б.О. Сере-
бряников, Н.Ю. Шведова, О.Д. Шмельов, 
О.В. Урисон, А.Д. Бєлова, І.О. Голубовська, 
С.Я. Єрмоленко, Л.П. Іванова, Л.А. Лиси-
ченко, Ж.П. Соколовська, Н.І. Сукаленко 
та інші.

Вважають, що в основі мовної картини 
світу лежить концептуальна картина світу, 
або концептуальна система – певним чи-
ном упорядкована система знань та уявлень 
про світ, якою володіє індивід. О.С. Кубря-
кова вважає, що субстратом концептуаль-
ної системи є “концепти, образи, уявлення, 
певні схеми дії і поведінки тощо, деякі іде-
альні сутності, не завжди безпосередньо 
пов’язані з вербальним кодом”, а тому, на 
її думку, мовну картину світу можна визна-
чити як частину концептуального світу, що 
“має “прив’язку” до мови і відбита крізь 
мовні форми” [Кубрякова 1988, 141–142].

Отже, концепт – це основна одиниця 
концептуальної системи мовця. У сучасній 
лінгвістиці процесами осмислення і дослі-
дження концептів займаються переважно 
два напрями: когнітивна лінгвістика і лінг-

вокультурологія. Представники когнітив-
ного підходу (Н.Д. Арутюнова, А.П. Ба-
бушкін, С.А. Жаботинська, В.І. Карасик, 
О.С. Кубрякова, З.Д. Попова, І.А. Стернін, 
О.О. Селіванова та ін.) вважають, що кон-
цепт – це “термін, що служить для пояс-
нення одиниць ментальних або психічних 
ресурсів нашої свідомості і тієї інформа-
ційної структури, яка відображає знання і 
досвід людини; оперативна змістовна оди-
ниця пам’яті, ментального лексикону, кон-
цептуальної системи і мови мозку (lingua 
mentalis), всієї картини світу, відображеної 
в людській психіці” [Кубрякова 1996, 90].

У лінгвокультурологічних досліджен-
нях (А. Вежбіцька, С.Г. Воркачов, І.О. Го-
лубовська, О.О. Корнілов, В.В. Красних, 
Д.С. Лихачов, В.В. Колесов, В.А. Маслова, 
С.Є. Нікітіна, Ю.С. Степанов, В.М. Телія  
та ін.) концепт – це перш за все “культур-
ний” феномен. І.О. Голубовська визначає 
концепт як “комплекс культурно детерміно-
ваних уявлень про предмет” [Голубовская 
2002, 108], Ю.С. Степанов – як “згусток 
культури у свідомості людини: те, у вигля-
ді чого культура входить у ментальний світ 
людини… і те, за допомогою чого людина – 
пересічна, звичайна людина – сама входить 
у культуру, а в деяких випадках і впливає 
на неї” [Степанов 2001, 40]. За С.Г. Ворка-
човим, концепт є “одиницею колективного 
знання / свідомості, яка має мовне вира-
ження і позначена етнокультурною специ-
фікою” [Воркачов 2001, 70]. Цей дослідник 
вважає, що в лінгвокультурології концепт – 
це “перш за все вербалізований культурний 
смисл”, а тому “за умовчанням” він є лінг-
вокультурним концептом (лінгвоконцеп-
том) [Воркачов 2007, 13].

Метою цієї розвідки є встановлення 
специфіки концепту ДУША в персько-
мовній картині світу через аналіз лексико-
фразеологічних засобів, що виражають 
(або вербалізують) цей концепт. Концепт 
ДУША є універсальним, він існує в усіх 
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лінгвокультурах. Проте в кожній з них він 
має свій набір специфічних рис. Виявити, 
які саме риси цього універсального кон-
цепту притаманні свідомості носіїв пер-
ської мови, і є завданням розвідки. Іншими 
словами, ми спробуємо зрозуміти, як від-
чувається душа в перськомовному середо-
вищі і якими засобами позначаються ці 
відчуття у перській лексиці і фразеології. 
Остання становить цікавий матеріал для 
дослідження концептів з огляду на її дво-
бічний характер. З одного боку, фразеоло-
гія є мовною універсалією, оскільки немає 
жодної мови, в якій би не було фразеоло-
гічних висловлювань (В.Г. Гак); з друго-
го – їй притаманна яскраво виражена на-
ціональна специфіка. Саме у фразеології 
яскравіше, ніж у будь-якій іншій системі 
мови, виявляються особливості національ-
ного мислення, сприйняття світу, його ка-
тегоризації і концептуалізації. 

Душа відноситься до компонентів мо-
делі людини, недосяжних для безпосе-
реднього спостереження. Це – продукт 
людського мислення, ідеальне явище, яке 
неможливо остаточно зрозуміти та описа-
ти. Як зазначає М. Міхєєв, “денотат у душі 
відсутній, а десигнат являє собою доволі 
аморфне утворення – по суті, лише деякий 
розпливчастий набір властивостей… що 
не піддаються експериментальній пере-
вірці” [Михеев 1999, 145]. Проте рекон-
струкцію цього складного об’єкта через 
його мовне вираження та залучення різно-
манітних позамовних знань, пов’язаних 
з ним, успішно здійснено в російській і 
українській науках. Як зазначає І.О. Го-
лубовська, в російському та українсько-
му культурному ареалах душа виступає 
“символом внутрішнього психічного сві-
ту людини, місцем локалізації її емоцій і 
“високих” бажань, пов’язаних із задово-
ленням духовних потреб” [Голубовская 
2002, 114]. “Душа – це орган внутрішнього 
життя людини, тобто всього того, що не 
пов’язане безпосередньо ані з фізіологією, 
ані з діяльністю інтелекту. Це зосереджен-
ня внутрішнього світу людини, її істинних 
бажань і почуттів, всього життєво важли-
вого для цієї особистості” [Урысон 2003, 
22]. Цей невидимий орган “може боліти; 

виступає як вмістилище; є компактним; 
локалізований десь у грудях; може функці-
онувати незалежно від волі суб’єкта, хоча 
і частково контролюється ним” [Михеев 
1999, 146]. 

Лексикографічні довідники з перської 
мови дають багатий матеріал для спостере-
жень. Концепт ДУША в перських словни-
ках вербалізований трьома словами: пер-
ським jān, що походить від авестійського 
слова gâya- жити (середньоперський варі-
анті gyan-) [Farhang 1998, 146]; арабським 
ruh та перським ravān, яке є дериватом 
від дієслова raftan йти (дієприкметником 
теперішнього часу). Останній номен, за 
даними російсько-перських словників, пе-
реважно вживається на позначення явищ, 
пов’язаних із психічним станом людини. 
Проте у тлумачному словнику А. Деххода 
наведена цікава інформація стосовно роз-
межування понять, що позначаються сло-
вами jān і ravān, у давніх персів. У дав-
нину існувало дві думки. Згідно з першою 
ці слова позначували два різних різновиди 
душі: jān – тваринну душу (ruh-e heyvāni), 
а ravān – душу розумної істоти (nafs-e 
nāteqe). При цьому jān була деякою мате-
ріальною сутністю, яка вмирала разом з ті-
лом людини, а ravān – сутністю духовною, 
що була вічною. Автор словника посила-
ється на трактат Ібн Сіни, в якому йдеть-
ся про те, що Бог створив людей із трьох 
речей: 1) тіла tan (араб.: badan, jasad), 
2) душі-jān (араб.: ruh) і 3) душі-ravān 
(араб.: nafs). Численні поетичні приклади 
демонструють, що їхні автори розмежову-
вали ці поняття. Згідно з другою думкою, 
яка, очевидно, з’явилася пізніше, слова jān 
і ravān позначають одну сутність і сприй-
маються як синоніми [Dehxoda, 110].

Аналіз українсько-перських паралелей 
показав, що багатьом українським сталим 
словосполученням зі словом душа в пер-
ській мові відповідають вирази зі словом 
del серце: в душі – dar del (досл.: в серці); 
всією душею – bā jān-o del (досл.: з ду-
шею і серцем); у глибині душі – dar tah-e 
del (досл.: на дні серця), від усієї душі – 
az tah-e del (досл.: із дна серця); у мене 
душа не лежить – del-am nemiāyad (досл.: 
моє серце не приходить); у мене душа 
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не на місці – del-am šur mizanad (досл.: 
моє серце хвилюється); душа радіє – del-e 
ādam xoš ast (досл.: серце людини гарне); 
виливати душу – del-e xod-rā xāli kardan 
(досл.: спустошувати своє серце); скільки 
душа забажає – har če del bexāhad (досл.: 
все, що серце захоче); душі не чути – del 
dādan (досл.: віддавати серце) тощо.

Стосовно перекладу на перську мову 
дериватів і композитів, а також вільних 
словосполучень зі словом душа можна за-
значити, що в похідних словах частіше 
вживається номен ruh і його деривати. На-
приклад: душевний – ruhi, душевна триво-
га – hayajān-e ruhi, душевний стан – vaz’-e 
ruhi, душевний спокій – ārāmeš-e ruhi; 
слово депресія (пригнічений стан духу) на 
перську також перекладається словосполу-
ченням із цим словом: afsordegi-ye ruhi. 
Ці та інші спостереження наштовхують на 
думку, що перському слову ruh більшою 
мірою відповідає українське слово дух. При 
позначенні розладів психічного стану час-
то вживається номен ravān: душевнохво-
рий – bimār-e ravāni (але є і bimār-e ruhi), 
душевний розлад – extelāl-e ravāni тощо.

Обмеживши коло пошуків мовної реа-
лізації концепту душа в перській мові но-
меном jān, ми проаналізували його репре-
зентацію в перекладних і тлумачних слов-
никах та зіставили отриману інформацію 
з тією, що відома з праць, присвячених 
дослідженню цього концепту в російській 
та українській науках. Наводимо деякі ви-
сновки цього аналізу:

1. Слово jān у перській мові, так само 
як слово душа в українській та російській 
мовах, тільки з більшою інтенсивністю, 
використовується для позитивно-оцінного 
звертання до людини (пор.: рос. душенька, 
душа моя; укр. душечко) та у відповідь на 
звертання. Крайній ступінь прив’язаності 
знаходить прояв у таких похідних словах: 
jānān – коханий, коханець, любовний – та 
jānjān – милий, коханий, задушевний.

2. Душа сприймається як аналог лю-
дини, що видно з таких детермінативів: 
jānāzār – дратівливий (досл.: такий, що 
мучить душу), jānāsā – такий, що заспо-
коює душу, jānfarsā – виснажливий (досл.: 
такий, що виснажує душу), а також слово-

сполучення talafāt-e jāni – людські жертви. 
У перській мовній картині світу, так само 
як у російській та українській [Голубовская 
2002, 118], номен jān метонімічно може 
позначати людину в певному морально-
етичному ракурсі. Це зафіксовано в таких 
композитах: pākjān – шляхетний (досл.: 
той, у кого чиста душа), xoškjān – неві-
рний; безталанний; байдужий (досл.: той, 
у кого суха душа), saxtjān – живучий; жор-
стокий (досл.: той, у кого тверда душа), 
šišejān – боязкий, слабкий (досл.: той, у 
кого душа як скло), gerānjān – інертний; 
скнарий (досл.: той, у кого дорога душа), 
jānāhani – жорстокий; відважний (досл.: 
той, у кого залізна душа).

3. У свідомості носіїв перської мови 
душа становить найвищу цінність і анало-
гізується із життям, що випливає із семан-
тики таких складних дієслів: jān bāxtan 
(досл.: програвати душу) / jān afšāndan 
(досл.: розсипати душу) – віддавати жит-
тя, жертвувати життям; jān dādan (досл.: 
віддавати душу) / jān taslim kardan, jān 
sepordan (досл.: вручати душу) – поми-
рати, віддавати Богу душу; jān baxšidan 
(досл.: дарувати душу) – воскрешати, 
оживляти; jān gereftan (досл.: брати 
душу) – оживати, повертатися до життя; az 
jān sir šodan (досл.: бути ситим життям) – 
втомитися від життя, відчувати відразу до 
життя. Це також засвідчують такі дерива-
ти і композити: jānvar – тварина, істота; 
jānāfarin – творець (епітет Бога, досл.: 
той, що створив душу); jāndār – 1) жива 
істота, 2) охоронець (досл.: той, що має 
душу); jānpanāh – укриття (досл.: укриття 
для душі); jāndāru – протиотрута (досл.: 
ліки душі), jāndāne – тім’ячко у дитини 
(досл.: зернина душі), а також одне із зна-
чень похідного слова jāni: життєвий; той, 
що стосується життя. Цікаво, наскільки 
по-різному перекладаються словосполу-
чення слова jāni зі словами dust друг, то-
вариш та došman ворог. У перекладі вну-
трішня форма слова не зберігається, тому 
маємо словосполучення: dust-e jāni – за-
душевний, дорогий друг; došman-e jāni – 
смертельний ворог. Вислів “присягаюся 
життям” на перську мову також перекла-
дається зі словом jān: be jān-e xod-am.
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4. Перси уявляють душу як деяку суб-
станцію, локалізовану всередині люд-
ського тіла, яку можна відібрати, вирвати, 
вкрасти, витягнути назовні тощо. Це за-
свідчує внутрішня форма таких похідних 
слів: jānsetān – той, що забирає, захоплює 
душу, jānrobā – той, що викрадає душу, 
jānbar – той, що відносить душу; а також 
складні дієслова jān kandan (досл.: вири-
вати душу) зі значеннями: 1) страждати, 
терпіти незгоди; 2) важко, до знесилення, 
працювати, та jān kešidan (досл.: тягнути 
душу) зі значеннями: 1) позбавляти життя, 
вбивати; 2) мучити, катувати.

Душа може і сама змінювати локалі-
зацію, що, очевидно, пов’язано з уявлен-
ням про її рухливість. Внутрішня форма 
пари фразеологізмів jān-e kas-i-rā be lab 
āvordan / rasāndan виводити з себе; зне-
силювати (досл. чиюсь душу приноси-
ти до губ) та jān-am be lab rasid (āmad)                
1) я виснажився, знесилився; 2) мені на-
бридло, мій терпець урвався (досл.: моя 
душа дійшла до губ) показує, що душа, 
за уявленням персів, перебуваючи десь 
усередині, може вийти назовні через рот. 
Словник Деххода наводить близькі за 
значеннями фразеологізми jān be halq 
(hanjare) rasidan та jān de dahān āmadan 
(rasidan), у яких душа “доходить” не до 
губ, а, відповідно, до гортані і рота (halq 
/ hanjare – гортань, горло; dahān – рот). 
Проте у словнику зазначено ще одне зна-
чення цих фразеологізмів – “бути в агонії” 
[Dehxoda, 119]. Зафіксований також фразе-
ологізм jān dar bini rasidan (bini – ніс) зі 
значеннями жити у злиднях; помирати. 

Внутрішня форма деяких фразеоло-
гічних словосполучень засвідчує, що у 
мовній свідомості персів душу можна не 
тільки “принести”, а й “віднести”: у зна-
ченні врятуватися використовують фра-
зеологізми jān be salāmat bordan (досл.: 
благополучно віднести душу) та jān(-e 
sālem) be dar bordan (досл.: віднести 
(здорову) душу у двері). Розмовні фразео-
логізми jān-aš raft / jān-aš šod (досл.: його 
душа пішла), які перекладаються як “він 
помер”, також передають ідею рухливості 
душі. З тим же дієсловом raftan йти зафік-
сований фразеологізм jān-aš barāye u dar 

miravad – він душі в ньому не чує (досл.: 
його душа заради нього йде у двері) [див.: 
Голева 2000, 150]. 

Цікаво, що ідею здатності душі літати, 
притаманну як українській, так і російській 
свідомості, знаходимо втіленою лише в од-
ному фразеологізмі зі словом ruh: ruh-aš 
parvāz kard (досл.: його душа полетіла), 
синонімом якого є більш поширений фра-
зеологізм ruh-aš tāze šod. Обидва перекла-
даються як “він воскрес душею”, “він під-
бадьорився ” [див.: Голева 2000, 323]. 

6. Протиставлення душі і тіла, прита-
манне українському та російському куль-
турним соціумам, актуальне і для пер-
ськомовного середовища. Це засвідчує 
повний еквівалент перекладу російського 
словосполучення “душа і тіло” як jān-o 
badan і підтверджують численні поетичні 
приклади, що наводяться для ілюстрації 
у словнику Деххода. Можна припустити, 
що пара фразеологізмів be jān āmadan / 
rasidan змучитися, виснажитися; вихо-
дити з себе, втрачати терпіння (досл.: 
приходити до душі) та be jān āvardan / 
rasāndan виснажувати; виводити з себе 
(досл.: приводити до душі) передають уяв-
лення персів про те, що до душі “можна 
дійти або довести” як до останньої межі 
терпіння та сил, за якою вже нічого не за-
лишається, як померти. 

7. Ідею необхідності тримати душу в 
чистоті та виховувати її, не сторонню для 
українського і російського менталітетів, 
знаходимо у таких словах: pākjān шля-
хетний (досл.: той, у кого душа чиста), jān 
šostan (досл.: мити душу), яке вживаєть-
ся метафорично, а також jān parvardan 
(досл.: виховувати душу) та його дериваті 
jānparvar (досл.: той, що виховує душу), 
які вживаються в прямому і переносному 
смислі у значенні “розрадити когось”. 

8. Зафіксовані схожі з українськими 
уявленнями про те, що душа може горіти, 
наприклад: ātaš be jān-aš bād! – Нехай го-
рить його душа! Нехай це горить вогнем!, 
jān-e kas-i ātaš zadan – засмучувати ко-
гось (досл.: підпалювати чиюсь душу); це 
видно і у внутрішній формі слів-синонімів 
зі значенням сумний, скорботний: jānsuz 
(досл.: такий, що пече душу) / jāngodāz 
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Лексичні та фразеологічні засоби вираження концепту ДУША в перській мові

(досл.: такий, що розплавляє душу), а та-
кож у слові jānafruz – такий, що приводить 
у захват (досл.: такий, що запалює душу). 

9. Оригінальним перським уявленням 
є те, що душу можна розсипати, розки-
дати. Кілька фразеологічних сполучень з 
відповідними дієсловами передають ідею 
жертвування життям: jān andāxtan (досл.: 
кидати душу), jān afšandan / jān pāšidan 
(досл.: розсипати душу), jān dar xatar 
andāxtan (досл.: кидати душу в небезпе-
ку), jān dar pā-ye kas-і (dar qadam) rixtan 
(досл.: розсипати душу перед чиїмось но-
гами / кроками) тощо.

10. Перську душу, як і українську, мож-
на “пошкрябати”. Але про це свідчить 
тільки одне похідне слово jānxarāš – бо-
лісний, дратівливий (досл.: той, що шкря-
бає душу). 

Отже, розглянувши лінгвістичні засоби 
вираження концепту ДУША в лексичній 
та фразеологічній системах перської мови, 
ми отримали набір специфічних рис, що 
характеризують спосіб сприйняття цього 
концепту персами. Проведений зіставний 

аналіз засвідчив, що для українського та 
перського культурно-мовних ареалів при-
таманно багато спільних уявлень стосовно 
концепту ДУША. Проте є і відмінності. На-
приклад, українська / російська душа харак-
теризується як певне вмістилище: це місце, 
де перебувають почуття й емоції, виникає 
натхнення тощо. Вона може функціонувати 
незалежно від волі суб’єкта: чогось хотіти, 
просити, чогось не приймати, кудись рва-
тися, боліти тощо. Жодного фразеологізму, 
який би засвідчив наявність подібних уяв-
лень у персів, встановити не вдалося. 

Перспективи подальшого вивчення 
концепту ДУША ми бачимо у розширенні 
матеріалу і джерельної бази дослідження 
шляхом залучення пареміологічного фон-
ду перської мови та зразків художньої лі-
тератури. Цікавим також може бути аналіз 
співвідношення концептів ДУША і СЕР-
ЦЕ в перській мовній картині світу, що, у 
свою чергу, уможливить відповідні зістав-
ні дослідження.
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О.Й. Максимів 
КОРПУС ПЕРСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЖЕРЕЛО МАТЕРІАЛУ 

ДЛЯ ЧАСТОТНОГО СЛОВНИКА

Найновіші праці, присвячені як 
комп’ютерній лінгвістиці [див., 

напр.: Meyer 2004; Корпусна... 2005; 
Демська-Кульчицька1 2005; Прикладна... 
2007 та ін.], так і укладанню частотних 
словників [див., напр.: Алексеев 2001; 
Bybee 2001; Перебийніс 2002; Мартинюк 
2003; Бук 2006 та ін.], підтверджують, що 
ці обидві галузі мовознавства на сьогодні 
є актуальними й активно розвиваються. 
Проте усі відомі нам частотні словники 
укладені вручну чи напівавтоматично на 
окремо підібраному для цього матеріалі. 
Як правило, формується вибірка, обсяг 
якої автори словника вважають достатньо 
великим та репрезентативним для обра-
ної мови чи субмови і достатньо малим, 
аби його опрацювати за певний осяжний 
проміжок часу [див., напр.: Андрющенко 
1968; Частотный... 1977]. Звісно, що такий 
компроміс обмежує можливість залучен-
ня якомога більшого обсягу матеріалу, що 
є однією з основних вимог достовірності 
статистичного дослідження [див.: Засо-
рина2 1966; Муравицька 1967; Перебийніс 
1985; Алексеев 2001; Демська-Кульчицька1 
2005]. З другого боку, не завжди при ви-
падковому підборі навіть великої кількості 
авторів можна уникнути неточностей і на-
віть помилок; аналіз меншого за обсягом, 
але цілеспрямовано і свідомо підібраного 
матеріалу може дати дуже точні висновки 
[Троянская 1967; Арнольд 1991].

Мета цієї розвідки полягає в тому, щоб 
з’ясувати, чи можливо укласти частотний 
словник на основі корпусу певної мови і 
якою в такому разі буде процедура укла-
дання такого словника.

За типом джерел частотні словники бу-
вають або загальними, тобто укладеними 
на матеріалі змішаних текстів, які про-
порційно відображають різні мовленнє-
ві жанри, або галузевими, які базуються 
на текстах певного жанру чи галузі [див., 
напр.: Малаховский 1966; Андрющенко 
1968]. Також існують частотні словники 
мови письменників або окремих творів. Ма-

теріалом для укладання частотного словни-
ка може правити як індивідуальний текст, 
так і набір текстів, причому в обох випад-
ках за основу беруть або цілісні (заверше-
ні) тексти, або уривки (вибірки) із текстів. 
На практиці у питаннях дозування і визна-
чення обсягу великого частотного слов-
ника спостерігаються значні розбіжності 
[див. дет.: Тулдава 1987]. Одне з важливих 
питань, яке доводиться вирішувати авторо-
ві частотного словника, стосується розміру 
мінімальної вибірки, тобто довжини тих 
фрагментів тексту, з яких вручну склада-
ється вибірковий корпус [див.: Перебийніс 
1985; Тулдава 1987; Алексеев 2001].

Різноманітність вибірки забезпечують, 
здебільшого виділяючи чотири-п’ять стан-
дартних „жанрів” або функціональних 
стилів мовлення – драму, художню літера-
туру, листування, періодичну літературу та 
„технічну” літературу [див., напр.: Андрю-
щенко 1968; Алексеев 1971; Частотный... 
1977]. У деяких словниках окремо не ви-
діляють жанру листування, але залучають 
записи розмовного мовлення [див., напр.: 
Штейнфельдт 1963; Киссен 1964; Андрю-
щенко 1968; Алексеев 1971; Saukkonen 
1979; Дарчук 2005].

Під час підбору джерел до частотного 
словника, як правило, виявляється, що 
вирішити питання про вибірку з різних 
мовленнєвих жанрів і їхню питому вагу 
у словнику не можна, спираючись на хоч 
яку продуману теорію чи строгі аргумен-
ти, у будь-якому випадку неминучі до-
вільні оцінки. Як результат – остаточне 
рішення за певним авторитетом у галузі 
лексикології [Засорина1 1966] або за оцін-
кою реальних можливостей конкретного 
автора чи колективу авторів [див.: Шубик 
1980; Сутягина 1986; Алексеев 2001]. Іно-
ді для забезпечення випадковості та одно-
рідності вибірки використовують низку 
статистичних операцій [див.: Перебийніс 
1985].

Дослідні можливості сучасних елек-
тронних текстових корпусів на сьогодні 
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загалом мають такі основні напрями [див.: 
Демська-Кульчицька1 2005]: 1) власне 
лінгвістичні синхронні та діахронні до-
слідження; 2) статистичні дослідження; 
3) методика мови. 

Під час укладання загальномовного 
корпусу також стоїть завдання зробити 
коректну вибірку, що базуватиметься на 
загальних і / або індивідуальних критері-
ях відбору емпіричного матеріалу [див.: 
Фрэнсис1983; Рабулец 2004; Шаров 2004; 
Meyer 2004; Демська-Кульчицька2 2005; 
Копотев 2006 та ін.]. Традиційно йдеться 
про розмір уривка, про кількість текстів із 
такою, а не іншою стилістично-жанровою, 
тематичною, структурною тощо характе-
ристикою в корпусі та кількість слів у кож-
ному текстовому фрагменті.

Джерелами укладання корпусів також 
правлять тексти різних стилів мовлення: 
художнього, наукового, офіційно-ділового, 
розмовного та публіцистичного [див., 
напр.: Демська-Кульчицька 2004; Касе-
вич 2004; Meyer 2004]. Корпус містить по 
можливості усі типи писемних і усних тек-
стів, репрезентованих у даній мові, усі ці 
тексти входять до корпусу по можливості 
пропорційно до їхньої частки у мові, а до-
брої репрезентативності досягають лише 
при значному обсязі корпусу (десятки і 
сотні мільйонів слововживань) [див.: Герд 
2004; Захаров 2005; Корпусна... 2005; Ко-
потев 2006].

На сьогодні домінує тенденція до скла-
дання корпусів з повних текстів. На осно-
ві повнотекстового корпусу досить легко 
побудувати традиційний корпус зразків 
[див.: Демська-Кульчицька1 2005, 61; Кор-
пусна... 2005, 32]. Адже корпус текстів – це 
не просто колекція відібраних за певною 
методикою і презентованих у електронно-
му вигляді текстів певних сфер вживання 
мови, а така колекція, яка категоризована 
як з боку інтегральних характеристик кож-
ного тексту (наприклад, жанрових), так і 
з боку специфічних характеристик різних 
одиниць організації цього тексту (лексеми, 
словоформи, морфеми і т.ін.) [див.: Поли-
карпов 2007]. Така характеризація дозво-
ляє провадити розгорнутий аналіз різного 
типу залежностей у текстах певної галузі.

Отже, способи відбору джерел для час-
тотних словників і для корпусів природних 

мов суттєво між собою нічим не відрізня-
ються. Впадає в око значно більший обсяг 
даних, презентованих у корпусі, порівняно 
з можливостями навіть великого частотно-
го словника. Один із найбільших частот-
них словників, за редакцією Л.М. Засорі-
ної, укладений на матеріалі 1 млн. слово-
вживань [Частотный... 1977], тоді як най-
менший корпус мусить перевищувати 100 
тис. слововживань.

Процедура укладання частотних слов-
ників передбачає послідовність таких 
етапів [див.: Засорина1 1966; Перебийніс 
1985; Нелюбин 1991; Алексеев 2001]:

1) Вибрати одиницю підрахунку. 
Оскільки частотний словник укладають 
щоразу з певною метою, то з використан-
ням корпусу цей етап не зміниться.

2) Укомплектувати вибірковий корпус 
текстів. Оскільки корпус укладають на різ-
номанітній, добре продуманій (вимога ре-
презентативності – одна з основних ознак 
корпусу [див.: Демська-Кульчицька1 2005]) 
жанрово-тематичній базі, то вибірковий 
корпус текстів формують з уже створено-
го. Недоліком є певне нав’язування точки 
зору укладачів корпусу, проте незаперечна 
перевага у можливості обстежити усю ге-
неральну сукупність, на яку фактично пе-
ретворюється заданий матеріал у корпусі.

3) Визначити експериментальний ма-
сив, мінімальний відрізок для статистич-
них підрахунків. З використанням корпусу 
така потреба відпадає. Якщо занадто не 
звужувати жанрово-тематичну структуру 
вибірки, то обсяг матеріалу в будь-якому 
разі перевищуватиме навіть найсміливіші 
побажання авторів частотних словників.

4) Вибрати спосіб підрахунку. На корпусно-
му матеріалі спосіб підрахунку автоматичний.

5) Вирахувати частоту появи однакових 
одиниць підрахунку. З використанням кор-
пусу це також виконують автоматично.

6) Врахувати один чи більше з трьох 
можливих видів омонімії (омографії): лек-
сичну, лексико-граматичну чи граматичну. 
Відкритим для багатьох мов на сьогодні 
залишається питання визначення якісних 
ознак одиниць підрахунку майбутнього 
частотного словника. Це залежить переду-
сім від якості розмітки корпусу, на основі 
якого формують частотний словник. На-
приклад, графічній формі knd у перській 
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мові може відповідати третя особа одни-
ни теперішнього часу дієслова konad ро-
бити, третя особа однини теперішнього 
часу kanad і третя особа однини минулого 
часу kand дієслова копати. Зупинімося на 
цьому докладніше нижче, оскільки корпус 
текстів перської мови на сьогодні розміче-
ний неповністю – усього декілька худож-
ніх творів. 

7) Визначити статистичні характеристи-
ки одиниць частотного словника (коефіці-
єнт кореляції, відносну чи середню частоти 
та ін.). Це дозволяє зробити доступне нині 
усім програмне забезпечення Microsoft 
Excel. Перевірку надійності частотного 
словника здійснюють за допомогою поєд-
нання функціональних можливостей зазна-
ченого конкретного корпусу та загально-
доступного програмного забезпечення.

Розмітка сучасного корпусу полягає у 
приписуванні текстам і їхнім компонентам 
спеціальних поміток: зовнішніх (екстра-
лінгвістичних) і власне лінгвістичних, які 
описують лексичні і граматичні характе-
ристики елементів тексту. Набір цих мета-
даних багато у чому визначає можливості, 
які корпус надає дослідникам [див.: Герд 
2004]. Як лексична (лематизація), так і 
морфологічна розмітка спрощує пошук і 
лінгвістичну роботу з корпусом. Особливої 
ваги вона набуває для мов з високим сту-
пенем флективності [див.: Копришивова 
2004]. Оскільки перська мова аналітичного 
типу [див.: Бекбаева 1982], то незавершена 
розмітка корпусу вплине лише на розме-
жування омонімів (точніше, омографів).

Проблема розмежування омографів у 
частотному словнику (та й корпус також 
почали розмічувати з метою її розв’язання) 
постала уже давно. Під час ручного роз-
писування текстів цю проблему вирішу-
ють відносно просто – укладач завжди має 
перед собою контекст. Однак на практиці 
частотних семантичних словників, які б 
реєстрували лексичні значення вхідних 
одиниць, існує небагато. Вони складають 
окрему галузь статистичної лексикогра-
фії. Лише окремі частотні словники вка-
зують лексико-граматичні значення своїх 
вхідних одиниць. У них або кожне слово, 
або тільки ті слова, які збігаються за напи-
санням, одержують індекс частини мови. 
Майже всі іноземні частотні словники не 

повідомляють ніякої інформації стосовно 
належності слів до певних частин мови чи 
граматичних категорій, тобто не врахову-
ють ні лексико-граматичних, ні граматич-
них значень [див.: Засорина1 1966; Алексе-
ев 2001; Arabic... 2007].

Для розпізнавання омографів у нерозмі-
ченому корпусі треба або розробляти склад-
ні алгоритми, або підраховувати вручну на 
основі конкордансів. Основна маса загаль-
новживаних слів буде розпізнана надійно, 
а решту слів, які складають меншу частку 
словника будь-якого тексту, можна конт-
ролювати шляхом перегляду в конкордан-
сі і прийняття рішень у кожному випадку 
окремо [див.: Фрэнсис 1983; Использова-
ние... 1990]. Також ефективним для зняття 
омографії буде використання макро- і мі-
кроконтекстів [див. дет.: Зубов 1971]. Для 
перського корпусу така процедура видаєть-
ся цілком реальною – опція укладання кон-
кордансів доступна для усіх текстів.

Доступний в Інтернеті [http://pldb.ihcs.
ac.ir/] корпус текстів перської мови укладе-
ний на базі сучасної перської мови – мови 
останніх 75 років [див.: Āssi1 2008]. Його 
можна визначити як повнотекстовий, мо-
ніторинговий (динамічний), синхронний, 
загальномовний, літературний, частково 
лінгвістично анотований (розмічений), 
змішаний за типом реалізації мовної сис-
теми, обмежено доступний. Потенційно 
(відповідно до декларації укладачів [див.: 
Assi 2008]) дослідницький, але на сьогодні 
фактично ілюстративний. Розмітка корпу-
су передбачає фонетичну, морфологічну, 
граматичну та семантичну інформацію про 
кожне слово. З трьох запланованих етапів 
розробки корпусу [див.: Āssi2 2008] на сьо-
годні втілюється другий. Цей корпус міс-
тить як писемну мову, так і розмовну, мову 
різних стилів і різні субмови. За жанровим 
розподілом близько половини текстів ста-
новить художня література. Решта текстів 
належать до публіцистичного та наукового 
стилів, також є зразки розмовного стилю. 
Дослідник має змогу укласти частотний 
список на базі зразків як розмовної (ви-
клад новин), так і писемної мови (прози 
і поезії), різних стилів (художнього, роз-
мовного, публіцистичного) і різних суб-
мов (медицини, спорту, мистецтва і т.ін.). 
Можна вибрати усі доступні опції, а можна 
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укладати частотний список за субкорпуса-
ми одного типу. Частотний словник може 
бути за спадом або за зростанням частот, 
у прямому або зворотному алфавітному 
порядку. Також можна обмежити кількість 
слів (це актуально передусім для лінгводи-
дактичних потреб).

Укладачі корпусу перської мови вико-
ристали по можливості всі типи письмо-
вих текстів, презентованих у мові, усні 
тексти, правда дещо обмежено, також 
представлені. Корпус у цілому налічує 
1500 повних текстів. Під час укладання 
частотних списків подають усю необхід-
ну статистичну інформацію: кількість слів 
у тексті, кількість словоформ, відносна й 
абсолютна частота слова, його ранг. Інші 
статистичні дані можна вирахувати на під-
ставі поданих. 

Складні дієслова тут подають як два (чи 
більше) окремі слова. Власні назви вклю-
чають на загальних підставах як окремі 
слова. За бажанням їх майже завжди мож-
на виокремити і вилучити.

За допомогою спеціалізованого про-
грамного інструментарію за матеріалами 
будь-якого корпусу можна укладати слов-
ники, індекси і конкорданси [див.: Бело-

ногов 2004; Корпусна... 2005; Поликарпов 
2007]. „У принципі, остаточний результат 
не має залежати від того, чи використо-
вують ручне розписування тексту, чи ма-
шинний аналіз. Але в людини неминучі 
помилки під час монотонної роботи. При-
родними є помилки в арифметичних під-
рахунках; щоб їх виправляти, доводиться 
у найвідповідальніших випадках викону-
вати контрольні підрахунки” [Алексеев 
2001, 60–61]. Правда, поки що повністю 
автоматизувати процес укладання час-
тотного словника можна лише для добре 
опрацьованих мов, таких як, наприклад, 
російська [див.: Поликарпов 2007] чи ан-
глійська [див.: Meyer 2004]. Програмне за-
безпечення і стан вивчення перської мови 
тим часом цього зробити не дозволяють, 
проте ми констатуємо існування принци-
пової можливості укладання частотного 
словника на матеріалі корпусу перських 
текстів. Корпус є репрезентативним для 
поставленої мети – укладання частотного 
загальномовного чи галузевого словника. 
У перспективі – дослідження із лексичної 
семантики, семантичної сполучуваності та 
укладання на базі корпусу перської мови 
частотного семантичного словника.
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В данной статье затронуты некото-
рые аспекты религиозного статуса 

арабского языка (АЯ) в коптской общине – 
самой многочисленной христианской кон-
фессии на Арабском Востоке, насчитываю-
щей в настоящее время, по разным данным, 
от 6 до 8 млн. человек. Проблема языковой 
идентичности египетских христиан просле-
живается с периода раннего Cредневековья. 
На момент завоевания страны арабами 
в VII веке население Египта составляли 
преимущественно христиане, родным язы-
ком которых (за исключением греческой 
администрации) был коптский язык (КЯ). 
По мере исламизации страны, повлекшей 
за собой арабизацию, КЯ постепенно был 
вытеснен не только из повседневного упо-
требления, но и в значительной мере из 
церковной жизни (хотя до сих пор досто-
верно не известно, когда впервые Писание 
было переведено на АЯ [Мецгер 2004]). К 
ХІІІ веку АЯ уже преобладал в религиоз-
ных сочинениях. В частности, Коптский 
Патриарх в ХII в. призывал духовенство 
произносить молитву “Отче наш” не на КЯ, 
а на региональном разговорном варианте 
АЯ [Meinardus 2006, 55]. 

Характерной чертой Нового време-
ни является преодоление многовекового 
функционального разрыва между книж-
ными языками (некоторые из них явля-
ются культовыми) и народными, допуск 
последних не только в сферу литературы 
(в том числе религиозной), но и богослу-
жения [Мечковская 1998]. Особенностью 
нынешней языковой ситуации в Египте 
является высокий престиж разговорно-
го языка столицы и формирование на его 
основе общенародного койне, обслужи-
вающего практически все сферы жизни. В 
связи с этим возникает вопрос: может ли 
такая форма языка (в данном случае – еги-
петский  диалект (ЕД), которая традици-
онно имеет “низкий” статус по сравнению 
с арабским литературным языком (АЛЯ), 
считаться современными коптами прием-

лемой для использования в религиозной 
сфере и обладает ли она достаточным вну-
тренним потенциалом для осуществления 
таких функций, как выражение высоких 
духовных значений и перевод на нее са-
кральных текстов, так, как это произошло 
с романскими языками?

Естественно, подобная постановка во-
проса относительно сакрального языка 
мусульман неприемлема. Классический 
арабский язык (КАЯ) считается одним из 
пророческих языков, на котором составлен 
оригинальный текст Писания [Мечковская 
1998], и ислам отличается от других рели-
гий незыблемой связью с одним конкрет-
ным языком. В этом смысле “нет ислама 
без КАЯ, как и не было бы КАЯ без исла-
ма” [Haeri 2003]. 

По-другому обстоит дело с христиан-
скими общинами на территории нынешне-
го арабоязычного мира, которые прошли 
через языковой сдвиг в религиозном оби-
ходе – с греческого и местных националь-
ных языков (КЯ, арамейского) на АЛЯ 
[Dīk 1975, 58–63]. Объяснение подобной 
ситуации заключается в отсутствии еди-
ного сакрального языка в христианстве, 
в поощрении миссионерства на мест-
ном, понятном народу языке [Мечковская 
1998], поскольку верующие должны осо-
знавать происходящее в храме и чувство-
вать смысл молитвы [Dīk 1975, 57]. В этом 
заключается принципиальная разница в 
подходе ислама и христианства к понятию 
“сакрального языка” – если для мусульма-
нина важна сакрализация не только веро-
учения, но и самого текста, содержащего 
Откровение, и даже языка, на котором От-
кровение записано, со всеми его формами 
[Haeri 2003], то для христианина в первую 
очередь важна суть, а не внешняя оболоч-
ка. По христианскому учению, у пророка 
сохраняется возможность мыслить и пере-
давать слова Божественного Откровения 
на языке человеческой речи, не искажая 
смысла Откровения, в то время как в исла-
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ме роль пророка носит пассивный харак-
тер при передаче сакрального текста слово 
в слово [Максимов]. 

С другой стороны, языковая ситуация в 
церковном обиходе коптов отличается ча-
стичным использованием КЯ (мертвого с 
XVII–XVIII вв.), который находит приме-
нение в Литургии и определенных песно-
пениях. Как нам удалось выяснить, в на-
стоящее время процентное соотношение 
КЯ и АЛЯ в богослужении не регулиру-
ется определенными правилами и зависит 
от решения настоятеля храма. В основном 
КЯ занимает около 25% в богослужении в 
приходских храмах и несколько больше в 
монастырях. 

Несмотря на сакральный статус КЯ для 
данной общины, его изучение ограничено 
духовенством и узким кругом заинтере-
сованных лиц. В связи с тем, что КЯ счи-
тается одним из признаков национальной 
идентичности, предпринимались попыт-
ки возродить его в качестве разговорного, 
которые, однако, не увенчались успехом. 
Существует несколько коптских нацио-
налистических организаций (“al-Hizb al-
misrī al-libirālī” ‘Египетская либеральная 
партия’, “al-Aqbāt al-’ahrār” ‘Свободные 
копты’), отрицающих принадлежность 
египтян к “арабской нации” и призываю-
щих к реальному возрождению КЯ. Но по-
добная деятельность всячески пресекается 
официальной политикой государства. 

В целом повседневная разговорная речь 
египтян гомогенна, независимо от веро-
исповедания. Отношение к АЛЯ как к язы-
ку религии у современных египтян (и ара-
бов в целом) отличается в том плане, что 
мусульмане считают КАЯ, представлен-
ный в Коране, единственной возможной 
формой для использования в религиозном 
обиходе, и сама мысль о его модернизации 
в этой сфере кажется кощунственной. Ста-
тус “сакральности”, по их мнению, обязы-
вает к сохранению языка в классической 
форме без изменений. Распространено 
мнение, что сакральный язык, имеющий 
божественное происхождение, никому 
не принадлежит и не подлежит никакой 
“модернизации”, а его носители являют-
ся лишь его хранителями [Haeri 2003]. Об 
ином, чем у мусульман, отношении араб-

ских христиан к АЛЯ свидетельствуют 
многочисленные орфографические по-
грешности в рукописях религиозных тек-
стов, а иногда и вкрапление диалектных 
элементов (что наглядно представлено в 
экспонатах Коптского музея в Каире).

В этой связи восприятие мусульмана-
ми языка арабских христианских текстов 
по сравнению с исламскими в целом пре-
небрежительное, их язык оценивается 
как luġa rakīka (вялый, неправильный, 
ломаный). Высказывались даже предло-
жения по поиску более адекватного арабо-
мусульманской культуре религиозного 
языка христиан путем более глубокого 
изучения коранического языка и “авто-
хтонизации” сакрального языка восточно-
христианских литургий через творческое 
использование исламских религиозных 
текстов [Журавский 1990, 98].

Относительно арабского перевода 
Библии египетская исследовательни-
ца Н. Саид высказалась, что ее текст на 
АЛЯ составлен без соблюдения надлежа-
щих норм красноречия [Sa‘īd 1964, 61]. 
Она приводит мнение Мустафы Садека 
ар-Рāфи‘и, которого американское арабо-
язычное печатное издание попросило из-
менить “коранический” стиль его статей. 
В ответ на это литератор указал, что “дан-
ный стиль является высшим идеалом араб-
ской письменной речи”, и подверг критике 
“евангельский стиль” и подражающих ему 
писателей, которые, по его мнению, довели 
АЛЯ до “стилистической слабости” [Sa‘īd 
1964, 62]. По этому поводу в консерватив-
ных мусульманских кругах даже существо-
вал принцип “al-‘Arabiyya lā tatanassar” 
(АЯ нельзя христианизировать) [Журав-
ский 1990, 97]. В связи с этим А.В. Жу-
равский отмечает, что арабские христиане 
и мусульмане пользуются “совершенно 
различными религиозно-языковыми куль-
турами и понятийно-терминологическими 
аппаратами”, которые создают взаимное 
отчуждение в религиозной сфере [Журав-
ский 1990, 98]. 

Огромные расхождения в стилистике 
исламских и христианских сакральных 
текстов арабские исследователи объясняют 
тем фактом, что иностранные миссионеры 
ни в коем случае не хотели допустить сход-
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ства переводов Библии с “кораническим” 
стилем. Когда известному христианскому 
деятелю эпохи Арабского Возрождения 
И. аль-Йазиджи было поручено отредакти-
ровать выполненный миссионерами пере-
вод Библии на модернизированный АЛЯ, 
он в первую очередь занялся исправлени-
ем чуждых АЛЯ конструкций, из-за чего 
был отстранен от выполнения данной мис-
сии [Zughoul, El-Badarien 2004].

Вопрос о религиозном статусе АЯ 
поднимался в разные периоды в зависи-
мости от общих идеологических тенден-
ций в арабском мире. Лидеры Арабского 
Возрождения в ХІХ в., по преимуществу 
христиане Сирии и Ливана, отличались 
секулярным восприятием литературно-
го наследия на КАЯ, что позволило им 
сконцентрироваться на самом языке, его 
структуре и стилистике и в результате осу-
ществить модернизацию КАЯ [Gully 1997, 
77]. В рамках этого направления А. аш-
Шидйаком был осуществлен первый пере-
вод Библии на модернизированную форму 
АЛЯ (вышел в Лондоне в 1857 г.). Эта вер-
сия, однако, не получила распространения 
не из-за стилистических недостатков, а 
ввиду конкуренции между многочислен-
ными конфессиональными представитель-
ствами [Al-Bagdadi 1999, 382]. 

Истоки модернизации КАМ и особенно 
призывов к диалектизации арабские иссле-
дователи усматривают в целенаправленной 
деятельности “ставленников империали-
стической политики” [Sa‘īd 1964; ‘Atawāt 
2003]. Начало модернизации религиозного 
языка было положено усилиями именно 
иностранных миссионеров, развернувших 
свою деятельность на Ближнем Востоке с 
XVII в. Н. аль-Багдади отмечает, что вы-
шеуказанный перевод Библии не был ини-
циирован ближневосточными церквями, а 
самая авторитетная в то время ее “модер-
низированная” арабская версия была изда-
на усилиями американских миссионеров 
[Al-Bagdadi 1999, 382]. Более того, удиви-
тельным является тот факт, что на Ближ-
нем Востоке – колыбели христианства – 
Библия на модернизированный АЛЯ пере-
водилась не с оригинальных и местных 
языков, а с западных [Zughoul, El-Badarien 
2004]. В частности, в Коптской Церкви с 

XVIII в. стал распространяться римский 
перевод 1671 г. [Возна 2006, 144]. 

Еще дальше в направлении “модер-
низации” АЛЯ продвинулся англичанин        
В. Вилкокс – инженер ирригации, 40 лет 
проживший в Египте и возглавивший в 
начале ХХ в. “крестовый поход” против 
АЛЯ [Zughoul, El-Badarien 2004]. Выра-
жая распространенное среди иностранцев, 
работавших в Египте, мнение о неспособ-
ности АЛЯ выполнять коммуникативные 
функции и выражать понятия современ-
ной цивилизации [Gully 1997, 88], он пред-
принял конкретный шаг по внедрению 
разговорного языка в письменную и ре-
лигиозную сферы. Стремясь доказать его 
пригодность для использования в сакраль-
ных текстах и в высоком художественном 
стиле, В. Вилкокс осуществил перевод на 
ЕД нескольких книг Ветхого и Нового За-
вета (а также частей романов Шекспира 
“Генри IV” и “Гамлет”). Эти переводы не-
сколько раз переиздавались в Египте Бри-
танским библейским обществом вплоть до 
конца 1940-х гг., но, как сообщает Н. Саид, 
не пользовались спросом среди читателей 
[Sa‘īd 1964, 61]. Также подобный текст 
не был одобрен церковью не столько из-
за лингвостилистических соображений, а 
потому, что перевод религиозного канона 
на новые языки нередко приводит к  видо-
изменению учения и искажению первона-
чального смысла и потребность в новых 
переводах и новых толкованиях Писания 
обычно была проявлением различных 
еретических и диссидентских движений 
[Мечковская 1998], к которым Коптская 
Церковь относится крайне негативно. 
Поэтому в данном случае протестантский 
принцип опоры на народные языки успеха 
не имел. Фрагменты диалектного перевода 
Библии включались также в изданные на 
Западе учебные пособия по ЕД в качестве 
образца передачи письменного текста в 
разговорном стиле (ряд фрагментов пере-
вода Вилкокса включены в изданную в 
Оксфорде хрестоматию по ЕД [Elder 1927, 
131–143]. 

С лингвостилистической точки зрения 
диалектный перевод В. Вилкокса едино-
душно расценивается арабскими исследо-
вателями как неудачная попытка переда-
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чи “высоких” значений “низкой” формой 
языка [Sa‘īd 1964, 61; ‘Atawāt 2003, 78; 
Zughoul, El-Badarien 2004]. По их мнению, 
эффект от этого получился обратный: ока-
залось, что диалект не располагает доста-
точными средствами для передачи значе-
ний сакрального текста и мыслей Шекспи-
ра. Это заставило переводчика, с одной 
стороны, часто прибегать к дословному 

переводу с АЛЯ с сохранением литератур-
ных синтаксических структур, а с другой – 
наоборот, опускать некоторые фразы или 
даже искажать их смысл. 

Рассмотрим фрагмент текста из Еван-
гелия от Матфея (Мф 1:18-25) в переводе 
В. Вилкокса [Sa‘īd 1964, 61–62] в сопо-
ставлении его с литературным аналогом:

При сопоставлении двух текстов сразу 
обнаруживается тождественность их син-
таксических структур вплоть до дословной 
передачи литературного текста с диалект-
ной морфологией и некоторыми лексиче-
скими изменениями (например, Мф 1:21, 
1:23, 1:24, 1:25). Более того, в некоторых 
случаях В. Вилкокс прибег к конструкци-
ям АЛЯ там, где уместнее было бы упо-
требить диалектную форму: 

а) вместо масдара в глагольной функ-
ции ’abl igtima‘-hum ‘прежде нежели со-
четались они’ (Мф 1:18) более типичным 
для ЕД является употребление глагола 
’abli-ma yigtam‘u, тем более что в литера-
турном тексте использован глагол (qabla 
’an yağtami‘ā);

б) аналогичный случай – ma-thaf-š min 
’ahz ‘не бойся принять’ в диалектном пе-
реводе и lā tahaf ’an ta’huza в АЛЯ (Мф 

ЕД АЛЯ

1:18 Amma wilādit Yasū‘ il-Masīh fa-
kānit zayyi kida: lamma kānit Maryam 
’Ummuh mahtūba li-Yūsif ’abl igtima‘-
hum itwagadit hubla min ir-Rūh il-
Qudus.
1:19 Fa-Yūsif ragil-ha li-kawnuh sālih 
wi-miš ‘āwiz yišahhir-ha ‘azam ‘ala fira’-
ha bi-s-sirr.
1:20 Wa-lakin wi-huwwa biyfakkar fi-l-
’umūr di ’illa wi-malāk ir-Rabb zahar-luh 
fi hilm wi-’al-luh: “ya Yūsif ibn Dāwud 
ma-thaf-š min ’ahz Maryam mirātak li-
’an illi Hiyya hubla bīh Huwwa min ir-
Rūh il-Qudus.
1:21 Wi-ha-tiwlid Walad wi-nta tsammi 
’ismuh Yasū‘ li-’annuh Huwwa ha-
yhallas ša‘buh min hatayā-hum”.
1:22 Wi-kulli da hasal ‘alašān yitimm 
illi it’āl min ir-Rabb ‘ala lisān in-nabi il-
’āyil:
1:23 ’Ahi il-‘Adra ha-tihbil wi-tiwlid 
Walad wi-biysammu ismuh ‘Ammanu’īl 
illi tafsīruh: Allāh ma‘ā-na.
1:24 Wi-lamma ’ām Yūsif min in-nōm 
‘imil zayyi ma ’amaruh malāk ir-Rabb 
wi-’ahad Mirātuh.
1:25 Wi-ma-‘irifhā-š li-haddi ma wildit 
Walad wi-samma ’ismuh Yasū‘.

1:18 Ammā wilādatu Yasū‘ al-Masīh fa-kānat 
hākazā: lammā kānat Maryam ’Ummu-hu 
mahtūbatan li-Yūsuf qabla ’an yağtami‘ā 
wuğidat hublā min ar-Rūh al-Qudus.

1:19 Fa-Yūsuf rağulu-hā ’iz kāna bārran wa-
lam yaša’ ’an yušhira-hā ’arāda tahliyyata-
hā sirran. 
1:20 Wa-lakin fīmā huwa mutafakkir fī 
hāzihi al-’umūr ’izā malāk ar-Rabb qad 
zahara la-hu fi hulm qā’ilan: “yā Yūsuf 
ibn Dāwud  lā tahaf ’an ta’huza Maryam 
imra’ata-ka li-’anna al-lāzī hubila bihi fīhā 
Huwwa min ar-Rūh al-Qudus.
1:21 Fa-sa-talidu Ibnan wa tad‘ū ’isma-hu 
Yasū‘ li-’anna-hu yuhallisu ša‘ba-hu min 
hatāyā-hum”.
1:22 Wa-hāza kullu-hu kāna li-kay yatimma 
mā qīla min ar-Rabb bi-n-nabiyy al-qā’il:

1:23 Huwa zā al-‘Azrā’u tahbalu wa-talidu 
Ibnan wa-yad‘ūna ’isma-hu ‘Immānū’īl al-
lāzī tafsīru-hu: Allāhu ma‘a-na.
1:24 Fa-lammā istayqaza Yūsuf min an-
nawm fa‘ala kamā ’amara-hu malāk ar-Rabb 
wa-’ahaza Imra’ata-hu.
1:25 Wa-lam ya‘rif-hā hattā waladat Ibna-hā 
al-bikr wa-da‘ā ’isma-hu Yasū‘.
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1:20) – где более уместной для ЕД была бы 
форма ma-thaf-š tāhud вместо “классици-
зированной” формы масдара ’ahz с пред-
логом;

в) сохранение причастия в выражении 
‘ala lisān in-nabi il-’āyil (Мф 1:22) – калька 
литературного bi-n-nabiyy al-qā’il ‘через 
пророка, который говорит’, что не совсем 
характерно для ЕД, уместнее было бы пе-
редать эту форму через in-nabi illi biy’ūl;

г) при сохранении литературного по-
рядка слов переводчик отклонился от нор-
мы аналитического диалектного строя, для 
которого не характерна постановка глаго-
ла в препозиции к имени (Мф 1:24): Wi-
lamma ’ām Yūsif min in-nōm ‘встав от сна, 
Иосиф...’; zayyi ma ’amaruh malāk ir-Rabb 
‘как повелел ему Ангел Господень’ вместо 
более диалектных структур Wi-lamma Yūsif 
’ām min in-nōm; zayyi ma malāk ir-Rabb 
’amaruh. Порядок “имя – глагол” в диа-
лектном тексте сохранен, исходя из анало-
гичных структур в литературном тексте: 
’illa wi-malāk ir-Rabb zahar-luh соответ-
ствует ’izā malāk ar-Rabb qad zahara la-hu, 
где предшествование имени обусловлено 
частицей ’izā для передачи внезапности 
действия (‘се, Ангел Господень явился 
ему…’), и Wi-kulli da hasal (Мф 1:22) явля-
ется калькой Wa-hāza kullu-hu kāna ‘А всë 
сие произошло’ с диалектным способом 
постановки указательного местоимения в 
постпозиции и лексической заменой гла-
гола kāna. 

Уместные отступления от литературно-
го текста в переводе В. Вилкокса наблю-
даются в основном на уровне морфологии 
и лексики: itwagadit вместо литературной 
формы пассива wuğidat ‘оказалось, что 
Она...’ (Мф 1:18); wi-’al-luh ‘и сказал’ 
вместо причастия в функции добавочного 
действия qā’ilan (Мф 1:20); li-kawnuh sālih 
вместо ’iz kāna bārran ‘будучи праведен’; 
‘azam ‘ala fira’-ha вместо ’arāda tahliyyata-
hā ‘хотел отпустить Ее’ (Мф 1:19).

Данное сопоставление свидетельству-
ет о том, что форма ЕД, представленная 
в переводе В. Вилкокса, является в значи-
тельной степени “классицизированной”, 
с сохранением основных структур и лек-
сики АЛЯ, то есть образцом разговорной 
речи интеллигенции, хотя сам автор пере-

вода назвал ее “общеегипетским языком” 
(al-luġa al-misriyya al-‘āmma [Sa‘īd 1964, 
61]). В некотором роде ее даже можно на-
звать сильно “диалектизированным” АЛЯ, 
форма которого при чтении письменного 
текста в некоторых местах напоминает 
искусственно созданный Тауфиком аль-
Хакимом “средний язык”, допускающий 
двоякую устную реализацию неогласо-
ванного текста. В то же время отсутствие 
явных лексических диалектизмов не сни-
жает стиль этого текста до уровня чисто 
народной речи. 

Данный перевод был зачитан перед сту-
дентами университета “Ярмук” (г. Ирбид, 
Иордания) для выявления стилистических 
возможностей ЕД в текстах высокого ху-
дожественного стиля и восприятия слу-
шателями сакрального текста на “низкой” 
форме языка. Реакция последовала одно-
значно негативная – сакральный текст на 
диалекте был воспринят, с одной стороны, 
как “искажение” и даже “богохульство”, с 
другой – как “детская речь”, поскольку та-
кая форма языка используется для объяс-
нения Писания детям. Относительно пере-
вода произведений Шекспира на ЕД реак-
ция была сдержаннее, но такой текст был 
расценен не как образец классической ли-
тературы, а как часть египетского фильма, 
поскольку народная речь в данном случае 
придает тексту местный колорит [Zughoul, 
El-Badarien 2004].

Начатая В. Вилкоксом деятельность в 
Египте в настоящее время продолжается в 
рамках проекта по переводу Библии на со-
временный АЛЯ “Kitāb al-hayāa” ‘Книга 
жизни’, начатом в 1973 г. и включающем 
издание частей Библии на ЕД в аудиофор-
мате. Целью данной работы, по словам 
издателей, является донести Писание до 
арабоязычных слушателей на их родном 
языке (см. www.ibs-mena.com). 

Ниже прилагается фрагмент текста из 
Евангелия от Луки (Лк 1:5-13) в современ-
ном переводе на ЕД с аналогичным тек-
стом на АЛЯ.

Язык данного текста значительно от-
личается от стиля переводов В. Вилкокса 
многочисленными отступлениями от син-
таксических структур и лексики АЛЯ, что 
придает ему чисто диалектный характер. В 
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ЕД АЛЯ

1:5 ’Ayyām il-malik Hirūdis illi kān malik 
‘ala manti’it il-Yahudiyya kān fī kāhin 
ismuh Zakariyya min nasl Abiyya, wi-
mrātuh  kānit min nasl Harūn wi-sma-ha 
’Alisabāt.
1:6 Wi-humma l-’itnēn kānu salhīn ’uddām 
Rabbina, wi mašyyīn bimā yurdi Allāh, 
ya‘ni hasab wasayāh wi-’ahkāmuh.
1:7 Lakin ma-kan-š ‘andu-hum wilād, 
’alašān ’Alisabāt kānit ma-bithallif-š. 
Zā’id ’innu-hum kānu ‘aggizu. 

1:8 Wi-lamma kān Zakariyya wi-fir’ituh 
byihdimu f-bēt Allāh, 
1:9 Wi’‘it ‘alēyh il-’ur‘a illi  kān il-kahana 
mit‘awwidīn yi‘milū-ha ‘alašān yidhul bēt 
Allāh wi yi‘mil il-buhūr.
1:10 Wi-kān kull iš-ša‘b barra biysallu 
wa’t har’ il-buhūr.
1:11 Fa-zahar li-Zakariyya malāk min 
‘and Rabbina wi’if ‘ala yimīn makān har’ 
il-buhūr.
1:12 Ithadd Zakariyya lamma šāfuh wi-hāf 
hōf šidīd.
1:13 Lakin il-malāk ’al-luh: “ma-thaf-š ya 
Zakariyya, da-nta Rabbina simi‘ du‘āk, 
wi-mrātak ’Alisabāt ha-tgib-lak walad 
tisammīh Yuhanna”.

1:5 Kāna fī ’ayyāmi Hirūdus malik al-
Yahūdiyya kāhin ismu-hu Zakariyyā 
min firqati Abiyyā, wa-mra’atu-hu min 
banāti Hārūn wa-smu-hā ’Alīsābāt.

1:6 Wa-kānā kilā-humā bārrayni ’amām 
Allāh, sālikayni fī ğamī‘i wasāyā ar-
Rabb wa-’ahkāmi-hi bilā lawm.
1:7 Wa-lam yakun la-humā walad, ’iz 
kānat ’Alīsābāt ‘āqiran. Wa-kānā kilā-
humā mutaqaddimayni fī ’ayyāmi-
himā. 
1:8 Fa-baynamā huwa yakhanu fī 
nawbati firqati-hi ’amām Allāh, 
1:9 Hasaba ‘ādat al-kahanūt, ’asābat-hu 
al-qur‘a ’an yadhula ’ilā haykal ar-Rabb 
wa-yubahhir.
1:10 Wa-kāna kullu ğumhūr aš-ša‘b 
yusallūna hāriğan waqt al-buhūr.
1:11 Fa-zahara la-hu malāk ar-Rabb 
wāqifan ‘an yamīni mazbah al-buhūr.

1:12 Fa-lammā ra’ā-hu Zakariyyā 
idtaraba wa-waqa‘a ‘alay-hi hawf.
1:13 Fa-qāla la-hu al-malāk: “lā tahaf 
yā Zakariyyā, li-’anna tilbata-ka qad 
sumi‘at, wa-mra’atu-ka ’Alīsābāt sa-
talidu la-ka ibnan wa-tusammī-hi 
Yūhannā”.

частности, в приведенном фрагменте можно 
отметить следующие типы расхождений.

Некоторые лексические замены, такие 
как illi kān malik ‘ala manti’it il-Yahudiyya 
вместо malik al-Yahūdiyya ‘царь Иудей-
ский’ (в данном случае можно было оста-
вить литературную форму без изменений), 
min nasl Abiyya вместо min firqati Abiyyā ‘из 
Авиевой чреды’ (Лк 1:5); kānit ma-bithallif-š 
вместо kānat ‘āqiran ‘была неплодна’ и 
kānu ‘aggizu вместо kānā mutaqaddimayni 
fī ’ayyāmi-himā ‘были уже в летах преклон-
ных’ (Лк 1:7), являются оправданными, т.к. 
соответствующие лексемы АЛЯ не функ-
ционируют в ЕД. Также удачная калька – 
humma l-’itnēn kānu salhīn ’uddām Rabbina, 
соответствующая kānā kilā-humā bārrayni 
’amām Allāh ‘оба они были праведны пред 
Богом’ (Лк 1:6). Передача отсутствующей 

в ЕД пассивной формы глагола tilbata-ka 
qad sumi‘at ‘услышана молитва твоя’ (Лк 
1:13) через активную Rabbina simi‘ du‘āk 
также не нарушает смысл и соответствует 
диалектной норме.

С другой стороны, словосочетание bilā 
lawm ‘беспорочно’ (Лк 1:6) передано через 
“классицизм” bimā yurdi Allāh – не харак-
терную для ЕД форму глагола IV породы 
с литературной реализацией словоизмени-
тельного префикса, что резко контрастиру-
ет с общим стилем текста, и сразу же после 
этого употреблена дополнительная лексе-
ма ya‘ni в значении ‘то есть’, неожиданно 
снижающая стиль текста до уровня непод-
готовленной разговорной речи, опущение 
которой не нарушило бы смысла. Таким 
же образом снижает стиль и Zā’id ’innu-
hum вместо Wa-kānā kilā-humā ‘и оба были 
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уже’ (Лк 1:7) из-за употребления дополни-
тельной диалектной лексемы zā’id ‘вдо-
бавок к этому’. Более уместной в данном 
случае была бы калька с АЛЯ wi-humma 
l-’itnēn, соответствующая и диалектной 
норме. Выражение hasaba ‘ādat al-kahanūt 
‘как обыкновенно было у священников’ 
(Лк 1:9) можно было передать не че-
рез перефразированное illi kān il-kahana 
mit‘awwidīn yi‘milū-ha, а более близкое к 
исходному тексту и не нарушающее диа-
лектной нормы сочетание‘ala hasab ‘ādit 
il-kahana.

Употребление лексических замен: bēt 
Allāh вместо haykal ar-Rabb ‘храм Госпо-
день’ (Лк 1:9), makān har’ il-buhūr вместо 
mazbah al-buhūr ‘жертвенник кадильный’ 
(Лк 1:11), ithadd вместо idtaraba ‘смутил-
ся’ (Лк 1:12) – свидетельствует о намере-
нии авторов диалектного перевода при-
близить стиль текста к разговорной норме, 
т.к. вышеуказанные литературные лексе-

мы включены в словарь ЕД [Hinds, Badawi 
1986], но отмечены как классицизмы.  

Многочисленные лексические и грам-
матические диалектизмы и реструкту-
ризация литературных синтаксических 
конструкций в данном переводе отдаляют 
его от исходного текста настолько, что он 
больше напоминает близкий к тексту пере-
сказ. Поэтому неудивительно, что данный 
текст издан только в аудиоформате и пред-
назначен для прослушивания в первую 
очередь малообразованными лицами и 
детьми. Также такая форма АЯ может ис-
пользоваться в проповедях и при устном 
толковании Писания. Это свидетельствует 
о том, что до настоящего времени Коптская 
Церковь четко соблюдает литургический 
статус АЛЯ. Подобная ситуация долгое 
время существовала в католических стра-
нах, где богослужение велось на латыни, 
а храмовая проповедь допускалась на на-
родных языках [Мечковская 1998]. 
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УПОТРЕБЛЕНИЕ ВРЕМЕН ГЛАГОЛА И ТЕРМИНА 

“МОНО-НО АВАРэ” В РУССКОМ ПЕРЕВОДЕ 
“ПОВЕСТИ О ГэНДЗИ”

В     Японии возрос интерес к тому, что 
“Повесть о Гэндзи” с каждым годом 

находит новых читателей во всем мире, 
а переводы этой повести на иностранные 
языки стал актуальным предметом ис-
следования. Существует много научных 
работ, посвященных английским перево-
дам, есть ряд монографий о французском, 
немецком, китайском и корейском перево-
дах. О русском же переводе написана лишь 
одна короткая статья. 

В речи рассказчицы «Повести о Гэн-
дзи» употребляется несколько времен гла-
гола. Японский исследователь Садакадзу 
Фудзии отметил, что основное время в речи 
рассказчицы этой повести является настоя-
щим; то есть, хотя события относятся к 
прошлому, она рассказывает так, как будто 
вошла в описываемый мир и эти события 
происходят прямо сейчас [藤井 2000, 87]. 
Он также раскритиковал английский и 
французский переводы за употребление 
только прошедшего времени [藤井 2000, 
695]. Русская переводчица Т.Л. Соколова-
Делюсина высказала следующее мнение 
по вопросу употребления времени глагола: 
“Вечером рассматривали альбом “Гэндзи-
эмаки”, недавно присланный из Японии. 
Принцип снятой крыши как нельзя лучше 
отражает характер текста – в фокусе чита-
тельского зрения один за другим возника-
ют отдельные эпизоды, словно надвига-
ются крупным планом. Тот же эффект – от 
грамматического чередования настоящего 
и прошлого времени” [Соколова-Делюсина 
1996, 21]. И действительно, в ее переводе 
многие эпизоды описываются в настоящем 
времени, хотя рассказчица употребляет в 
основном прошедшее время. Среди них 
наиболее удачным считаются так называе-
мые “каимами”, когда мужской персонаж 
подглядывает за женскими персонажами. 

К примеру, в одной из самых известных 
сцен, когда Гэндзи впервые увидел юную 
Мурасаки (подчеркивание автора статьи): 

Подлинный текст: “中に、「十ばかりに
やあらむ」と見えて、白き衣、山吹などの、な
れたる着て、走りきたる女ご、あまた見えつ
る子どもに、似るべうもあらず、いみじく、お
ひさき見えて、美しげなるかたちなり。（中
略、若紫は）つらつき、いとらうたげにて、眉
のわたり、うちけぶり、いはけなくかいやり
たる額つき、髪ざし、いみじう美し” [源氏物
語, 第一巻, 183–184]. 

Русский перевод: “Вот одна из них – лет 
как будто около десяти – вбегает в покои. 
Одетая в мягкое белое нижнее платье и 
верхнее цвета керрия, она выделяется осо-
бенной миловидностью, обещая со време-
нем стать настоящей красавицей. …Личи-
ко ее прелестно, брови туманятся легкой 
дымкой, открытый лоб и по-детски отки-
нутые назад волосы удивительно хороши” 
[Гэндзи моногатари 1991, кн. 1, 87–88]. 

В подлинном тексте использовано на-
стоящее время. С помощью этого приема 
взор читателей сливается со взорами рас-
сказчицы и Гэндзи, и они чувствуют себя 
так, как будто смотрят на юную Мурасаки 
своими глазами [高橋1991, 259–263]. И в 
русском переводе ее образ в глазах Гэндзи 
описывается настоящим временем, точ-
нее, настоящим временем несовершенно-
го вида. В книге по лингвистике русского 
языка говорится, что “общая функция по-
вествовательного переносного употре-
бления словоформы настоящего времени 
несовершенного вида заключается в сти-
листическом эффекте изобразительной на-
блюдаемости событий прошлого или буду-
щего как “открытого бытия”, для читателя 
оно основано на перенесении субъекта 
речи как наблюдателя в повествователь-
ный мир событий” [Шелякин 2008, 178]. 



Східний світ №4 2008 123

Цутида Кумико

Следовательно, можно предположить, что 
и читатели русского перевода, так же как 
читатели оригинала, ощущают себя так, 
словно они сами наблюдают за юной Мура-
саки. В сносках представлены английские, 
французский и немецкий переводы приве-
денных цитат1, где употребляется только 
прошедшее время. В связи с этим можно 
считать употребление настоящего времени 
особенностью русского перевода. 

Термин “моно-но аварэ” – важное по-
нятие, которое выражает эстетический 
мир “Повести о Гэндзи”, но перевести его 
на иностранный язык нелегко. В преди-
словии к русскому переводу Т. Соколова-
Делюсина объяснила его следующим об-
разом: “Сколь бесконечно многообразны, 
например, пути прочтения одного из ве-
дущих мотив “Повести”, традиционно 
обозначаемого понятием “моно-но аварэ” 
(“печальное очарование вещей”), соеди-
няющего тему манящей красоты вещного 
мира с мыслью о его зыбкости и недолго-
вечности” [Соколова-Делюсина 1991, кн. 
1, 4]. Здесь “моно-но аварэ” переведено 
как “печальное очарование вещей”2. Одна-
ко английский японист Morris, автор моно-
графии “The World of Shining Prince”, пе-
ревел его как “the pathos of things” [Morris 
1964, 208], а американский исследователь 
Shirane объяснил, что это является выраже-
нием, которое часто переводится как “the 
sadness or pathos of things” [Shirane 1987, 
31]. Французский востоковед Haguenauer 
написал, что оно означает “la rencontre d’un 
objet mono (avec un sujet, ou vice-versa)” и 
появляется как “une résonance sentimentale 
dans le coeur kokoro” [Haguenauer 1959, 
28]. Немецкий переводчик Benl сказал, что 
перевести это слово на иностранный язык 
почти невозможно, но предложил вариант 
“Wahrheit des Herzens” [Benl 1966, xviii], а 
китайская переводчица 林文月 ознакомила 
читателей с этим понятием как “物之哀”     
[林 2004, 25]. 

Значит, элемент “печальное” является 
почти общим, но, что касается “очарова-
ния”, можно считать его особенностью 
русского перевода. А вообще “моно-но 
аварэ” – понятие чрезвычайно емкое. Оно 

содержит все значения этих иностранных 
переводов. Нельзя сказать, что все эти 
переводы – неправильные, но все же надо 
отметить, что в них выражена лишь одна 
сторона этого понятия. В словаре русского 
языка слово «очарование» имеет значение 
“чарующая сила чего-л. Состояние того, 
кто испытывает на себе чарующую силу 
кого-, чего-л.” [Словарь русского языка 
1999, 731]. Из этого объяснения видно, 
что в русском переводе уделено внимание 
такой стороне понятия, как “чарующая 
сила”.

В тексте русского перевода нашелся 
пример, где “печальное очарование” упо-
треблялось как прилагательное. Это сцена, 
когда Гэндзи спеша уходит из дома дочери 
принца Хитати, Суэцумухана, после того 
как он впервые увидел ее красный нос в 
утреннем свете (подчеркивание автора):    
“御車寄せたる中門の、いといたう、ゆがみ
よろぼひて、夜目にこそ、しるきながらも、
萬かくろへたる事多かりけれ、いと、あはれ
に淋しく荒れまどへるに、松の雪のみ、あた
（ゝか）げに降り積める、山里の心地して物

あはれなるを” [日本古典文学大系 源氏物
語, 第一巻, 末摘花, 258]. Русский перевод: 
“Срединные ворота, к которым подают его 
карету, совсем обветшали и скособочи-
лись. Ночью многочисленные изъяны не 
были так заметны, хотя догадаться об их 
существовании не составляло труда. Те-
перь же перед Гэндзи открывается картина 
такого унылого запустения, что сердце его 
мучительно сжимается. Только снег, пух-
лыми шапками покрывающий ветви сосен, 
кажется теплым и придает саду то печаль-
ное очарование, какое бывает у уединен-
ной горной усадьбы” [Соколова-Делюсина 
1991, кн. 1, 125]. Здесь 山里の心地して物あ
はれなるを русская переводчица перевела 
как “печальное очарование, какое бывает у 
уединенной горной усадьбы”. Но в других 
иностранных вариантах не нашлось тако-
го же перевода, чаще всего переведено как 
“грустный” или “меланхолия”. 

В качестве подтверждения этой точки 
зрения можно привести мнение японского 
исследователя Еситака Кумагаи о том, что 
снег на соснах вызывал у Гэндзи такие же 
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чувства, как при взгляде на уединенную 
горную усадьбу, которая имеет эстетиче-
скую привлекательность [熊谷 1989, 92]. В 
данном случае “моно-аварэ” содержит не 
только значение грусти или меланхолии, 
а еще и значение эстетической привлека-
тельности. И это уловила только русская 
переводчица. Должно быть, у русских есть 
восприятие прекрасного, которое позво-
ляет почувствовать очарование снега на 
соснах, запущенного дома и уединенной 
горной усадьбы. 

Прежде японцы составляли себе пред-
ставление о переводе «Повести о Гэндзи» 

на иностранные языки чаще всего на осно-
ве английского перевода. То, что суще-
ствует русский перевод с теми особенно-
стями, которых нет в других иностранных 
переводах, является для нас открытием. 
Однако проблема заключается в том, что 
трудно судить, являются ли эти особенно-
сти следствием личного характера и стиля 
переводчицы, или русского национального 
характера, или, может быть, славянского 
народного характера в целом. Для выясне-
ния этого вопроса остается с нетерпением 
ожидать завершения украинского перево-
да этой повести. 

1 Английский перевод (1): “Among them was one who seemed to be about ten years old. She 
came running into the room dressed in a rather worn white frock lined with stuff of a deep saffron 
colour. Never had he seen a child like this. What an astonishing creature she would grow into! … 
Her features were very exquisite, but it was above all the way her hair grew, in cloudy masses over 
her temples, but thrust back in childish fashion from her forehead, that struck him as marvellously 
beautiful” [Waley 1993, 97–99]. 

Английский перевод (2): “Much the prettiest was a girl of perhaps ten in a soft white singlet and 
a russet robe. She would one day be a real beauty. … She was charming, with rich, unplucked eyebrows 
and hair pushed childishly back from the forehead” [Seidensticker 1992, 93–94].

Английский перевод (3): “In among them came running a girl of ten or so, wearing a softly 
rumpled kerria rose layering over a white gown and, unlike the other children, an obvious future beauty. 
… She had a very dear face, and the faint arc of her eyebrows, the forehead from which she had childishly 
swept back her hair, and the hairline itself were extremely pretty” [Tyler 2001, vol. 1, 86–87].

Французский перевод: “…une enfant était accourue, qui pouvait étre dans sa dizième année, lui 
sembla-t-il; vêtue sur une robe blanche d’un surtout jaune corète défraîchi, elle ne ressemlait en rien 
à toutes celles qu’il avait vues jusque-là; on devinait la femme qu’elle deviendrait, à sa prodigieuse 
beauté. … Ses traits étaient d’une exquise délicatesse, et avec ses sourcils aux contours indécis et sa 
chevelure sans apprêt, séparée sur le front, elle était on ne peut plus mignonne” [Sieffert 1988, vol. 1, 
97–98]. 

Немецкий перевод: “Eines unter diesen, etwa zehn jahre alt, trug über einem weißen Shitagasane 
ein weiches, nurmehr leicht gestärktes Obergewand von Yamabuki-gasane-Farben. Sie sah hübscher 
aus als die anderen Mädchen um sie her, ja man dachte unwillkürlich, wie liebreizend sie erst sein 
würde, wenn sie erwachsen war. …Ihr Gesicht war von unbeschreiblicher Anmut, ihre Augenbrauen 
schimmerten fein und zart, ihre Stirn, über die sie die Frisur nach Kinderart aufgekämmt trug, und ihr 
Haar waren bestrickendschön. Genji betrachtete sie hingegeben” [Benl 1966, Band 1, 142–144].

2 Однако, по словам Соколовой-Делюсиной, впервые это так перевела Вера Маркова. Дей-
ствительно, в ее предисловии к “Волшебным повестям” читаем: “Еще задолго до того, как над 
ней (хэйанской культурой) нависла гибель, хэйанцы любили говорить о “печальном очаровании 
вещей”. Это отвечало буддийскому учению о непрочности земного бытия и в то же время застав-
ляло сильней ощутить красоту того, что вот-вот должно исчезнуть” [Маркова 1962, 10–11].



Східний світ №4 2008 125

Цутида Кумико

ЛИТЕРАТУРА

Маркова В. Предисловие // Волшебные повести. Москва, 1962.
Словарь русского языка. Том 2. Москва, 1999.
Соколова-Делюсина Т. Повесть о Гэндзи (Гэндзи моногатари). Книга 1. Москва, 

1991.
Шелякин М. Категория аспектуальности русского глагола. Москва, 2008.
Morris, Ivan. The World of the Shining Prince. London, 1964.
Seidensticker, Edward. The Tale of Genji. London, 1992.
Shirane, Haruo. The Bridge of Dreams. A Poetics of ‘The Tale of Genji’. Stanford, 

1987.
Tyler, Royall. Murasaki Shikibu. The Tale of Genji. New York, 2001.
Waley, Arther. Lady Murasaki. The Tale of Genji. New York, 1993.
Shikibu. Le Genji Monogatari. Paris, 1959. 
Murasaki Shikibu. Le Dit du Genji. Vol. 1–2. Paris, 1988.
Oscar Benl. Genji-monogatari. Die Geschichte vom Prinzen Genji. Altjapanischer 

Liebesroman aus dem 11. Jahrhundert. Band1. Zürich, 1966.
熊谷義隆.末摘花・蓬生巻の廃園 ― 末摘花と自然描写 //山形女子短期大学紀要, 

1989, 第21集.
タチアーナ･ソコロワ＝デリューシナ. タチアーナの源氏日記 － 紫式部と過ごした歳

月. 東京, 1996.
高橋亨. 物語と絵の遠近法. 東京, 1991.
藤井貞和. 源氏物語論. 東京, 2000.
紫式部 . 源氏物語, 第一巻, 東京, 1966.
豊子愷. 紫式部『源氏物語』（上・中・下）北京, 2004.
林文月. 紫式部.『源氏物語』(一) 台北, 2004.



Східний світ №4 2008126

Я.В. Шекера
ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ ПРОСТОРОВИХ УЯВЛЕНЬ 

У НАЙДАВНІШІЙ КИТАЙСЬКІЙ ПОЕЗІЇ 
(НА ПРИКЛАДІ ГІМНІВ «КНИГИ ПІСЕНЬ»)

Створення “Книги пісень” (або “Шиц-
зіну”, «诗经», ХІ–VI ст. до н.е.), на думку 
більшості дослідників, відбувалося напри-
кінці доби Чжоу. За легендою, Конфуцій 
відібрав із трьох тисяч народних пісень 
лише 305 – найсамобутніші й ті, які най-
краще відображають настрої народу1. У 
піснях “Шицзіну” яскраво віддзеркалили-
ся просторові уявлення давніх китайців, 
представлені передусім символічні коно-
тації чотирьох сторін світу й центру. 

Відображення у піснях “Шицзіну” про-
сторової концепції вже розглядалося ра-
дянськими синологами [Лихтман 1986, 
1987, 1988, 1989], проте їхня основна мета 
полягала у доведенні того, що “Книга пі-
сень” – це не хаотичне зібрання народних 
пісень, як традиційно інтерпретують цю 
пам’ятку; збірка виявляє певну законо-
мірність між сторонами світу, їхнім зна-
ченням та локалізацією в пам’ятці й про-
сторі. Скажімо, В.В. Ліхтман робить такий 
висновок: “«Шицзін» – це результат спе-
ціальної роботи зі знаками з метою отри-
мання певної геометричної фігури, орієн-
тованої в просторі” [Лихтман 1986, 28]. 
Дослідниця аргументовано доводить, що 
в текстах “Шицзіну” реалізовуються різні 
просторові моделі, серед яких п’ятерична 
(五方), дев’ятерична (九州) та десятерич-
на (河图), і давній текст “Книги пісень” (як 
і інших пам’яток) – це зображення (схема, 
креслення) того, що в ньому описується, 
подібно до того, як в ієрогліфі зображуєть-
ся те, що він означає [Лихтман 1986, 18].

Мета ж нашого дослідження – проана-
лізувати ті гімни “Книги пісень”, у яких 
сторони світу несуть певне образне наван-
таження; покажемо також розмаїття інтер-
претацій гімнів, пов’язане з неоднаковим 
тлумаченням символічних конотацій сто-
рін світу.

Наведімо спершу деякі статистичні 
дані. У всій “Книзі пісень” (305 творів) 

сторони світу згадуються у 78 віршах, із 
них: схід (东) – у 28 віршах, захід (西) – у 
13 віршах, південь (南) – у 42 віршах та 
північ (北) – у 16 віршах2. Як бачимо, захід 
та північ згадуються найменше, що й не 
дивно, адже вони вважалися негативними 
сторонами світу, загальна ж настроєвість 
“Книги пісень” позитивна. Знаменно, що 
в останньому розділі “Гімни”, де здебіль-
шого прославляються володарі давнини, 
ієрогліф “північ” не згадується жодного 
разу, а “захід” – лише раз, що підкреслює 
позитивніше й оптимістичніше емоційне 
забарвлення цього розділу порівняно з ін-
шими.

Зауважимо, що у творах “Книги пісень” 
важлива не так сама згадка про ту чи іншу 
сторону світу і її образне навантаження, 
як напрямок відображеного у пісні руху, 
спрямованість композиційного вектора, 
який означує всю динаміку дії. Дуже час-
то в одній пісні згадуються кілька, іноді 
протилежних, сторін світу, що ніби огор-
тає ті реалії, про які йдеться, залучає їх 
до вічного космічного руху. Для прикла-
ду розгляньмо пісню з першого розділу 
“Звичаї царств” “Збираю солодкий корінь”                                      
(«采苓»; I, X, 12). Лірична героїня пере-
конує інших не вірити людським пліткам; 
збирання ж різноманітних рослин – це 
лише алегоричний зачин: у першій строфі 
вона збирає солодкий корінь на вершині 
хребта Шоуян (首阳之颠), у другій – за-
ячу траву під Шоуяном (首阳之下) і в третій 
строфі – ріпу на схід від Шоуяна (首阳之东). 
Можливо, тут йдеться про ареал поши-
рення рослин, які збирають, проте дуже 
ймовірно, що авторка навмисне закінчує 
пісню згадкою про позитивну сторону сві-
ту (схід), яка несе надії, і цим самим додає 
більшої переконливості власним словам. 
Крім того, локалізація трьох місцерозта-
шувань (на горі, під горою та на схід від 
неї) утворює своєрідний просторовий три-
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кутник, у центрі якого міститься гора Шо-
уян (首阳, досл. голова+сонце), і лірична 
героїня “мандрує” від вершини гори (тоб-
то від Неба) до її підніжжя (а гори в Китаї 
вважалися священними, адже вони стоя-
ли найближче від усіх земних об’єктів до 
Неба) і далі на схід, тобто туди, де сходить 
сонце і починається нове життя, а отже, те-
плиться надія.

Якщо говорити про відображення 
просторової концепції китайців у тво-
рах пам’ятки загалом, то слід зауважити, 
що практично у всіх піснях яскраво по-
мітно два плани зображення – “там” (у 
полі, в горах, на півдні, колись у давнину 
тощо), де фігурує суб’єкт дії (найчастіше 
представник рослинного чи тваринно-
го світу), утворюючи алегоричний зачин 
поезії), і “тут” (вдома, у палаці, при дво-
рі, у храмі, в країні, в усій Піднебесній), 
де відбуваються основні “події” в поезії, 
а також функціонує ліричний герой. Така 
просторовість, двоплановість зображення 
пов’язує людину як зі світом природи, так 
і з минувшиною. У тих піснях, де сторони 
світу є складовими алегоричного зачину, 
вони найчастіше несуть символічне на-
вантаження, кореспондуючись з основною 
сюжетною лінією пісні. Якщо ж вони 
зустрічаються в самому тексті пісні, то 
найчастіше виступають звичайними гео-
графічними реаліями, які, однак, можуть 
вносити додаткове образне забарвлення. І 
якщо в першому розділі “Звичаї царств” 
алегоричний зачин яскравіше виражений і 
неодмінним компонентом його є природа, 
то в “Гімнах”, як правило, протиставля-
ються часові факти: минуле й сучасність 
(стосовно автора гімну), більш і менш дав-
ній відтинки минулого.

Розділ “Гімни” («颂») – це своєрідний 
героїчний епос давніх китайців; “таке до-
вге життя найдавніших гімнів поясню-
ється відомою консервативністю пісень 
релігійно-культового призначення, а та-
кож циклізацією, при якій звичайно відбу-
вається скорочення кількості оспівуваних 
осіб і заміна старих імен” [Друмева 1964, 
12]. У гімнах переважає розповідне нача-
ло, часом надміру пафосне, гіперболізо-
ване й возвеличувальне, тому алегорична 

насиченість, на яку багатий перший розділ 
“Шицзіну”, тут мінімальна. І все ж у згадці 
про ту чи іншу сторону світу можна вгледі-
ти символічний зміст. 

Героїчне оспівування і прославлення 
насамперед правителів Чжоу пояснюється 
тим, що із ХІІ ст. до н.е., за життя Конфу-
ція, коли була укладена “Книга пісень”, і 
аж до ІІІ ст. до н.е. усі князівства на тери-
торії Китаю були підкорені Чжоу. 

У розділі “Гімни” набагато менше зга-
док про сторони світу, ніж у попередніх 
розділах “Книги пісень”. І все ж про сто-
рони світу з позитивною конотацією (схід і 
південь) тут згадується більше, ніж про за-
хід і північ, адже гімни несуть здебільшо-
го позитивне навантаження, підносячи як 
мудре, мирне, радісне й спокійне правлін-
ня володарів, так і працю простих людей. 
Скажімо, згадки про південь, на нашу дум-
ку, зумовлені специфікою життя імперії, 
зокрема тим, що традиційно володар вша-
новував південь більше, ніж інші сторони 
світу. Захід, як сторона світу з негативною 
конотацією, вживається лиш один раз – ви-
ражає надію ліричного героя на краще, а 
північ не згадується взагалі. 

Нижче розглянемо конкретне вживання 
та образні конотації сторін світу в гімнах 
і наводитимемо їх у тій послідовності, в 
якій вони записані у “Книзі пісень”.

У чжоуському гімні “Зграя чапель”        
(«振鹭»; IV, II, 3) зустрічається ієрогліф 
“захід”, і образне його значення – надія і 
сподівання на краще: 振鹭于飞，于彼西雍 
Зграя чапель летить над тим західним озе-
ром. Це – алегоричний зачин, після якого 
йдеться про жителя країни Сун, якого за-
просили до Чжоу допомагати при жертво-
принесеннях [Shijing 1999, 587]. Цілком 
можливо, що “західне озеро” – звичайна 
особливість його розташування, проте 
якщо виходити з інтерпретації цього гім-
ну А.А. Штукіним [Шицзин 1957, 425], то 
можна припустити, що захід тут символі-
зує можливу надію, адже в останніх ряд-
ках автори гімну не констатують позитив, 
а лише висловлюють побажання: Мы бы 
желали, чтоб ночи и дни им была // Веч-
ной за это высокая честь и хвала (на думку 
перекладача, до Чжоу прибули звичайні 
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гості здалеку). Проте, вважаємо, тут на-
явне звичайне вихваляння гостя: 庶几夙
夜，以永终誉 Не лінується вдень і вночі 
у державі моїй, // Має вічної слави багато. 
Отже, згідно з інтерпретацією цього гімну 
радянським сходознавцем образне наван-
таження заходу (в алегоричному зачині) –   
надія, що зумовлює тлумачення останніх 
рядків гімну.

У чжоуських гімнах “Саджання і про-
полювання” («载芟»; IV, III, 5) та “Гарна 
мотика” («良耜»; IV, III, 6) натрапляємо на 
слово “південь”, що виступає у пісні сим-
волом урожаю та родючості. Вживаєть-
ся воно у словосполученні 南亩 південні 
орні землі (досл. “південні му3 [поля]” – 
явище метонімії). На жаль, нам не вдалося 
точно встановити усю глибину значення 
“південних полів” для землеробів найдав-
нішого Китаю, а отже, і з’ясувати їхнє 
навантаження у цих гімнах. Схоже на те, 
що ставлення селян до цих полів було осо-
бливим: то з них починали роботу, то ними 
закінчували, залишаючи обробіток землі 
“з позитивним забарвленням” наостанок. 
У всякому разі, гімни, де згадуються “пів-
денні поля”, мають веселе забарвлення – 
вони, до речі, більше схожі на пісні з роз-
ділу “Гофен”, аніж на гімни. Як вважають 
дослідники, південні поля тягнулися з пів-
ночі на південь [Васильев 1961, 44], тобто 
саме так, як проходила центральна вісь ім-
ператорської влади.

Відображення просторових уявлень 
у гімнах “Книги пісень” зумовлене ще й 
тим, що на початку Західної Чжоу вини-
кла концепція небесного мандата, згідно з 
якою володар (ван) як Син Неба мав сво-
їми доброчесними і милосердними діями 
завершити розпочате предками творення 
світобудови, а саме встановити мир і гар-
монію в довкіллі, зокрема, шляхом підко-
рення “варварів” (некитайських племен). 
Тому в низці гімнів спостерігаємо подібні 
мотиви; сторони світу в них виконують на-
самперед географічну функцію.

У гімні царства Лу “Шкільна водойма” 
(«泮水»; IV, IV, 3) згадується південний 
схід (东南). Ось ці рядки: 桓桓于征，狄
彼东南 Хоробро підемо в похід, очистимо 
увесь південний схід4.

Гімн величає луського вана (царство 
Лу розташовувалось на сході Китаю, на 
території сучасної провінції Шаньдун), 
закликаючи його звільнити частину мате-
рикового Китаю, а саме землі за річкою 
Хуанхе, від “варварів”. Йдеться, очевид-
но, про те, що знищити потрібно лише 
непокірних некитайців, адже наприкінці 
гімну мовиться: 憬彼淮夷 Усвідомили ті 
варвари [ріки] Хуай (тобто упокорилися 
ванові, осягнувши його вищість і могут-
ність). В останньому рядку згадується 
південь: 大赂南金 Прекрасна яшма і зо-
лото півдня – такі дари підносять ванові 
“варвари”. Як бачимо, вірш закінчується 
однозначно позитивно: південь був краї-
ною, надзвичайно багатою на дари при-
роди, і це вдало використав автор гімну. 
Отже, сторони світу тут не несуть образ-
ного навантаження як такого; наявний 
лише географічний фактор.

У луському гімні “Тихий храм” («閟宫»; 
IV, IV, 4) тричі вживається ієрогліф “схід” 
(东). Тут ідеться про сина першого чжо-
уського вана луського вана Бо-ціня: спер-
шу говориться про те, що володар указом 
посадив його правити на сході, потім про-
славляється уся “східна країна”, і нарешті 
висловлюється бажання чи сподівання 
володіти далеким сходом (大东) – тобто 
автори гімну бажають луському ванові во-
лодіти усім примор’ям і морськими тери-
торіями. Отже, спостерігається градація, 
розгортання оповіді від малих просторів 
до великих, від малого позитиву (схід – 
родючість, сприятливі географічні умови 
тощо) до великого. Не випадково закінчу-
ється гімн пишним величанням і самого 
вана, і храму, в якому він здійснює жерт-
воприношення. Власне, з усіх сорока гім-
нів лише в цьому одному згадується схід 
(у гімні “Шкільна водойма” зустрічалося 
словосполучення “південний схід”), що, 
очевидно, пов’язано з розташуванням цар-
ства Лу на сході Китаю.

На початку гімну “Тихий храм” («閟宫») 
маємо: 居岐之阳 поселився на південному 
схилі Ціської гори (йдеться про Тай-вана, 
діда першого чжоуського вана, який почав 
підривати шанське царство). Хоча в ори-
гіналі й не вживається ієрогліф “південь”         
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(南), та знак 阳 ян – це і світла субстан-
ція світотворення, і чоловіче начало, і пів-
денний схил гори. До речі, явний недогляд 
перекладу А.А. Штукіна (А поселился он 
к югу от Циской горы): Тай-ван став жити 
не південніше гори Ці, а на самій горі, на її 
південному схилі, чому не можна не приді-
лити уваги в перекладі. Так, гора – це сим-
вол могутності, духовного сходження і вдо-
сконалення, тому поселення вана на горі 
ще більше возвеличує його. До того ж “пів-
денний схил” тут суголосний із традицією 
володаря сидіти обличчям на південь.

У цьому ж гімні зустрічаємо рядки:      
及彼南夷，莫不率从 Серед народів, які на 
півдні [межують із Чу], не буде жодного, 
щоб за нами не йшов. Загарбницькі моти-
ви гімну зумовлені насамперед історико-
географічною ситуацією, а саме родю-
чими південними землями, жителі яких 
неодмінно мають прийти під “світлу руку” 
луського вана. Спостерігаємо явно неодна-
кове ставлення до північних і до південних 
“варварів”: від північних китайці лише за-
хищаються, адже північ – негативна сто-
рона світу, вона несе лише холод, голод 
і біди; а південні неодмінно мають бути 
упокорені, бо південь – теплий і родючий.

Найпростіша мотивація згадки про 
південь – “щось розташоване / лежить на 
південь від чогось”, і цьому постає види-
ма альтернатива: “щось лежить на північ 
від чогось”, та давні автори підсвідомо не 
висловлювалися саме таким чином, адже 
північ – сторона світу з негативним за-
барвленням. Наприклад, у гімні “Інь [Гао-
цзун іде у] збройний [похід]” («殷武»; IV, 
V, 5) маємо рядки: 维女荆楚，居国南乡 

Ви, мешканці цього царства Цзін-Чу, жи-
вете на південь [від нас]. Цілком природ-
но, що погляд владики династії Інь спря-
мований на царство Чу (сильна держава на 
південно-західній околиці Китаю), адже 
усі китайські володарі сиділи обличчям на 
південь.

У низці гімнів автори-нащадки урочис-
то обіцяють своїм великомудрим предкам 
завершити розпочату ними благородну 
справу щодо впорядкування і гармонізації 
світобудови. Це такі гімни, як “Думаю про 
волю Неба” («维天之命»; IV, І, ІІ), “Небо 
дає” («天作»; IV, І, V), “Співчуваю моєму 
синочкові” («闵予小子»; IV, ІІІ, І), “Роз-
думи” («酌»; IV, ІІІ, VІІІ), “Милосердя” 
(«赉»; IV, ІІІ, Х) тощо. Скажімо, гімн “Ду-
маю про волю Неба” закінчується рядка-
ми: 骏惠我文王，曾孙笃之 Нащадки ві-
кують за дао Вень-вана, поширюють дао 
його. Як бачимо, чесноти володаря свято 
шануються, перебуваючи ніби в центрі 
життя його нащадків.

Таким чином, у гімнах “Книги пісень” 
згадуються всі сторони світу, окрім пів-
ночі; їхнє образне навантаження – надія, 
багатство, влада й родючість. Найчасті-
ше, проте, згадані реалії виступають гео-
графічним показником і образні конотації, 
відображені у свідомості китайців, гармо-
нійно поєднуються із безпосереднім зна-
ченням сторін світу. Просторова концеп-
ція давніх китайців проявляється у гімнах 
також через прагнення їхніх авторів про-
довжити великі справи мудрих предків, 
зокрема підкорити навколишні племена 
(“варварів”) з метою впорядкування та 
гармонізації світобудови.

1 Так, в “Історичних записках” Сима Цяня говориться: “В давнину віршів «ши» було понад      
3 тис. Конфуцій відкинув непридатні й узяв ті, які відповідають правилам («лі») та обов’язку 
(«і»)” [Шицзин 1987, 4].

2 Як бачимо, сума віршів, у яких зустрічаються сторони світу, не дорівнює загальній кількості 
таких віршів, адже в одній і тій самій пісні можуть вживатися кілька різних сторін світу, і до того 
ж кілька разів. Наші підрахунки стосуються кількості не разів уживання відповідних ієрогліфів, 
а самих пісень.

3 Му – міра площі, яка дорівнює 1/15 гектара.
4 Для порівняння наведемо ці рядки у перекладі А. Штукіна: Смелыми, смелыми будут в 

походе они, // Варваров вновь отодвинут на юго-восток! [Шицзин 1957, 451]. Таке тлумачення, 
однак, видається не зовсім логічним, адже, як видно з кінцівки гімну, “варварів” підкорюють 
володареві.
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РОЗТИН ХУДОЖНЬОГО СВІТУ П’ЄСИ

РЕЦЕНЗІЇ

Zbigniew Landowski. Chronotopy w utworach dramanycznych 
Sa‘d Allaha Wannûsa. – Lodz: Ibidem, 2008. – 274+VI str.
Збіґнєв Ландовський. Хронотопи в драматичних творах
Са‘даллага Ваннуса. – Лодзь: Ібідем, 2008.

Відомо, що драматургія була тим 
жанром, який одним з останніх посів місце 
в арабській літературі. Для цього були 
поважні причини як релігійного характеру, 
так і породжені самим способом життя 
арабів – городян і бедуїнів. Місце театру, 
як одного з виявів творчості людини, 
зайняли інші види видовищ: вистави театру 
тіней (у тюрків був “Карагьоз”), виступи 
оповідачів з елементами діалогізації 
вечорами в кав’ярнях, які розповідали 
про пригоди богатирів і різні мандри, а 
також казки зі збірки “1001 ніч”. Серед 
шиїтів побутували різноманітні релігійні 
процесії та ритуали під час траурних днів, 
наприклад те’зіє, які акад. А. Кримський 
порівняв з католицькими “пасіями”.

Власне драматургія почалася у ХІХ ст. 
з адаптації європейського репертуару до 
потреб арабського суспільства того часу. 
Про це ґрунтовно написав А. Кримський у 
своїй монографії “История новой арабской 
литературы” (М., 1971), а також, щодо 
появи театру в іранців, у відомій розвідці 
“Перський театр, звідки він узявсь і як 
розвивавсь” (К., 1925). І тільки у ХХ ст. 
з’явився в арабів (тут можна говорити 
хіба що про Єгипет і Сирію з Ліваном) 
театр, який можна порівнювати в певній 
мірі з європейським. Репертуар спочатку 
складався з переробок, адаптацій та 
перекладів творів європейських авторів. 
Пізніше, у 30-ті рр., з драматичними 
творами виступили й відомі арабські 
майстри пера. Насамперед слід згадати 
Тауфіка аль-Хакіма (1898–1987) (Єгипет), 
ат-Тайіба ас-Сиддикі (Марокко), які спра-
вили досить значний вплив на розвиток ре-
пертуару арабського театру, хоча в цілому 
переважали в ньому п’єси розважального 
плану чи мелодрами.

А потім яскравою зіркою в арабській 
драматургії зійшов сирійський пись-
менник, театральний і громадський діяч 
Са‘д Аллаг Ваннус (1941–1997). От цьо-
му авторові і присвятив своє досліджен-
ня польський літературознавець-арабіст 
Збіґнєв Ландовський, яке набуло форми 
солідної монографічної праці. Справді, 
спадщина Са‘даллага Ваннуса заслуговує 
на докладний професійний розгляд, щоб 
зрозуміти, в чому ж полягає причина 
популярності його п’єс, які займають по-
важне місце в репертуарі багатьох театрів, 
часто стають жертвами урядових заборон 
і разом з тим пильної уваги арабської та 
європейської театральної і літературної 
критики. Просто вказати на політичний 
характер його п’єс, його принципову 
громадянську позицію і загальний роз-
голос його творів було б недостатньо. 
Тож З. Ландовський вирішив всебічно 
дослідити тексти п’єс С. Ваннуса на 
глибинному рівні, застосовуючи модер-
ний інструментарій сучасної науки про 
літературу. Тим більше що період, протя-
гом якого розгорталася творча діяльність 
драматурга, можна вважати показовим, 
оскільки, як пише дослідник у “Вступі”: 
“Можна погодитися, що справжній, 
багатосторонній арабський театраль-
ний рух народився в шістдесяті роки 
ХХ століття, бо тільки тоді драма і театр 
стали невід’ємною частиною і формою 
культурного життя чи не у всіх арабсь-
ких державах. У багатьох з них розвиток 
цей був творчим і новаторським, і саме 
тоді з’явилися більшість національних 
театрів. То з того періоду датується 
популярність амбітної драматургії і саме 
тоді з’являлися найбільш резонансні тво-
ри (драматургічні і театральні)” (с. 10).
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Са‘даллаг Ваннус є автором 21 п’єси, 
чотирьох книг і великої кількості статей та 
есеїв. Висувався на здобуття Нобелівської 
премії. Він здобув освіту в Сирії, Єгипті 
та Франції, був добре обізнаний із сучас-
ним західним театральним мистецтвом. 
Сам якийсь час керував театрами Сирії. 
Сценічні твори писати почав рано (1961) – 
це були одноактівки, драматичні етю-
ди, радше експериментального плану, їх 
З. Ландовський відносить до першого ета-
пу творчості драматурга, що тривав до 1967 
року. Другий етап – від 1968-го по 1980 рік, 
а третій – останній, під час якого, за останні 
п’ять років життя, він створив сім п’єс. 
Найбільший успіх мала його п’єса “Вечірка 
для 5 червня”, опублікована в 1968 році, 
відразу після поразки арабських армій у так 
званій “Шестиденній війні”. Під час її по-
становки використовувався прийом “театру 
в театрі”, коли частина акторів перебуває 
серед глядачів і гаряче полемізує з тими, 
що на сцені. Це був гострополітичний твір, 
що критикував і висміював керівників і 
правлячі кола арабських країн, які допусти-
ли ганебний розвиток подій. Її постановки 
часто заборонялися, а автор п’єси мусив 
переховуватися.

Не всі твори С. Ваннуса такі прозорі і 
зрозумілі, як це викладено в короткому ре-
зюме автора рецензії, зміст їх часто буває, 
в тому числі й через цензурні причини, за-
вуальованим, вони сповнені алюзій і фоль-
клорних мотивів, їхня дія ніби прикрита 
серпанком і відбувається невідомо де і 
коли. Тож хронотоп у творах С. Ваннуса 
відіграє неабияку роль.

Структура книги типова для дисерта-
ційних праць: є розділи про біографію 
драматурга, його доробок (разом із си-
нопсисом його творів), про стан сучас-
них досліджень його творчості, а також 
пояснення методологічних підходів ав-
тора книги (розділ ІІІ) при дослідженні 
обраної теми. Видно, що автор книги до-
бре обізнаний з російськомовною фаховою 
літературою, особливо йому імпонують 
теоретичні викладки М. Бахтіна.

У наступному розділі З. Ландовсь-
кий розглядає “плани”, або шари часо-

простору, вирізняючи як загальні, так і 
унікальні – властиві саме С. Ваннусу. Пер-
ший з них – “аудиторія”, тобто присутність 
читача / глядача протягом усього розвитку 
фабули п’єси, другий “план” – це “спек-
такль”, головний. Він може обмежуватися 
конкретним місцем і часом (кав’ярня, ву-
лиця, посилання на передачі радіо і т.д.). 
Третій план – це “театр в театрі”, про який 
ми вже згадували. Четвертий план – план 
оповідача (“наратора (–ів)”), який, хоча 
й виконує функцію маніпулятора, все ж 
має власний хронотоп. “Плани, – пише 
З. Ландовський, – взаємно проникають 
один в одного, залишаючись у складних 
взаємовідносинах як композиційних, так 
і семантичних, генеруючи поля, зони і 
пункти, об’єднані характерними і власни-
ми рисами, які доводять тезу Ваннуса про 
єдність часів” (минулого, сучасного і май-
бутнього) (с. 73).

У наступному розділі розглядаються 
теоретичні питання стосовно хронотопів, 
дається їхня детальна класифікація та ін. 
Далі йдуть п’ять розділів, у яких З. Лан-
довський із вправністю хірурга робить 
розтин п’єс С. Ваннуса, виявляючи їхні 
особливості через дослідження хронотопів, 
розкриваючи таким чином художній світ 
драматурга. Як приклад наведемо зміст 
розділу “Хронотопи дійової особи”: 
оповідач, володар, помічник володаря – 
візир, коханці, жінка, інші дійові особи. 
Таким же детальним є розділ “Хронотопи 
мотивів”. Є ще розділ “Маніпулятори ча-
сопростору”, де значаться той же оповідач, 
світло, завіса, музика, звук, голос, предме-
ти.

Досконало опрацьований розділ ІХ 
“Структура хронотопів”. У ньому З. Лан-
довський розглядає такі питання, як 
зв’язок між побудовою твору і структу-
рою часопростору: мережа хронотопів, 
динаміка хронотопів і домінанти. Для 
унаочнення викладеного матеріалу автор 
вміщує графічні моделі розвитку дії ряду 
п’єс С. Ваннуса і взаємовідносини різних 
хронотопів.

В останньому розділі він робить вис-
новки про значення застосованого мето-
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ду для дослідження всієї літератури, її 
жанрів і т. ін. Визначає він і основну рису 
творчості сирійського драматурга – як 
«“осциляцію” в часопросторі між мину-
лим і сучасністю, традицією і прогресом, 
а його головна ідея виявляється в діалогові 
елементів дії, що продовжується, – невиди-
мим головним героєм тих творів є власне 
часопростір з усіма його полікультурними 
особливостями, проблемами і дилемами, 
які стоять перед людиною – користувачем 
його мистецтва» (с. 181). У вигляді додат-
ку автор подає переклад п’єси С. Ваннуса 
“Вечір з Абу Халілом аль-Каббані”. Книга 
містить також потужний список літератури 
різними мовами. Жаль, що автор не вклю-
чив до бібліографії хоча б згадані вище 
книги А. Кримського.

В цілому книга З. Ландовського є 
цікавою і теоретично обґрунтованою, але, 

як на нашу думку, після аналітичного роз-
тину п’єс авторові варто було б більше 
уваги приділити синтезові всіх елементів 
дії, щоб читач міг не тільки охопити 
інтелектуальну глибину творів, а й відчути 
естетичне задоволення від них, хоча вони й 
вимагають, як ми знаємо, насамперед розу-
мового напруження і розуміння політичних 
реалій минулого і нашого часу.

Праця З. Ландовського на прикладі 
критичного розгляду доробку видатного 
сучасного сирійського драматурга розкри-
ває для українського дослідника-арабіста 
малознану галузь арабської літератури, 
пропонує повчальний приклад глибокого 
проникнення в текст твору з допомогою 
сучасних літературознавчих інструментів. 
Безперечно, вона буде цікавою і корисною 
для всіх українських філологів.

Ю.М. Кочубей
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Часто буває так, що одна грань осо-
бистості затушовує інші, не менше значні, 
якості багатогранної людини. Це, можна 
сказати, сталося й з Ісмаїл-беєм Гасприн-
ським (1851–1914), який нам відомий го-
ловно як передовий мусульманський про-
світитель, педагог-новатор і журналіст. 
Книга, яку ми розглядаємо, покликана від-
крити інші сторони діяльності видатного 
сина кримськотатарського народу. Можна 
відразу відзначити, що авторам цієї праці 
д.і.н. В.Ю. Ганкевичу та к.і.н. С.П. Шен-
дриковій це вдалося реалізувати. Для цього 
їм довелося провести значну дослідницьку 
роботу, яку за один день не здійсниш. Бі-
бліографія, вміщена в кінці книги, пока-
зує, що автори, особливо В.Ю. Ганкевич, 
протягом багатьох років систематично до-
сліджували життя і діяльність кримського 
просвітителя, його подиву гідну наполе-
гливість в умовах царського режиму з його 
“почвенно-православно” шовіністичною 
ідеологією, політика якого була спрямова-
на на придушення всіляких проявів віль-
ної думки, в тому числі, чи не найбільше, 
серед “інородців”.

Книга В.Ю. Ганкевича і С.П. Шендри-
кової потрібна і більш ніж своєчасна: вона 
мала б з’явитися років десять тому, але зна-
чення її від цього не меншає. Це – серйоз-
не монографічне дослідження політичної, 
ідеологічної та організаційної діяльності 
одного з визначних діячів мусульмансько-
го відродження, насамперед на теренах 
Російської імперії. Але, здається, автори 
мали клопоти з назвою книги: вона не-
чітка і може викликати різні тлумачення, 
взагалі в книзі надто часто вживається тер-
мін “ліберальний”, маючи на увазі спосіб 
дії Ісмаїла Гаспринського і його соратни-
ків – еволюційний, поміркований. Ми б 
зупинилися на назві, яка фігурує, до речі, в 

анотації до книги, – “Ісмаїл Гаспринський 
і політичний рух тюрко-мусульманських 
народів Росії”.

 Спосіб дії Ісмаїла Гаспринського по-
казує, що він був глибоким і мудрим по-
літиком: виходив з реального стану речей 
у Криму, в Російській імперії і в усьому 
мусульманському світі взагалі. Для нього 
головним було не здіймати галас, а збе-
регти ростки відродження, що з’явилися в 
результаті його зусиль: новометодні шко-
ли, підвищення рівня медресе, поява пе-
ріодичних видань, серед яких виділялося 
його улюблене дитя – газета “Терджиман / 
Переводчик”. Він, людина освічена, знайо-
ма з політичними реаліями Заходу і Росії, 
розумів, що досить одного поруху навіть 
не дуже значного царського чиновника – і 
можна на довгі роки заборонити його газе-
ту і видавництво.

Розумів він і те, що мусульмани – під-
дані Російської імперії – не були готові до 
різких змін у суспільному житті, про що 
говорив його досвід запровадження нових 
методів навчання в мектебах.

Цим пояснюється і його діяльність 
як неформального, а іноді й формально-
го лідера російських мусульман у “Русія 
мусульманларнен іттіфаке”. Він завжди 
наполягав на тому, щоб новостворена ор-
ганізація діяла в рамках загальноімпер-
ських законів, не висувала крайніх лозун-
гів і вимог. Тому він і виступав за те, щоб 
організація російських мусульман йшла 
разом з російським ліберальним рухом – 
“Партією народної свободи” – і з “октя-
бристами”.

Автори багато місця приділили ви-
кладу ставлення Ісмаїл-бея до Заходу і до 
соціалізму як породження європейської 
цивілізації. Погляди його були утопічни-
ми і багато в чому суперечливими. Як на 

ІСМАЇЛ-БЕЙ ГАСПРИНСЬКИЙ 
ЯК ПОЛІТИК І ОРГАНІЗАТОР

Ганкевич В.Ю., Шендрикова С.П. 
Исмаил Гаспринский и возникновение либерально-мусульманского политического 
движения. Симферополь: Доля, 2008. – 192 с.
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нашу думку, автори мали б дати чітке ре-
зюме його поглядів на це питання, як і на 
т.зв. “тюрко-слов’янський союз” (с. 35). В 
умовах тогочасної Російської імперії він 
і не міг по-іншому виступати, бо, як пра-
вильно відзначають автори: “Політична 
діяльність була для І. Гаспринського тіль-
ки засобом для реалізації широкомасш-
табної просвітницької програми”, а не 
турботою про “єдину і неділиму” імперію 
(с. 39). Це свого часу підкреслив ще акад. 
А. Кримський, який писав у статті “Літе-
ратура кримських татар”: “Для того, щоб 
цензурна й адміністративна підзорливість 
не добачала в таких “Терджиманових” 
статтях чогось ворожого російській владі 
і російській народності, доводилося Га-
спринському бути аж надто обережним і 
дипломатичним, доводилося зручно лаві-
рувати сюди й туди...” Цитую за сімферо-
польським виданням 2003 року, с. 29. Що 
не збігається, здається, з поглядами авто-
рів (с. 41). Хоча й самі вони свідчать, що 
І. Гаспринський виступав проти політики 
“обрусения”. Його погляди тут можна по-
рівняти з поглядами українських націо-
нальних рухів, які і до 1917 року, і потім 
не могли вийти з федералістських та со-
ціалістичних манівців.

 Змістовним і корисним для майбут-
ніх дослідників є другий розділ “Ісмаїл 
Гаспринський – організатор і лідер партії 
“Русія мусульманларнен іттіфаке” (РМІ). 
Тут варто було б дослідити на основі до-
кументів, коли ж цю організацію чи рух 
можна назвати “партією” в політично-
му значенні цього терміна. Важливо, 
що автори визначили “віхи” розбудови 
цієї політичної структури (хай би як сам 
І. Гаспринський і його прихильники не 
“відхрещувалися” від політики). Як пози-
тивну рису цього розділу слід відзначити 
й те, що у ньому щедро цитуються різні 
документи РМІ. Вони детально показують 
історію чотирьох з’їздів цієї партії, в якій, 
як відзначають дослідники, І. Гасприн-
ський став “ключовою фігурою”. Автори, 
на наш погляд, мали право заявити: “Зви-
чайно, без активної участі Гаспринського в 
діяльності “Русія мусульманларнен іттіфа-

ке” програмні документи, ймовірно, були 
б радикальнішими. Саме впливом крим-
ськотатарської делегації можна пояснити 
той факт, що з ряду питань партія “Русія 
мусульманларнен іттіфаке” залишилася на 
ліберальних позиціях” (с. 137). На наше 
переконання, Ісмаїл-бей робив це цілком 
свідомо, намагаючись не дати урядові при-
воду для розгону організації, обмеження 
видання мусульманської преси і т.п.

Останній розділ – “Ісмаїл Гасприн-
ський – ініціатор скликання Всесвітнього 
мусульманського конгресу” – випадає із 
загального змісту книги, але цілком адек-
ватно служить для висвітлення політичних 
поглядів І. Гаспринського на сучасність і 
майбутнє мусульманських народів та де-
монструє його енергію непересічного ор-
ганізатора. Зрозуміло, що в той час у про-
веденні такого загальномусульманського 
заходу не були зацікавлені ні європейські 
колоніальні держави, ні Росія і навіть ту-
рецький султан. Вони боялися, що може 
відкритися скриня Пандори, яка порушить 
стабільність і цілісність імперій. Хоча 
І. Гаспринський всіляко наголошував, що 
ця акція матиме культурницький харак-
тер і не будуть висуватися навіть релігійні 
питання, можновладці не допустили про-
ведення конгресу. Цілком слушно автори 
зазначають: “Значно пізніше І. Гасприн-
ський з приводу проведення Всесвітньо-
го мусульманського конгресу писав, що 
всякий, навіть цілковито інтелектуальний, 
культурний рух на Сході кидає Захід в піт 
і жар” (с. 142). Ми знаємо, що британська 
влада заборонила публікацію в Каїрі запо-
чаткованої І. Гаспринським арабомовної 
газети “Ан-Нагда” (“Відродження”), що 
була, як пишуть автори, “ідеологічним ру-
пором” руху за конгрес (с. 163). Висновок 
у кінці книги є цілком виправданим.

У контексті мусульманських рухів кін-
ця ХІХ – початку ХХ ст. діяльність І. Га-
спринського виявляється досить значною, 
він вплинув на подальший розвиток му-
сульманського суспільства через невтом-
ну пропаганду освіти шляхом організації 
новометодних шкіл, як і об’єднання му-
сульман для вироблення спільних підхо-
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дів для модернізації життя мусульман-
ського суспільства на основі ісламського 
вчення, що він вважав правилом для всіх 
мусульманських народів.

Автори дали розгорнуту картину ді-
яльності І. Гаспринського, але все ж, 
мабуть, треба було розповісти про його 
(утопічну!) боротьбу за єдину мову для 
тюркських народів, показати вплив ідей 
просвітителя на подальший розвиток по-
літичної діяльності кримських татар – се-
ред його послідовників були й більшовики 
чистої води, й такі націонал-комуністи, як 
Велі Ібраїмов і члени партії “Міллі Фір-
ка”, котрі нагадують наших боротьбис-
тів, що повірили більшовикам і пішли на 
співпрацю з радянською владою, а потім 

їх було знищено. Недаремно ім’я Ісмаїла 
Гаспринського повернулося до нас тільки 
після проголошення Україною незалеж-
ності.

Автори вмістили в книзі “Коротку бі-
бліографію”, а потрібен список літератури, 
а то цитати і твердження, що зустрічають-
ся у книзі, “зависають”. Тобто потрібен на-
уковий апарат. Не завадив би й покажчик 
імен. Викликає заперечення і транскрип-
ція ряду арабських імен; дивно, що це має 
місце в Криму. І на завершення: не знаю, 
чи були потрібні аж три рецензенти, краще 
було б залучити до роботи кваліфікованого 
редактора. Від цього цікава, солідна праця 
В.Ю. Ганкевича і С.П. Шендрикової тіль-
ки виграла б.

Ю.М. Кочубей
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ХРОНІКА

ТРИ ПОДІЇ В ГАГАУЗОЗНАВСТВІ

Організатори: Національна академія 
наук Республіки Молдова, філологічний 
факультет університету Хаджеттепе (Ан-
кара), Спілка тюркських літератур Кіпру, 
Балкан та Євразії (КИБАТЕК).

Починаючи від 1998 року, традиція 
проведення тематичних філологічних 
симпозіумів Спілки тюркських літератур 
КИБАТЕК у співробітництві з одним із 
найпотужніших в Туреччині філологічним 
закладом – університетом Хаджеттепе – у 
численних країнах світу, серед яких – Кіпр, 
Азербайджан, Казахстан, Румунія, Маке-
донія, Україна (Київ та Крим), Сирія, Мол-
дова, нараховує вже 10 років. Інформація 
про ці симпозіуми вже частково відома 
нашому читачеві [Дрига І.М. 11-й Міжна-
родний симпозіум з тюркських літератур // 
Східний світ, № 1, 2006, с. 198–199; Дри-
га І.М. Міжнародний симпозіум «Тюрк-
ська мандрівна література» // Східний світ, 
№ 2, 2006, с. 173–174]. Десятирічна істо-
рія тематичних філологічних симпозіумів 
свідчить про значне зростання їхнього на-
укового рівня, кооперацію зусиль із про-
відними науковими установами та вчени-
ми світу, створення певного осередку авто-
рів – поетів та прозаїків, – тобто поєднання 
як мистецьких, так і суто наукових вимірів 
просвітницької діяльності на ниві світової 
тюркської філології. 

Увага цього наукового товариства до 
гагаузької культури аж ніяк не є випадко-
вою: засновник та голова фонду, Ісмаїл 

Бозкурт, вже близько сорока п’яти років 
зблизька цікавиться гагаузькою пробле-
матикою. Тодішній прем’єр-міністр Ту-
рецької Республіки Кіпр, він був учасни-
ком Третього міжнародного симпозіуму 
гагаузької культури (11.1998, Комрат, Га-
гаузія), а 17–18.11.1999 р. став організа-
тором проведення на Північному Кіпрі в 
Південно-Середземноморському універси-
теті Четвертого міжнародного симпозіуму 
гагаузької культури1 спільно з Казахсько-
турецьким університетом імені Ходжі Ах-
меда Єсеві та Товариством фольклорних 
студій (Туреччина). Тому, підтримуючи 
постійне бажання тюркологів зробити на-
укові симпозіуми з гагаузької філології та 
культури традиційними, на пропозицію 
гагаузьких вчених з Молдови Марії Мару-
невич та Любові Чімпоеш роботу філоло-
гічного гагаузького симпозіуму було від-
новлено. 

Програма cимпозіуму з гагаузької 
культури була дуже насиченою. 7 жовтня 
2007 року відбулась поїздка учасників до 
Гагаузії, відвідування міста Комрат та се-
лища Бешалма. Учасників привітав у Баш-
канаті Гагаузії та влаштував офіційний 
прийом Башкан Гагаузії Михаїл Формузал. 
Учасники разом із місцевими мешканцями 
відвідали алею пам’яті Гагаузії, Музей га-
гаузької культури, картинну галерею Гага-
узії, Комратський собор, фонди бібліотеки 
імені Ататюрка, що розташована у місті 
Комрат та була передана Турецькою аген-

2007 рік став визначним для тюркологів – огузознавців та професіоналів, що присвя-
тили себе вивченню та відродженню саме гагаузької мови, літератури та культури. 
Так, 6–10 жовтня 2007 року в місті Кишинів (Республіка Молдова) на базі Національної 
академії наук Республіки Молдова відбувся 14-й тематичний філологічний симпозіум 
КИБАТЕК (Спілки тюркських літератур Кіпру та Балкан), присвячений гагаузькій куль-
турі. 27–30 грудня 2007 року в місті Анкара (Туреччина) Турецьке лінгвістичне това-
риство організувало урочисті збори з вивчення гагаузької тюркської мови. Зробила свій 
внесок у гагаузознавство й Україна – 9 грудня 2007 року в Інституті філології Київсько-
го національного університету відбулися збори та науковий семінар – «круглий стіл» 
викладачів гагаузької мови в Україні. 

14-й МІЖНАРОДНИЙ ФІЛОЛОГІЧНИЙ СИМПОЗІУМ 
«ГАГАУЗЬКА КУЛЬТУРА» 6.10.–10.10.2007 р., м. Кишинів, 

Республіка Молдова 
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цією співробітництва та розвитку (ТІКА). 
Національний гагаузький театр імені 
М. Чакира представив виставу під назвою 
«Оглан і Лянка», а по тому в теоретичному 
ліцеї імені Г.А. Гайдарджи відбувся вечір 
гагаузької поезії за участю видатних га-
гаузьких поетів та прозаїків з тюркських 
країн2: Тюнера Акмоли (Румунія), Тудори 
Арнаут (Україна), Ніколая Бабоглу, Люби 
Чімпоеш, Тудора Занета, Степана Куроглу, 
Ґюллю Каранфіль, Петрі Чеботара (Мол-
дова), Османа Баймака (Косово), Ісмаїла 
Чавушева (Болгарія), Мустафи Чолака 
(Греція), Ґалібе Хаджієвої, Ельчіна Іскен-
дерзаде (Азербайджан), Тахіра Каххара, 
Берама Розімухаммеда (Узбекистан), Фев-
зі Екрема Терзіоглу (Ірак), Оркуна Бозкур-
та, Мустафи Челіка, Бюлента Февзіоглу, 
М. Кансу (Північний Кіпр), Умута Яшара 
Абата, Сердара Айдина, Саліха Болата, 
Мегмеда Чевіка, Байрама Дурбільмеза, 
Ґюная Ґюнера, Хайретдіна Івґіна, Неше 
Озден, Озґена Сечкіна, Ферруга Сідара, 
Метіна Турана, Наїля Тана (Туреччина).  

Наступного дня відбулося урочисте від-
криття симпозіуму в конференц-залі На-
ціональної академії наук Республіки Мол-
дова. Услід за протокольними виступами 
голів секцій НАН Республіки Молдова 
відбулись пленарне та секційні засідання, 
а також дискусії по наукових доповідях. 
Робота проходила на пленарному засіданні 
та в кількох секціях. Основні доповіді були 
присвячені впливу тюркських народів на 
культурно-освітню політику Туреччини 
(Альпер Акчам), теорії інтертекстуальних 
зв’язків у тюркському літературознавстві 
(проф. др. Севім Аткен), аналізу фольклор-
них гагаузьких зібрань Вільгельма Радло-
ва та особливостям їхнього перевидання 
(проф. др. Мегмед Ольмез), образу коня в 
тюркських та, зокрема, азербайджанській 
поховальній культурі (проф. др. Фікрет 
Тюркмен), текстоцентричній інтерпретації 
мови, стилю, мотивів у ашугській поетич-
ній традиції (проф. др. Ерман Артун), сту-
діям над Орханом Велі та емпатією есте-
тики його поезій (проф. др. Тугрул Інал). 

Мовознавчій та літературознавчій пробле-
матиці були присвячені доповіді «Турецько-
гагаузькі міжмовні паралелі в текстах Миха-
їла Чакира з Молдови» Мурата Тунджеля, 
«Роль літературних перекладів у діалозі 
культур» Тудора Занета, «Щирий друг га-

гаузів – проф. Влодзімеж Зайончковський 
(1914–1982) Ґражіни Зайонц, «Гумор та по-
езія в гагаузькій літературі» Метіна Тура-
на, «Спільні мовні риси азербайджанської 
та гагаузької мов» доц. др. Ґалібе Хаджиє-
вої, «До історії караманлійської писемної 
літературної традиції: пам’ятки в Україні» 
к.філол.н. Ірини Дриги, «Натхненна впев-
неність у історичному зв’язку гагаузької 
мови з македонським тюркським діалек-
том» доц. др. Нумана Аруча, «Досліджен-
ня тематики гагаузьких народних пісень» 
доц. др. Тудори Арнаут, «Контрасти в 
оповіданні Ніколая Бабоглу «Відкрилися 
гвоздики знов» Ґ. Сельджан Саглик, «Наші 
спільні тюркю та мані» Арслана Баїра, 
«Спостереження за розвитком гагаузів та 
гагаузької мови» доц. др. Мустафи Орала 
та ін. Приємно, що у роботі симпозіуму 
узяла участь, виступивши з науковою до-
повіддю «Сон та реальність у творах Бар-
бари Фрішмут і Назли Ерай», др. Іджляль 
Джанкорель, дружина колишнього по-
вноважного посла Республіки Туреччина 
в Україні та співголова Всеукраїнського 
культурно-наукового Товариства «Украї-
на – Туреччина» (ІКАУТ). 

Цікавими виявились історико-етногра-
фічні доповіді др. Елізавети Квілінкової 
«Новорічні обряди та пісні гагаузів», «До-
кументи про гагаузів в Азербайджані» Алі 
Шаміля Гусеїноглу, «Фонд підтримки та 
розвитку гагаузької культури і науки «Кай-
нак» Емілії Банкової, «Вірування та релігій-
ні практики проти пристріту у балканських 
тюрків» доц. др. Рабії Учкун тощо.  

9 жовтня роботу симпозіуму було про-
довжено і завершено урочистим закриттям 
та прощальною вечерею в колі гагаузьких і 
молдавських вчених. Під час роботи симпо-
зіуму відбулась презентація СD-антології 
«Знайомство з гагаузькою літературою: ві-
рші» у виконанні акторів Екатеріни Жеко-
вої, Валерія Иварлака, Савелія Кьосе.  

Проведення в Гагаузії симпозіуму, при-
свяченого гагаузькій культурі, викликало 
неабиякий розголос та інтерес тюркологів 
світу, а також гагаузької та молдовської 
інтелігенції і широкої громадськості. Ми 
впевнені, що це неодмінно сприятиме по-
дальшому розвиткові гагаузьких наукових 
студій і вивченню культурної та духовної 
спадщини гагаузів у загальнотюркському 
контексті. 
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Відкриття конференції, до участі у якій 
із науковими доповідями, вітальними сло-
вами було запрошено 35 фахівців-лінгвістів 
з усього світу та багато слухачів-лінгвістів 
з Туреччини, відбулось у конференц-залі 
Турецького лінгвістичного товариства, що 
на бульварі Ататюрка в Анкарі. Вступну 
промову проголосив чинний голова Ту-
рецького лінгвістичного товариства проф. 
др. Шюкрю Халюк Акалин, що доповів 
про історію та досягнення лінгвістично-
го дослідження в галузі гагаузознавства 
в Туреччині та тюркському світі. Виник-
нення наукового зацікавлення гагаузами 
та їхньою мовою у світі пов’язується із 
1860-ми роками. Відтоді гагаузькі студії 
можна періодизувати по чотирьох періо-
дах: 1) кінець ХІХ – початок ХХ ст. – до 
появи етнографічних та фольклорних 
публікацій В. Мошкова; 2) просвітниць-
ка та видавнича діяльність протоієрея 
Михаїла Чакира стосовно перекладу ре-
лігійних текстів гагаузькою мовою та за-
снування перекладацької комісії 1908 р. –                                                                                   
1940-х рр.; 3) період після Другої світової 
війни (інтенсивний розвиток гагаузької 
літератури – віршування, драматургії); 
4) період академічного вивчення гагаузь-
кої мови (поява періодичних видань гага-
узькою мовою, відкриття сектору гагаузоз-
навства в АН Молдови). 

Проведення цієї конференції було ініці-
йоване дослідниками гагаузької культури з 
університету Ерджієс – проф. др. Харуном 
Ґюнґьором та проф. др. Мустафою Арґун-
шахом з його дружиною проф. др. Хюлі-
єю Арґуншах, що від початку 1980-х ро-
ків знайомили турецьку громадськість із 
гагаузькою тематикою і є авторами більш 
як п’яти книг з гагаузької культурології та 
філології. Із привітальною промовою ви-
ступив голова Вищого товариства культу-
ри, мови та історії імені Ататюрка проф. 
др. Садик Турал. 

Робота конференції була організована 
по шести секціях, головуючими на котрих 
були проф. др. Реджеп Топарли, проф. др. 
Харун Ґюнґьор, проф. др. Мустафа Арґун-
шах, проф. др. Невзат Озкян, доц. др. Ісма-

їл Улуташ, проф. др. Хюлья Арґуншах. 
Історичний розвиток гагаузької мови 

серед інших тюркських мов обговорював-
ся протягом роботи першої секції завдяки 
доповідям «Про історичний розвиток та 
сучасний стан гагаузької тюркської мови» 
М. Арґуншаха, «Про знайомство з гагаузь-
кою писемною мовною традицією» Н. Оз-
кяна, «Гагаузька мова від минулого до сьо-
годення» доц. др. Надежди Шірлі (Північ-
ний Кіпр), «Що привнесе у вивчення тюрк-
ської лінгвістичної історії мова гагаузької 
караманлідіки» І.М. Дриги (Україна). З 
останньою доповіддю перегукувалось 
наукове повідомлення Степана Булгара 
«100-та річниця першої книги гагаузькою 
мовою та національне пробудження гагау-
зів». Учасники наукової секції відзначили, 
що писемна спадщина гагаузів з точки лек-
сичного запасу, морфології та синтаксису 
є невід’ємною та надзвичайно важливою 
ланкою тюркських писемно-літературних 
мов, а відтак потребує повного, всебічно-
го та системного вивчення з точки зору 
порівняльно-історичного тюркського мо-
вознавства. 

Гагаузька література та загальнокуль-
турологічні виміри гагаузької мови стали 
предметом обговорення другої секції, де 
виступили проф. др. Харун Ґюнґьор («Ре-
лігійні вірування гагаузів»), Хюлья Ар-
ґуншах («Місце оповіді у гагаузькій літе-
ратурі»), проф. др. Хайріє Сюлейманоглу 
(«Стан вивчення мови й культури у гага-
узів Болгарії»), доц. др. Любов Чімпоеш 
(«Поетична мова гагаузького романтично-
го епосу»), доц. др. Ґюллю Йологлу («Мова 
гагаузьких казок та шаманізм»), Екатеріна 
Жекова («Гагаузька мова в театральному 
мистецтві»), Хандан Каякьокю («Про твір 
Тудора Занета «Птахи голоду»), Валентіна 
Перчемлі («Весільні страви та пов’язана 
з цим термінологія у гагаузів»), Катерина 
Шпорт («Тематичне дослідження гагаузь-
кого, турецького кіпрського та українсько-
го героїчного епосу»). В рамках четвертої 
та п’ятої секцій відбувся спомин гагаузь-
кого поета Дімітрія Карачобана доповіддю 
Марії Капали «Вплив Дімітрія Карачобана 

УРОЧИСТА КОНФЕРЕНЦІЯ З ВИВЧЕННЯ ГАГАУЗЬКОЇ МОВИ 
Турецьке лінгвістичне товариство, 27–30 грудня 2007 року, Анкара, Туреччина 

(27–29 Aralık 2007. Gagavuz Türkçesi Araştırmaları Bilgi Şöleni. TDK)
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на сучасну гагаузьку літературу» та веб-
презентацією сина поета, скульптора Ата-
наса Карачобана «Про мого батька». 

Добрим словом згадали також учас-
ники конференції відомого тюрколога-
гагаузознавця Ґавриїла Ґайдарджи, про 
життя та творчий шлях якого розповіла 
Емілія Банкова. 

Ряд доповідей торкався проблем грама-
тики сучасної гагаузької мови та різних ди-
дактичних аспектів її викладання у серед-
ній та вищій школі: «Впливи з іноземних 
мов на синтаксис гагаузької мови» (доц. др. 
Ісмаїл Улуташ), «Розвиток гагаузької мови 
серед українських гагаузів» (доц. др. Тудо-
ра Арнаут, Україна), «Кілька семантичних 
особливостей ботанічної термінології гага-
узької мови» (др. Анна Апостолова), «Шля-
хи збагачення сучасної гагаузької мови» 
(др. Людмила Чебан), «Синтаксис гагаузь-
кої мови» (др. Астрід Менц, Німеччина), 
«Про орфографію гагаузької мови» (др. 
Хікмет Кораш), «Терміни спорідненості в 
гагаузькій мові» (др. Рабіа Учкун), «Розви-
ток мовної свідомості гагаузів» (др. Сель-
джан Саглик), «Роль та важливість газети 
«Ана сьозю» у переході гагаузької мови на 
латинську графіку» (Тодур Занет). 

Проблеми етнографії, історії та методо-
логії висвітлювали доповіді «Спостережен-
ня за гагаузами Молдови» др. Атілли Ерде-
на, «Сліди тюрків-християн та гагаузів на 
Кавказі» Алі Шаміля Гусеїноглу, «Культур-
ний осередок гагаузів у Буджаку» Людмили 
Карачобан, «Розвиток демографічних про-
цесів та вплив на соціальне життя гагаузів 
Молдови» др. Наталії Дарадур. 

Українська делегація на конференції 
була представлена досить численно: це й 
науковці-гагаузознавці доц. др. Тудора Ар-
наут (докторант Інституту філології Київ-
ського національного університету імені 
Тараса Шевченка), доц. др. Ірина Дрига 
(Інститут сходознавства імені Агатанге-
ла Кримського НАН України), Катерина 
Шпорт (аспірант Інституту філології КНУ 
імені Тараса Шевченка), і викладачі гага-
узької мови, представники гагаузької інте-
лігенції – Іван Кіор, Л.М. Арабаджи та ін.  

На конференції було представлено 
книгу статей М. та Х. Арґуншах «Гага-
узькі праці» (Кайсері, Тюрк оджаклари, 
2007. – 296 с.). Учасники конференції 
взяли участь у ювілейному вечорі з наго-

ди 88-ї річниці входження національного 
лідера М.К. Ататюрка до Анкари, а також 
здійснили візит із покладанням квітів до 
мавзолею першого президента Турецької 
Республіки М.К. Ататюрка, відвідали Му-
зей національної визвольної війни, Націо-
нальний етнографічний музей, мали наго-
ду познайомитись із найбагатшою музей-
ною колекцією Туреччини – Національним 
музеєм анатолійських цивілізацій. Вони 
також виїхали на екскурсію у старовинну 
частину Анкари – Анкарську фортецю, а 
українська делегація здійснила подорож 
у старовинне містечко – музей Бейпаза-
ри, що розташований неподалік Анкари. 
Крім того, після засідань та роботи секцій 
конференції іноземні науковці-лінгвісти 
отримали доступ та працювали із фонда-
ми відомчої бібліотеки Турецького лінгвіс-
тичного товариства. 

Матеріали роботи конференції ТДК з 
вивчення гагаузької мови будуть опубліко-
вані у «Збірнику наукових праць Турець-
кого лінгвістичного товариства – 2007».

9 грудня 2007 року в Інституті філо-
логії Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка відбулися 
збори та науковий семінар – «КРУГЛИЙ 
СТІЛ» ‘ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИ-
ВИ УДОСКОНАЛЕННЯ І ВИВЧЕННЯ 
ГАГАУЗЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ 
В СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛА-
ДАХ’ для викладачів гагаузької мови в 
Україні, що став уже щорічною традиці-
єю. На відміну від минулого 2006 року, 
коли вчителі гагаузької мови середніх на-
вчальних закладів України мали нагоду 
пройти курси підвищення кваліфікації у 
тюркологів-лінгвістів та літературознав-
ців Інституту філології КНУ, в цьому році 
вони самі відчули себе науковцями та ви-
ступили на засіданнях із доповідями, ді-
лячись своїми проблемами, професійним 
досвідом та творчими здобутками. На 
урочистому відкритті «круглого столу» із 
вітальними словами виступили В.М. Під-
войний, зав. кафедри тюркології КНУ імені 
Тараса Шевченка, Т.І. Пилипенко, заст. го-
лови Державного комітету України у спра-
вах національностей та релігій, В.Г. Ке-
ліогло, голова Всеукраїнської організації 
«Союз гагаузів України», А.М. Затворний, 
радник уповноваженого Верховної Ради з 
прав людини, Ґьокхан Туран, радник посла 
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Турецької Республіки в Україні, С.О. Мар-
ченко, головний спеціаліст Департаменту 
загальної, середньої та дошкільної осві-
ти, Н.М. Стоянов, заступник президента 
(Башкана) у справах освіти та культури 
АТО Гагаузії, Омер Дерменджі, представ-
ник ТІКА в Києві, І.С. Акдерлі, перший 
заступник Болградського РДА, І.Д. Ріше-
лян, завкафедри гагаузької філології Ком-
ратського державного університету, та 
Г.Д. Сіркелі, викладач гагаузької мови пе-
дагогічного коледжу ім. М. Чакира. Спів-
головами «круглого столу» були міністр 
освіти Гагаузії В.І. Балова, голова ІКАУТ 
к.і.н. С.О. Бєляєва, доц. др. Т.І. Арнаут, 
к.філол. н. І.М. Дрига. 

Під час «круглого столу» учасники з різ-
них наукових установ і середніх та вищих 
навчальних закладів, де здійснюється ви-
кладання гагаузької мови, репрезентували 
різноманітну тематику (вікова психологія, 
лінгвістика, методологія в середній школі, 
методика викладання тюркських мов, біобі-
бліографія, історіографія, література). Про-
звучали доповіді Ф.І. Арнаут «Викладан-
ня рідної мови як основа самосвідомості 
народу», І.П. Караджа «Минуле, сучасне і 
майбутнє гагаузької мови», В.Г. Бужилової 
«Історіографія гагаузької преси», О.С. Ку-
лаксиз «Труднощі та шляхи їхнього вирі-
шення у позакласному навчанні гагаузької 
мови», І.Л. Покровської «Роль тюрколога 
Л.А. Покровської в гагаузькому мовознав-
стві», І.М. Дриги «Відмінні риси гагаузької 
мови в огузькій мовній сім’ї», Н.Г. Іорга-
чевої «Етнопедагогічні прийоми розвитку 
особистості», В.Г. Кисса «Дитяча періодика 
у процесі позакласного читання». 

Кілька доповідей та їхнє жваве обго-
ворення торкались такої актуальної для 
України теми, як методологія викладання 
гагаузької мови і розробка підручників та 
навчальних посібників, зокрема, це ви-
ступи М.Ф. Чебанової «Методична робота 
з учителями гагаузької мови в Болград-
ському районі», З.М. Парасківа «Гагаузь-

ка мова як об’єкт методики викладання 
рідної мови», М.В. Щербань «Методика 
викладання гагаузької мови в середній 
школі», В.М. Дімової «Розробка навчаль-
них посібників для гагаузів України». Осо-
бливу увагу було приділено розвитку ігро-
вих форм навчання, принципам укладання 
словників, орієнтованих на потреби серед-
ньої та вищої школи, розробці аудіо- та ві-
деоматеріалів для підтримки викладання 
гагаузької мови, створення міжнародного 
сайту на допомогу викладачам гагаузької 
мови у всьому світі, веденню обласного 
методологічного журналу викладачів гага-
узької мови, комп’ютеризації процесу ви-
кладання гагаузької як рідної мови у шко-
лах України. 

Було виголошено також ряд доповідей з 
прикладних питань викладання гагаузької 
мови в Україні: Л.М. Арабаджи – «Специфіка 
викладання гагаузької мови в с. Котловина», 
І.Ф. Кіора – «Викладання гагаузької худож-
ньої літератури в Червоноармійській серед-
ній школі», Н.І. Курогло – «Погляд учителя 
на розвиток гагаузької мови в середній шко-
лі», К.Б. Ігнатової – «Уроки гагаузької мови: 
труднощі та успіхи». Обговорювали пробле-
ми уніфікації гагаузької графіки в Україні та 
Молдові, об’єднання зусиль українських га-
гаузознавців із роботою Філії інноваційних 
технологій (м. Кишинів). 

Учасники «круглого столу» перегля-
нули фільм «Сучасне і майбутнє гагаузів 
України». Він викликав велике зацікавлен-
ня не лише наукової та викладацької, а й 
широкої студентської громадськості.

Організаторами «круглого столу» ви-
ступили кафедра тюркології Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка, Державний комітет України у 
справах національностей та релігії, Все-
українська громадська організація «Союз 
гагаузів України». Інформаційну підтрим-
ку надали газета «Ана сьозю» та Пред-
ставництво Гагаузії в Україні.

Ірина Миколаївна Дрига, 
к.філол.н. 

1 Bozkurt, İsmail – Arnaut, Tudora. IV. Uluslararası Gagavuz Kültürü Sempozyumu (17–18 Kasım 
1999), Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Yayınları. – Gazimağusa, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 2001. – 187 s. 

2 Збірка поезій з інформацією про усіх авторів, що узяли участь у творчому вечорі, опубліко-
вана: Şiir buluşması (KIBATEK Şiir Antolojisi). Haz.: Metin Turan – Luba Çimpoeş. 6–10 Ekim 2007. 
Moldova: KIBATEK (Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu). – 160 s.
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Після тривалої перерви у зацікавленні 
комплексним вивченням тюркських мов у 
плані діалектології (1959 р. – Всесоюзна 
нарада діалектологів-тюркологів у м. Аш-
хабаді, 1999 р. – збори з проблематики 
тюркських діалектологічних досліджень, 
м. Анкара, Туреччина, 2000-ні рр. – укла-
дання та підготовка до друку „Порівняльно-
історичної граматики тюркських мов”, том 
„Діалектологія”, Москва) нарешті у березні 
2008 року відбувся організований Турець-
ким лінгвістичним товариством спільно з 
університетом Харран Чалиштай (Робочий 
симпозіум) з досліджень діалектів турець-
кої мови в місті Шанлиурфі, Туреччина. 

Як відомо, усі діалекти турецької мови 
поділяються на дві великі групи – ана-
толійські та румелійські, в яких, у свою 
чергу, виділяють відповідно три (за класи-
фікацією Лейли Карахан) або сім (за кла-
сифікацією Ельвіри Олександрівни Груні-
ної) груп анатолійських та дві (Мефкюре 
Моллова) або три підгрупи (Янош Екманн) 
румелійських діалектів. Робота Чалиштаю 
була покликана зафіксувати та оцінити 
стан розвитку діалектологічних студій у 
туркології, забезпечити обмін досвідом у 
застосуванні сучасних методів теренного 
збору діалектного матеріалу. У роботі Ча-
лиштаю узяли участь сімдесят п’ять вче-
них із Туреччини, Греції, Косова, Азербай-
джану, Угорщини, України та Північного 
Кіпру. 

Робоче питання Чалиштаю було по-
ставлене доповіддю проф. др. Тунджера 
Ґюленсоя “Де починається і закінчується 
межа анатолійських турецьких діалектів”, 
який постулював, що для того, аби дати 
та пояснити визначення поняття “діалекти 
турецької мови” (“анатолійські діалекти”), 
насамперед слід “вивчити зони розповсю-
дження та розселення в Анатолії печенізь-
ких, кумано-кипчацьких, саха (парт) та 
огузьких племен, які відіграли значну роль 
в утворенні цих діалектів” [Türkiye... 44]1. 
Лише після вивчення процесу творення цих 

діалектів можна розпочинати дискусію про 
межі початку та закінчення певних діалек-
тологічних зон на території Туреччини. 

Із надзвичайним зацікавленням вислу-
хали учасники пленарну доповідь голо-
ви державного дослідницького центру з 
Афін, Греція, професора Євангелії Балти 
„Караманлійська община, караманлідіка 
та продукування караманлійських книг”, 
яка, зокрема, відзначила відсутність сис-
тематичних досліджень проблеми визна-
чення караманлійців сучасниками. Разом 
з тим, хоча у грецьких текстах ХІХ ст. 
сусідні тюркомовні вірмени, тюркомовні 
протестанти та грекомовні православні 
православних кападокійців характеризу-
ють як традиційне малоосвічене суспіль-
ство, не шкодуючи пейоративних епітетів, 
дослідження караманлійської культури 
останніх десятиліть на матеріалі греко-
письмених тюркомовних матеріалів дають 
відмінну картину того, яким чином від-
бувалась етнічна самоідентифікація кара-
манлійської спільноти в Анатолії та після 
їх переселення до Фракії. 

Розвиток діалектів турецької мови в іс-
торичній перспективі став також темою 
повідомлення Юджель Далли („Анато-
лійська діалектна лексика в „Книзі по-
дорожей” Евлії Челебі), яка назвала цю 
вичерпну для свого часу подорожню ен-
циклопедію „зовсім немалим діалекто-
логічним словником більш як тридцяти 
восьми областей та округів тюркського 
світу” і наголосила на його значенні не 
лише для істориків та літераторів, а також 
і істориків-діалектологів. Неогузькі мовні 
риси турецьких діалектів узяла за основу 
доповіді Гюрер Гюльсевін, визначивши 
роль міграцій кипчацьких та карлуцьких 
племен, їхню цілковиту мовну асиміляцію 
огузами в Анатолії та лише часткову – в 
Румелії. Проф. др. Невзят Озкян лінгвіс-
тичні дослідження останніх років при-
свячує процесам історичного формування 
турецьких діалектів під впливом родопле-

УКРАЇНСЬКИЙ ВНЕСОК У ТУРЕЦЬКУ ДІАЛЕКТОЛОГІЮ:
Чалиштай (Робочий симпозіум) з турецької діалектології
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мінних міграцій по Анатолії. Його досяг-
ненням стало встановлення тих етнічних 
острівків, які на підставі реконструкції 
саме діалектного матеріалу дозволяють 
відновити місця змішаного та роздільного 
розселення відмінних огузьких та неогузь-
ких родів, а таким чином – і поступове на-
креслення єдиної історико-лінгвістичної 
картини тюркського заселення Анатолії. 

Свої польові та дослідження румелій-
ської групи діалектів турецької мови на 
конгресі представяли дослідники з Угор-
щини (Імре Баскі, „Про афікси теперіш-
нього часу діалектів Деліорману тридцять 
років тому”), України (Ірина Дрига, „Лінг-
вістичний статус та класифікація румелій-
ських діалектів турецької мови”), Туреч-
чини (Агмед Гюншен, „Турецькі діалекти 
Македонії та Косова з огляду на міжмовну 
інтерференцію”), Косова (проф. др. Ірфан 
Моріна, „Мовні особливості турецького 
діалекту села Мамуша”, Джевдет Шан-
ли – Ергін Жабле, „Порівняння фоноло-
гічних особливостей турецького діалекту 
м. Прізрен з анатолійськими діалектами”). 
Румелісти-діалектологи виявили одно-
стайність стосовно одержаних результатів 
щодо дистрибуції фонологічних варіантів 
по східних та західних діалектних зонах, 
а також можливості поступового градієнт-
ного діалектного просування західної ру-
мелійської діалектної зони на схід. Вони 
відзначили нагальну потребу створення 
монографічного дослідження – класифіка-
ції румелійських діалектів, – що доповни-
ло б класифікацію анатолійських діалектів 
Лейли Карахан. 

Практично в кожному повідомленні 
знаходили відображення результати єди-
ного монографічного дослідження – „Кла-
сифікація анатолійських діалектів турець-
кої мови” Лейли Карахан, тоді як надзви-
чайно успішні в цьому плані дослідження 
турецької діалектології російського тюрко-
лога проф. д.ф.н. Е.О. Груніної залишили-
ся практично невідомими. Особливо ціка-
вими виявились теми доповідей Зекі Кай-
маз („Зв’язок таємних соціолектів та арго з 
діалектами турецької мови”), Ніяри Курт-
біляль („Сліди староанатолійської мови 

в сучасних південнобережних діалектах 
кримськотатарської мови”) тощо. Жваву 
дискусію учасників засідань викликав ана-
ліз позитивних та негативних боків Між-
народного фонетичного алфавіту (ІРА), 
його відмінностей від запропонованої та 
використовуваної більшістю лінгвістів 
Туреччини „Системи транскрипційних по-
значок у діалектологічних записах” проф. 
др. Агмеда Б. Ерджілясуна та можливос-
тей його використання в турецьких діалек-
тологічних працях. 

Особливо потужно були представле-
ні дослідження з діалектів західної групи 
анатолійських діалектів турецької мови, 
зокрема Ізміра (Шерфі Алі Бозкаплан), 
що належним чином оцінили досягнення 
піонерів турецької наукової діалектології 
А. Джафероглу та Зейнеп Коркмаз, проте 
було відзначено потребу доповнення зі-
браних ними матеріалів за допомогою но-
вітніх технологій аудіо- та відеозапису. На 
прикладах діалектів цієї групи були пред-
ставлені перші спроби створення Лінгвіс-
тичного атласу турецької мови (на матері-
алі складених слів із компонентом „Ала”) 
Фарука Йилдирима. 

Методології, розгляду колективних 
проектів тюркської діалектології, картам 
розповсюдження діалектної лексики та су-
часним особливостям теренного збиран-
ня діалектного матеріалу турецької мови 
присвячувались доповіді Нуреттіна Демі-
ра („Важливість діалектного документу-
вання”, з огляду на дедалі більший вплив 
розвитку інформаційних технологій, зрос-
тання можливостей освіти літературно-
писемною мовою, міграцій та престижних 
варіантів мови), Невзата Гьозайдина („Ви-
значення місця збору діалектного матеріа-
лу”), що піддав критиці довільне обрання 
дослідниками місця своїх польових студій, 
виходячи із власних вподобань, матеріаль-
них можливостей та відведеного часу. Це 
призвело до наявності здебільшого запи-
сів, зібраних по містах, а не в сільській 
місцевості, що почасти ставило надійність 
отриманих наукових результатів під сум-
нів. Натомість дослідник запропонував 
для визначення місця діалектних студій 
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на письмі діалектний стан тогочасних 
регіональних варіантів мови. Вчений від-
значив, що документування діалектного 
матеріалу за допомогою найновіших тех-
нологій сприятиме передачі накопиченого 
народного досвіду та знань прийдешнім 
поколінням, підтримуватиме розвиток 
синхронних і діахронних лінгвістичних 
студій, проливатиме нове світло на зв’язок 
між літературною мовою та її діалектами, 
міждіалектну і міжмовну спорідненість у 
межах тюркської мовної сім’ї, а також іс-
торичне розшарування тюркських діалек-
тів та виділення окремих тюркських мов. 

Щоб апробувати обговорювану про-
тягом Чалиштаю методологію діалектних 
досліджень, його учасники організували 
одноденну поїздку до міста Алеппо, що 
в сусідній із південно-східним регіоном 
Анатолії Сирії, відвідали Алеппський уні-
верситет, передали колекцію тюркологіч-
ної літератури відділенню тюркології та 
зустрілись із тюркомовними мешканцями 
цього регіону. Лінгвісти-діалектологи та-
кож стали гостями колег та працювали у 
фондах бібліотеки університету Харран 
(місто Шанлиурфа), здійснили екскурсію 
до історичних руїн давнього Харранського 
університету та традиційних харранських 
поселень, кам’яних копалень Харрану та 
усипальниць святих. 

Ірина Миколаївна Дрига,
к.філол.н.

„метод географічного трикутника”, що му-
сить бути покладений в основу зібрання 
матеріалів до діалектної карти Туреччини 
та Турецького лінгвістичного атласу. 

Хікмет Кораш торкався проблематики 
підготовки нової редакції „Діалектологіч-
ного словника турецької мови” та попо-
внення його словникової бази даних. Він 
наголосив на відсутності на даний момент 
лінгвістичного атласу турецької мови, що 
значно ускладнює роботу над словником; 
віднайдені у працях останніх років лек-
семи повністю відсутні у цьому словни-
ку, отож вчений відзначив потребу нової 
оцінки усіх останніх дисертаційних та ди-
пломних тематичних теренних досліджень 
та внесення їхнього діалектного матеріалу 
до бази даних словника. 

Нарешті, заключне слово голови Ту-
рецького лінгвістичного товариства проф. 
др. Шюкрю Халюк Акалина прозвуча-
ло як настанова до підготовки чергового 
лінгвістичного курултаю турецької мови, 
що відбудеться восени 2008 року в Анка-
рі. Він закликав лінгвістів-тюркологів не 
обмежуватися сучасним вивченням стану 
румелійських та анатолійських діалектів, а 
звернути, зокрема, увагу на процеси мов-
них змін у 1920–1930-ті роки, котрі все ще 
можна простежити по матеріалах турець-
кої преси цієї доби, яка в умовах відсут-
ності нормативної фонетики та граматики 
тогочасної турецької мови відображала 
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В Інституті філології Київського на-
ціонального університету імені Тараса 
Шевченка 21 квітня 2008 року відбувся 
„круглий стіл” з нагоди 75-річчя Турець-
кого лінгвістичного товариства. Його під-
готувала науковий співробітник Інститу-
ту сходознавства ім. А. Кримського НАН 
України к.філол.н. І.М. Дрига.

Турецьке лінгвістичне товариство було за-
сноване за вказівкою М.К. Ататюрка 12 лип-
ня 1932 року під назвою Türk Dili Tetkik 
Cemiyeti – Спілка вивчення турецької мови. 
Метою заснування Спілки було «виявлення 
автентичної краси та багатства турецької 
мови, підняття її до достойного місця серед 
інших мов світу”. Під час Лінгвістичного ку-
рултаю 1934 р. назву Спілки було змінено на 
«Товариство дослідження турецької мови» 
(Türk Dili Araştırma Kurumu), на Курултаї 
1936 року – на Türk Dil Kurumu – Турецьке 
лінгвістичне товариство.

Засновник, почесний член та покрови-
тель ТДК Мустафа Кемаль Ататюрк 1 лис-
топада 1936 р., виступаючи на відкритті 
5-х Національних зборів Туреччини, так 
визначив майбутнє Турецького лінгвістич-
ного та історичного товариств: «…Я хотів 
би із вдячністю відзначити Турецьке лінг-
вістичне та турецьке історичне товариства, 
очолювані шановним Міністерством осві-
ти, котрі щодня відкривають нові наукові 
обрії своїми ґрунтовними та безперервни-
ми працями. Я із впевненістю можу ска-
зати, що доти, доки ці обидва національні 
товариства продовжуватимуть за допомо-
гою наукових документів висвітлювати за-
буті у глибині віків глибини нашої історії 
та мови, що їх можна вважати витоками 
людської цивілізації, – вони виконувати-
муть священний обов’язок не лише перед 
турецькою нацією, а й усім науковим сві-
том… тому я волів би, щоб вони щонай-
швидше отримали статус національних 
академій…”

Засновниками Спілки були визначні 
суспільно-політичні діячі та фахівці – фі-
лологи сучасності: Саміх Рифат (перший 

ТУРЕЦЬКОМУ ЛІНГВІСТИЧНОМУ 
ТОВАРИСТВУ – 75 РОКІВ

голова), Рушен Ешреф, Джеляль Сахір, 
Якуб Кадрі (Караосманоглу). 

За життя М.К. Аататюрка у 1932, 1934 
та 1936 роках було проведено три Курул-
таї турецької мови, на яких було заслуха-
но наукові доповіді, обговорено та обрано 
керівний склад Турецького лінгвістичного 
товариства та визначено мовну політику 
держави. 

На ІІІ Лінгвістичному курултаї за про-
позицією проф. др. Веджіхе Хатібоглу до 
прізвища М. Кемаля було додано Ататюрк. 

В результаті І Курултаю турецької 
мови, що відбувся 26 вересня – 5 жовтня 
1932 р. в палаці Долмабахче, було при-
йнято рішення провадити дослідження за 
такими 6 напрямками: словник – терміно-
логія (Lügat-Istılah), граматика – синтак-
сис (Gramer-Sentaks), польові діалектні 
студії (Derleme), лінгвістика та філологія 
(Lenguistik-Filoloji), етимологія (Etimoloji) 
видавнича діяльність (Yayın). 

Про важливість вивчення та унорму-
вання турецької мови М.К. Ататюрк писав 
у книзі “Цивільне знання для громадян” 
(1930): “Народ Туреччини, що заснував Ту-
рецьку Республіку, називається турецькою 
нацією. Мовою турецької нації є турецька 
мова. Турецька мова – найпрекрасніша, 
найбагатша та найлегша мова у світі. Тому 
кожний турок любить свою рідну мову й 
прагне її піднесення. До того ж турецька 
мова є скарбницею для турецької нації – 
адже турецька нація зберегла свої мораль-
ні устої і національну пам’ять, національні 
інтереси – словом, все, що зробило її сьо-
годні нацією, – завдяки своїй мові... Ту-
рецька мова – це серце і розум турецького 
народу…”

Турецьке лінгвістичне товариство 
приділяє чималу увагу розвитку та за-
хисту мови, оскільки, за висловом того ж 
М.К. Ататюрка, “зв’язок між національним 
чуттям та мовою є надзвичайно сильним. 
Народний характер та багатство мови є го-
ловним чинником розвитку національного 
чуття. Турецька мова – одна з найбагатших 
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мов, достатньо лише її свідомо розвивати. 
Турецька нація, що вміє боронити свою 
високу незалежність, мусить боронити і 
свою мову від іншомовного поневолен-
ня…” Газі М. Кемаль

У 1936–1937 рр. Ататюрк готує книгу з 
геометрії, в котрій пропонує турецькі ек-
віваленти геометричним термінам, що пе-
ребувають у вжитку і понині: açı, açıortay, 
alan, altıgen, artı, beçgen, boyut, bölü, çap, 
çarpı, çekül, çember, dikey, dçrtgen, düşey, 
düzey, eğik, eksi, eşit, eşkenar, ikizkenar, 
kesit, konum, köşegen, küp, oran, orantı, 
paralelkenar, taban, teğet, toplam, türev, 
sekizgen, uzay, üçgen, yamuk, yanal, yarıçap, 
yatay, yöndeş, yüzey тощо. 

Сьогодні, святкуючи своє 75-річчя, Ту-
рецьке лінгвістичне товариство складаєть-
ся із сорока дійсних членів – тюркологів 
провідних тюркських університетів, двад-
цятеро з яких обирається Вищим атеста-
ційним комітетом, а двадцятеро – Вищим 
товариством культури, мови та історії іме-
ні Ататюрка. Науково-дослідна діяльність 
Товариства здійснюється за такими на-
прямками: 1) лексикографія; 2) теоретична 
та прикладна граматика; 3) теоретичне та 
прикладне тюркське мовознавство; 4) тер-
мінологія та створення термінологічних 
словників; 5) діалектологія та польові сту-
дії; 6) джерелознавство та архівознавство. 

Серед постійних турбот Товариства – 
оновлення та перевидання тлумачного 
словника сучасної літературної турецької 
мови Türkçe Sözlük, який тепер можна зна-
йти на веб-сторінці ТДК і 9-те видання яко-
го від 1998 року нараховує 75 тисяч лексем. 
У 2000 році було видано останній орфогра-
фічний словник турецької мови. Про темпи 
наукової діяльності ТДК свідчить щорічна 
поява 30–40 нових наукових монографіч-
них видань у галузі тюркської філології. 

Серед нових досягнень ТДК – розміщена 
на сторінці Товариства розширена та допо-
внена версія найбільшого словника народ-
ної турецької мови – TÜRKİYE TÜRKÇESİ 
AĞIZLARI SÖZLÜĞÜ (Словник діалектів 
турецької мови, близько 232 тисяч статей), 
урочисте відкриття та презентація якого від-

булись 25 березня 2008 року в місті Шанли-
урфа на Чалиштаї – конгресі діалектологів 
турецької мови. 

Виконавчим комітетом Товариства здій-
снюється керівництво такими науковими 
проектами: 1) тематичні та терміноло-
гічні словники сучасної турецької мови; 
2) порівняльний словник тюркських мов 
та діалектів (у порівнянні із російською); 
3) граматика історії розвитку турецької 
мови по історичних добах; 4) альбом гьок-
тюркських (рунічних) писемних пам’яток. 
На стадії завершення перебувають проек-
ти: 1) переклад турецькою мовою інозем-
них тюркологічних праць; 2) визначення, 
переклад турецькою мовою та публікація 
тюркського героїчного епосу; 3) словник 
інженерної термінології турецької мови. 

Турецьке лінгвістичне товариство має 
також постійні друковані органи, що пу-
блікують наукові розвідки з найактуаль-
ніших питань турецького мовознавства та 
літературознавства: це академічний жур-
нал „Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten” 
(Бюлетень-щорічник досліджень турецької 
мови), Türk Dili (Турецька мова), орієнто-
ваний на широке коло читачів, що цікав-
ляться тюркологією, а також Türk Dünyası 
Dil ve Edebiyat Dergisi (Журнал мов та 
літератур тюркського світу), що виходить 
двічі на рік та містить дослідження інших, 
крім турецької, тюркських мов. 

Очільники Турецького лінгвістичного 
товариства: проф. др. Тахсін Бангуоглу 
(1948–1950 – міністр освіти; 1960–1963), 
Хакки Тарик Ус (1951–1954), Агях Сир-
ри Левенд (1963–1966), проф. др. Гюндюз 
Акинджи (1966–1969), проф. др. Гасан 
Ерен (1983–1993), проф. др. Агмед Б. Ер-
джілясун (1993–2000), проф. др. Хамза 
Зюльфікар (в.о. голови, 2000–2001). Чин-
ний голова ТДК – проф. др. Халюк Шю-
крю Акалин, фахівець з історичної лінгвіс-
тики (давньотюркська мова, середньовічні 
писемні тюркські пам’ятки).

Ми щиро вітаємо ювілярів та зичимо 
Турецькому лінгвістичному товариству ще 
багато років плідної праці на ниві тюрк-
ської філології! 

Ірина Миколаївна Дрига,
к.філол.н.
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Александр Ильич – ученый с мировым 
именем, специалист в различных областях 
знаний и, кроме того, прекрасный организа-
тор науки, опытный и гибкий администра-
тор. С ранней юности он посвятил свою 
жизнь науке. Уже в студенческие годы на 
историческом факультете Ленинградского 
государственного университета Александр 
Ильич прошел самую передовую школу ар-
хеологической научно-исследовательской 
работы. Его первым научным руководите-
лем был доктор исторических наук профес-
сор М.И. Артамонов (1898–1972), светило 
отечественной науки, бывший директор 
Государственного Эрмитажа. После окон-
чания университета в 1972 г. А.И. Айба-
бин, по приглашению А.В. Банк, руково-
дившей тогда отделом аспирантуры при 
Эрмитаже, поступил в аспирантуру музея. 
Его научным руководителем назначили 
доктора исторических наук А.Л. Якобсона, 
классика современной школы средневеко-
вой истории Крыма. Знакомство с богатей-
шими музейными коллекциями, общение с 
первоклассными специалистами, сам дух 
Эрмитажа сыграли огромную роль в фор-
мировании молодого ученого. С полным 
правом Александр Ильич называет Эрми-
таж своей второй альма-матер. 

Теоретические штудии и тщательное 
изучение музейных фондов дополнялись 
практическими полевыми исследования-
ми. Еще будучи аспирантом, а также науч-
ным сотрудником Феодосийского краевед-
ческого музея, А.И. Айбабин начинает са-
мостоятельные археологические раскопки. 
После окончания аспирантуры накопление 
профессионального опыта продолжилось в 
Крымском филиале Института археологии 
АН УССР. 

Детально исследуя археологический 
материал, полученный в ходе собственных 
раскопок и хранящийся в различных музе-
ях, большей частью не опубликованный, 
А.И. Айбабин на основании взаимовстре-
чаемости вещей в закрытых комплексах, 
разработал типологию и хронологию ар-
хеологического материала раннесредневе-

ковых памятников Крыма. Результаты этих 
исследований легли в основу кандидатской 
диссертации «Хронология могильников 
Крыма позднеримского и раннесредневе-
кового времени», явившейся самой полной 
на тот момент сводкой раннесредневековых 
находок. Публикация текста диссертации 
А.И. Айбабина в 1990 г. в I выпуске МАИЭ-
Та способствовала укреплению авторитета 
ученого, признанию его мировой научной 
общественностью. В 1992 г. А.И. Айбабин 
был приглашен Британским музеем в каче-
стве ведущего специалиста по раннесред-
невековым древностям для научного кон-
сультирования и подготовки к публикации 
коллекции А.Л. Бертье-Делагарда. 

Археологические исследования продол-
жают оставаться для Александра Ильича 
очень важным делом его жизни. Под его 
руководством вот уже много лет подряд 
ведутся раскопки многих археологических 
памятников. Начиная с 1977-го и по на-
стоящее время, с небольшими перерывами, 
исследуется могильник у с. Лучистое – 
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уникальный памятник, позволяющий из-
учать историю средневекового населения 
Юго-Западного Крыма на протяжении 
длительного пери ода – с V в. по XVIII в. 
В 1978–1982 гг. проводились раскопки мо-
гильника на склоне Эски-Кермена, одного 
из наиболее крупных городов крымского 
средневековья. Для изучения этнических 
процессов, проходивших на полуостро-
ве в эпоху поздней античности и раннего 
средневековья большое значение име-
ли раскопки могильников у с. Дружное 
(1984 г.), на Черной речке (1988–1989 гг.) 
и в Баклинском овраге (1992–1993 гг.). С 
2003 г. возобновлены раскопки на могиль-
нике и одновременно начаты исследования 
на самом плато Эски-Кермена, в ходе ко-
торых раскрыта большая часть одного из 
средневековых кварталов с часовней, ис-
следован значительный участок восточной 
оборонительной стены. Плодотворными 
оказались и охранные раскопки в г. Керчи: 
в 1989–1991 гг. и в 2006 г. в центре города 
впервые удалось проследить стратиграфию 
городской застройки Боспора-Корчева на 
протяжении долгого периода – с конца VII 
и до середины XVIII в., выявлен и деталь-
но зафиксирован хазарский слой; в 2002 г. 
у подножия горы Митридат исследованы 
зольники и остатки святилища римско-
го времени; в 2007–2008 гг. – в Босфор-
ском переулке, на участке, отведенном под 
строительство нового здания Керченского 
историко-археологического музея, обнару-
жены остатки рыбозасолочного комплек-
са позднеримского времени, часть жилого 
квартала ранневизантийского Боспора и 
участок с плитовыми могилами VII в. Ко-
лоссальный опыт, глубокое знание методи-
ки археологических раскопок и специфики 
крымских памятников Александр Ильич 
передает своим ученикам. 

Особое место в научном творчестве 
А.И. Айбабина занимает история визан-
тийского Крыма. Еще студентом Алек-
сандр Ильич прошел хорошую византино-
ведческую школу: семинар по истории Ви-
зантии в ЛГУ вел Г.Л. Курбатов, спецкурсы 
по византийскому искусству – А.В. Банк, 
по сфрагистике – В.С. Шандровская, по 

нумизматике – И.В. Соколова. В своих ис-
следованиях А.И. Айбабин сочетает владе-
ние археологическим материалом с глубо-
ким анализом письменных источников. В 
1994–1996 гг., по приглашению Центра по 
изучению истории и цивилизации Визан-
тии CNRS и Коллеж де Франс, Александр 
Ильич работал в Париже над монографией 
«Этническая история ранневизантийского 
Крыма», изданной в 1999 г. В ней пред-
ставлена принципиально новая научная 
концепция этнокультурной и политической 
истории Крымского полуострова с IV по 
X в., анализируется воздействие Византии 
на этнические процессы в Крыму. В апре-
ле 1998 г. текст монографии был успешно 
защищен в качестве докторской диссер-
тации в г. Санкт-Петербурге, в Институте 
истории материальной культуры РАН. В 
2002 г. за эту монографию А.И. Айбабин 
был отмечен премией НАН Украины им. 
А.Ю. Крымского. 

А.И. Айбабин организовал первые в 
Украине крупные международные визан-
тологические конференции: «Византия и 
народы Причерноморья и Средиземномо-
рья в раннее средневековье (IV–IX вв.)» 
(Алушта, сентябрь 1994 г.) и «Византия и 
Крым» (Севастополь, июнь 1997 г.), на ко-
торых выступили с докладами около 100 
специалистов. Благодаря личному автори-
тету в научном мире ему удалось привлечь 
к работе конференции виднейших византи-
нистов и археологов из Европы, России и 
США. С 1991 г. А.И. Айбабин неоднократ-
но выступал с докладами на международ-
ных конгрессах византинистов. В 2007 г. 
в Париже, под редакцией А. Айбабина, 
Г. Ивакина и К. Цукермана опубликован 
сборник «Kiev – Cherson – Constantinople», 
в который включены доклады украинской 
делегации на XX юбилейном конгрессе 
византинистов, прошедшем в 2001 г. в Па-
риже.

На сегодняшний день Александр Ильич 
Айбабин – автор и соавтор более 5 моно-
графий и около 130 научных работ, в числе 
которых 30 опубликованы в зарубежных 
изданиях на английском, французском, не-
мецком и итальянском языках. Многие из 
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них по праву стали уже хрестоматийными. 
Его труды по типологии и хронологии ар-
хеологических находок, по исследованию 
целого ряда памятников крымского средне-
вековья, по этнической истории византий-
ского Крыма стали заметной вехой в раз-
витии научной мысли и получили высокую 
оценку и признание как отечественных, так 
и зарубежных исследователей. С результа-
тами своих исследований А.И. Айбабин 
неоднократно выступал на международных 
конференциях в Австрии, Бельгии, Болга-
рии, Великобритании, Венгрии, Германии, 
Греции, Дании, Израиле, Испании, Италии, 
Польше, России, США, Турции, Франции.

Будучи истинным ученым, А.И. Ай-
бабин является также талантливым ор-
ганизатором и руководителем научно-
исследовательского процесса. По его ини-
циативе и под его руководством в 1989 г. в 
рамках научно-исследовательского сектора 
Симферопольского государственного (ныне 
Таврического национального) университе-
та была создана лаборатория по исследова-
нию этнической истории Крыма. Интерес 
к этой теме проявился еще в первые годы 
самостоятельной научной работы А.И. Ай-
бабина в Феодосийском краеведческом му-
зее. В 1974 г. он, вопреки запрету Управ-
ления культуры Крымского облисполкома, 
сделал этнографическую экспозицию, в 
которой были представлены материалы, 
собранные у феодосийских караимов. В 
сентябре 1991 г. по инициативе А.И. Ай-
бабина в Симферополе была проведена 
конференция «Проблемы истории Крыма», 
на которой 125 специалистов из Украины, 
России, Армении и Болгарии обсудили ак-
туальные вопросы крымской истории от 
эпохи палеолита до наших дней. Отметим 
беспрецедентность этого события: впервые 
после 1952 г. на высоком научном форуме 
открыто обсуждали искусственно замал-
чивавшиеся в советское время проблемы 
истории «запрещенных» народов – крым-
ских татар, караимов и крымчаков. 

В 1991 г. на базе лаборатории по ис-
следованию этнической истории Крыма, 
при поддержке президента НАНУ акаде-
мика Б.Е. Патона и содействии академи-

ка О.И. Прицака, А.И. Айбабин основал 
Крымское отделение Института востоко-
ведения НАН Украины. КОИВ НАНУ 
Александр Ильич Айбабин возглавляет на 
протяжении вот уже 17 лет. Уже несколько 
лет А.И. Айбабин является заместителем 
председателя ученного совета по защите 
докторских диссертаций Института вос-
токоведения НАН Украины.

Трудолюбие и поразительная работо-
способность позволяют Александру Ильи-
чу уделять время и педагогической деятель-
ности. Лекции профессора кафедры исто-
рии древнего мира и средних веков ТНУ 
А.И. Айбабина, основанные на глубоко 
научном, всестороннем знании предмета, 
знакомят уже не одно поколение студентов 
с миром чрезвычайно сложной и интерес-
ной этнической истории средневекового 
Крыма. Под его научным руководством 
молодые специалисты пишут и успешно 
защищают дипломные работы и кандидат-
ские диссертации. 

А.И. Айбабин является основателем и 
главным редактором ежегодника «Матери-
алы по археологии, истории и этнографии 
Таврии», в котором публикуются результа-
ты научных исследований как отечествен-
ных ученых, так специалистов из ближнего 
и дальнего зарубежья. Они играют важную 
роль в утверждении научного понимания 
сложных этнокультурных процессов, про-
исходивших на юге Украины с глубокой 
древности до современности. В наши дни 
МАИЭТ продолжает традиции, заложен-
ные Известиями Таврической ученой ар-
хивной комиссии.

Научный авторитет доктора наук А.И. 
Айбабина давно уже признан за пределами 
нашей страны. Александр Ильич является 
действительным членом Немецкого ар-
хеологического института и состоит ассо-
циированным членом Центра по изучению 
истории и цивилизации Византии (Париж, 
СNRS). Доктор А.И. Айбабин читал кур-
сы лекций по этнической истории Крыма 
в университетах Австрии, Германии, Гре-
ции, Дании, Польши и Франции. Его при-
глашали в жюри по защите диссертаций в 
Сорбонне (Франция) и для оппонирования 
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диссертации в Познанском университете 
(Польша).

Организация и налаживание междуна-
родного научного сотрудничества явля-
ется одной из заслуг Александра Ильича. 
В 1994–1996 гг. с украинской стороны он 
осуществлял руководство совместным 
франко-украинским проектом «Варвары на 
границах империи». С 2006 г. Александр 
Ильич является одним из руководителей 
германо-украинской программы «Готы в 
Крыму». 

При активном участии А.И. Айбабина 
в городах Италии (1994–1995 гг.), Фран-
ции (1997 г.), Германии (1999 г.) были про-
ведены выставки, посвященные истории 
и культуре варварских народов Крыма, и 
опубликованы их каталоги. 

Создание и реализация международных 
программ, организация выставок, прове-
дение научных конференций, участие в 
многочисленных зарубежных коллоквиу-
мах, безусловно, служат делу развития со-
временной отечественной науки, популя-
ризации и признанию ее достижений за 
рубежом, способствуют интеграционным 
процессам украинской научной мысли в 
европейскую науку.

А.И. Айбабин и сегодня находится в 
прекрасном жизненном и научном тонусе, 

вдохновляя коллег и подчиненных своей 
работоспособностью и творческой целеу-
стремленностью. Для нас работать рядом с 
Александром Ильичем – большая жизнен-
ная удача. Он не только видный ученый и 
мудрый руководитель, но также великодуш-
ный и справедливый человек. Александр 
Ильич, сохраняя свои принципы, умеет 
быть лояльным и терпимым. С ним можно 
спорить. Способность слушать и слышать 
чужое мнение, быть объективным при его 
оценке, разносторонняя эрудиция и образо-
ванность превращают беседы и дискуссии 
с А.И. Айбабиным в чрезвычайно интерес-
ные и познавательные штудии. Носитель 
лучших традиций отечественной науки, 
он передает свои знания и опыт молодым 
исследователям, воплощая неразрывную 
связь и преемственность поколений в на-
учном мире.

Коллектив сотрудников Института вос-
токоведения и Крымского отделения Ин-
ститута востоковедения им. А. Крымского 
НАН Украины горячо поздравляет доктора 
исторических наук, видного историка, ар-
хеолога и византиниста Александра Ильи-
ча Айбабина с юбилеем и желает здоровья, 
оптимизма, научного вдохновения и успе-
хов в его плодотворной деятельности. 30 
декабря 2008 года ему исполняется 60 лет. 

Д.А. Прохоров, 
И.А. Завадская,

 Э.А. Хайрединова
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2004. – P. 13–25.

2005
Новые византийские пряжки из Юго-Западного Крыма // МАИЭТ. – 2005. – Вып. 110. 
XI. – С. 289–313 (в соавторстве с Э.А. Хайрединовой).
Памяти Олега Михайловича Приходнюка // МАИЭТ. – 2005. – Вып. XI. – С. 611–111. 
612.
Євреї в античному i ранньосередньовiчному Криму // Нариси з iсторiї та культури 112. 
євреїв України. – Київ, 2005. – С. 7–16.
On Byzantium’s northern border: the rural population of the mountainous Crimea in the 113. 
6th to 9th centuries // Les villages dans I’Empire byzantin (IV–XV siècle). – Paris, 2005. – 
Р. 415–424.

2006
К 80-летию Светланы Александровны Плетневой // МАИЭТ. – 2006. – Вып. XII. – С. 5–6.114. 
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К 60-летию Александра Ильича Айбабина

Некоторые аспекты истории Готской епархии в Юго-Западном Крыму // МАИЭТ. – 115. 
2006. – Вып. XII. – С. 615–626.
Памяти Игоря Вениаминовича Ачкинази // МАИЭТ. – 2006. – Вып. XII. – С. 724–726 116. 
(в соавторстве с И.А. Завадской).
Ранние комплексы с так называемыми «днепровскими» фибулами из Лучистого // 117. 
Славяно-русское ювелирное дело и его истоки. Тезисы докладов международной 
научной конференции. – СПб., 2006. – С. 11.
Оборонительные стены городища Эски-Кермен // Византия в контексте мировой 118. 
культуры. Тезисы докладов научной конференции, посвященной столетию со дня 
рождения А.В. Банк. – СПб., 2006. – С. 3.
Византийская политика в Крыму в конце VI в. // Боспор Киммерийский и варвар-119. 
ский мир в период античности и средневековья. Ойкос. Сборник материалов конфе-
ренции “VII Боспорские чтения”. – Керчь, 2006. – С. 5–6.
Византийские источники о Готской епархии на территории Хазарии // In Situ. К 120. 
85-летию профессора А.Д. Столяра. – СПб., 2006. – С. 228–236.
A Byzantine fortress on Eski-Kermen Mountain in Crimea // Proceedings of the 21st 121. 
International Congress of Byzantine Studies, London, 21–26 august 2006. – Vol. III. – P. 
75.
Early khazar archaeological monuments in Crimea and to the North of the Black Sea // La 122. 
Crimée entre Byzance et le Khaganat Khazar / Ed. par C. Zuckerman. – Paris, 2006. – Р. 
31–65.
Cities and Steppe of the Crimea in the Thirteenth and Fourteenth Centuries According to 123. 
the Archaeological Data // Der Codex Cumanikus in der Forschungsgeschichte. Il Codice 
Cumanico e il suo mondo. – Roma, 2006. – Р. 297–334.

2007
Христианизация крымских готов // Тезисы докладов международной конференции 124. 
«Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. 
Святилища и сакральные объекты». –Керчь, 2007. – С. 5–6.
Проблемы хронологии византийской крепости на плато Эски-Кермен // МАИЭТ. – 125. 
2007. – Вып. XIII. – С. 129–150.
Новая иудейская манумиссия из Пантикапея // Боспорские исследования. – Симфе-126. 
рополь – Керчь, 2007. – Вып. XVII. – С. 121–127 (в соавторстве с В.А. Сидоренко).

2008
Некоторые итоги раскопок раннесредневековой Керчи в 2007 г. // Боспор Ким-127. 
мерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Militaria. IX 
Боспорские чтения. – Керчь, 2008. – С. 5–8 (в соавторстве с А.В. Смокотиной и 
Э.А. Хайрединовой).
О времени сооружения оборонительных стен городища Эски-Кермен // Византия 128. 
в контексте мировой культуры. Труды Государственного Эрмитажа. – Вып. XLII. – 
Санкт-Петербург, 2008. – С. 314–328.
Crimea in Late Antiquity // Rome the barbarians. The birth of a new world. – Milano, 129. 
2008. – P. 286–289.
The Necropolis of Kertch // Rome the barbarians. The birth of a new world. – Milano, 130. 
2008. – P. 290–293.
The Necropolis of Lucistoe // Rome the barbarians. The birth of a new world. – Milano, 131. 
2008. – P. 294–296.
The bertier-Delagarde Collection of Crimean Jewellery in the British Museum and related 132. 
Material. – London, 2008. – 169 p. (в соавторстве с J. Andrási).
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21 липня 2008 р. на сімдесят першому 
році життя трагічно обірвався життєвий 
шлях видатного історика та археолога, док-
тора історичних наук Олега Васильовича 
Сухобокова. Іще зовсім недавно наукова 
громадськість відзначала сімдесятилітній 
ювілей Олега Васильовича. І тим  тяжчою 
є втратата  для всіх нас, бо всі ми сподіва-
лися, що він буде жити та жити, віддаючи 
усі свої сили та досвід науці. Проте доля 
розпорядилася інакше!

Саме науці Олег Васильович присвятив 
багато років свого життя, із яких більше 
40  він пропрацював в Інституті археології 
Академії наук України. Окрім того, остан-
нє десятиліття життя Олега Васильовича 
було тісно пов’язане з Інститутом сходо-
знавства ім. А. Кримського НАН України.

Олег Васильович Сухобоков народив-
ся в м. Трубчевськ Брянської обл. (Росія) 
26 жовтня 1937 р. в родині вчителів. За-
кінчив середню школу та пройшов служ-
бу в лавах Радянської Армії. Після армії 
Олег Васильович вступив на історичний 
факультет Харківського державного уні-
верситету (нині Харківський національ-
ний університет ім. В.Н. Каразіна). Піс-
ля закінчення університету з 1964-го по                                 
1966 р. працював викладачем історії в од-
ній із середніх шкіл м. Торез Донецької обл. 
І вже у 1966 р. Олег Васильович успішно 
складає вступні іспити та вступає до аспі-
рантури Інституту археології АН УРСР, а 
у 1973 р. успішно захищає кандидатську 

дисертацію, присвячену населенню Дні-
провського Лівобережжя другої половини 
І тис. н.е. Протягом багатьох років він очо-
лював археологічні експедиції з вивчення 
середньовічних пам’яток Лівобережної 
України, котрі залишило слов’янське та 
салтівське населення. Еталонними є його 
дослідження таких середньовічних по-
селень, як Путивль, Ромни, Битиця, Ніца-
ха, Кам’яне, Лубни, Опішня тощо. Все це 
знайшло своє відображення у докторській 
дисертації Олега Васильовича „Етнокуль-
турний розвиток населення лісостепової 
Лівобережної України наприкінці І – по-
чатку ІІ тис. н.е.”, яку він успішно захис-
тив у 1993 р.  

Важливо те, що Олег Васильович відо-
мий не лише як історик-славіст, а й як фа-
хівець з номадичних студій, оскільки він 
дуже багато уваги приділяв  зв’язкам та 
контактам  слов’ян зі своїми східними сусі-
дами — кочівниками. Так, О.В. Сухобоков 
став відомим фахівцем у галузі вивчення 
„хозарського періоду” в історії південної 
частини східних слов’ян та інших народів, 
які входили до складу Хозарського кагана-
ту у VIII—X ст. Саме питання характеру 
взаємовідносин хозар і східних слов’ян 
знайшли всебічне висвітлення  у  працях 
О.В. Сухобокова. Особливе визнання Оле-
гу Васильовичу принесли багаторічні до-
слідження Битицького городища поблизу 
сучасного м. Суми на р. Псел, на землях лі-
тописних сіверян на кордоні з Хозарським 

ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ СУХОБОКОВ



Східний світ №4 2008 159

каганатом. Олег Васильович довів, що у 
хозарський період Битицьке городище на-
лежало до числа хозарських пунктів для 
збирання данини з приборканих племен. 

Науковий доробок Олега Васильовича  
дуже солідний – чотири авторські моно-
графії, близько двохсот наукових статей та 
інших публікацій у наукових виданнях не 
лише України, а й за її межами. Серед його 
публікацій чимало праць зі сходознавчої 
проблематики. Саме цій тематиці присвяче-
но й останню монографію Олега Васильо-
вича «„Земли незнаемы” „Слова о полку 
Игореве”», роботу над якою він завершив, 
але так і не дочекався її публікації. А скіль-
ки ще задумів не встиг він здійснити!

Проте Олег Васильович прожив своє 
життя в науці немарно, бо залишив після 
себе не лише велику кількість наукових 
праць, а й учнів. Так, двоє із його вихован-
ців – О.В. Комар та Л.І. Красильникова –                                                                               
успішно захистили кандидатські дисерта-
ції саме з історії середньовічних кочівників 
Східної Європи. Це стало вагомим внеском 
у майбутнє номадознавчих студій в Украї-
ні. Окрім того, Олег Васильович викладав 
спецкурси у Міжнародному Соломоново-
му університеті та Переяславському педа-
гогічному університеті. 

Він був учасником багатьох наукових 
конференцій, що відбувалися в Україні та 
поза її межами. Олег Васильович протягом 
багатьох років керував науковими темами 
Інституту археології НАН України. Варто 
особливо відзначити те, що Олег Васи-

льович  входив до складу редколегій ба-
гатьох наукових видань України та Росії, 
серед яких періодичні виданння Інституту 
сходознавства ім. А. Кримського – „Схо-
дознавство” та „Хозарський альманах”. 
Проте цим співробітництво з Інститутом 
сходознавства не обмежувалось, бо вже з 
1998 р. він був постійним членом Спеціа-
лізованої вченої ради Інституту по захисту 
докторських (кандидатських) дисертацій, 
де неоднаразово виступав як експерт та 
опонент. 

Ми пам’ятатимемо Олега Васильовича 
також як прекрасну та чуйну людину, бо 
він завжди був готовий надати допомогу 
в найскрутніших ситуаціях. Це стосува-
лося і підтримки науковців-початківців, і 
суто життєвих ситуацій. Олег Васильович  
назавжди залишиться у нашій пам’яті як 
дуже скромна людина. Як відомо, скром-
ність є окрасою видатних людей,  до числа 
яких належить і Олег Васильович.

Олег Васильович відзначався своєю 
відданістю науці. Він був лише за правди-
ве зображення минулого. Проте ще чимало 
з його творчих задумів і планів залишило-
ся нездійсненими, нереалізованими через 
його передчасну смерть.

Світлий образ Олега Васильовича – ви-
датного вченого і порядної людини, велико-
го трудівника, справжнього лицаря науки без 
страху та докору, який був наділений багато-
гранним обдаруванням і який до останніх 
днів свого життя був відданий науці, – наза-
вжди залишиться в нашій пам’яті. 

О.Б. Бубенок,
доктор історичних наук,

провідний науковий співробітник
Інституту сходознавства 

ім. А. Кримського
НАН України



Східний світ №4 2008160

Summaries

SUMMARIES 

O. Bubenok
THE PROBLEM OF THE BURTASES ORIGIN IN RESEARCHES OF OMELJAN 
PRITSAK AND EASTERN EUROPEAN SCHOLARS IN THE SECOND HALF OF 

20-TH CENTURy 
According to the data of Medieval written sources, the Burtas was one of peoples who 

lived in the Khazar kaganate in IX–X centuries AD. However the origin of this ethnic group 
is unknown. This was a theme of Medieval studies in Eastern Europe for over two hundred 
years. Consequently we have Mordovian, Turkish, Ugrean and Caucasian hypothesises nowa-
days, still all of them are not unfortunately convincing. Recent years one of the prevailing 
hypothesis was that of the Iranian (Alanian) origin of the Burtases as forty years ago O. Pritsak 
proposed a new Iranian etymology of this ethnic name: furt-as = “River Ases” and some time 
later many scholars supported exactly this etymology as the most convincing one.

A. Zelinsky 
ATTACK ON GALATIANS IN CALLIMACHUS’ HyMN TO DELOS AND

 VISION OF PTOLEMy CERAUNUS’ FAVOURITES 
The article presents some add-ins for author’s previous publication “The Place of So-called 

“Prophecy of Apollo” from Callimachus’ Hymn to Delos in Anti-Seleucidic Propaganda of 
Ptolemy Philadelphos” // The World of the Orient. – 2008. – № 1. – С. 83–94.

The anecdote about the vision of Ptolemy Ceraunus’ favourites, narrated by Plutarch in chapter 
X of his treatise “Concerning Those Whom God is Slow to Punish”, is of clearly pro-Seleucidic 
nature. This anecdote aroused propagandistic dispute in the days of Ptolemy II Philadelphus. The 
trace of this dispute can be found in Callimachus’ Hymn to Delos as well as in chapter VII of the 
above mentioned treatise by Plutarch. As far as one can view in terms of the antique tradition, the 
Ptolemies were the winning side of this ideological controversy. 

S. Kapranov
THE HIRATA ATSUTANE SCHOOL AND ITS PLACE 

IN THE HISTORy OF NATIONAL LEARNING
In this paper the author tries to explore the place of the Hirata School in the development of 

National Learning (Kokugaku). The paper is focused mainly on metaphysical and theological 
ideas, leaving aside political aspects of the Hirata School. Considering main ideas of Hirata 
Atsutane and his prominent disciples, the author pays much attention to the line of succession 
from teacher to disciple. Finally, the division of the Hirata School into “exoteric” and “eso-
teric” wings is also discussed.  

Yu. Kochubey 
ACADEMICIAN OMELJAN PRITSAK AND POLISH ORIENTALISTS

The author follows the biographical canvas of and stresses the importance of Polish Orien-
talists in his education. While studying at Harvard O. Pritsak maintained close relations with 
Polish colleagues and made their works known in the West through publications in European 
and American academic periodicals.

Yu. Mosenkis, M. Yakymenko.
“GOD’S WAy” AND “WARRIOR’S WAy”: A PROBLEM OF CORRELLATION 
OF SACRAL AND MILITARy FACTORS OF JAPANESE POWER AND LAW

The research focuses on the correlation of sacral and military aspects that determine the 
development of traditional ideas on power and law in Japan. The problem investigated is 
based upon the study of Japanese history from legendary period up to nowadays.



Східний світ №4 2008 161

Summaries

I. Otroshchenko
SELF-DETERMINATION OF THE TUVA ETHNOS 

IN THE XXTH CENTURy: TO A HISTORIOGRAPHy OF THE QUESTION
The article deals with the historiography of the self-determination of the Tuva ethnos in the 

XXth century and was aimed to show the most typical positions of scientific thought in this 
question, particularly to comment on some of them. The history of Tuva, since 1990th, objec-
tively has been more investigated, than other periods of the Tuva history of the XX-th century. 
This indicates growing attention to Tuva, positive changes in Russian and the fact that foreign 
researchers got a possibility to carry out their field researches. Still a number of other signifi-
cant historical events in life of the Tuva society still requires careful and objective studying.

A. Zakharchenko 
MIDDLE EAST PEACE PROCESS IN 1990-IS: HISTORICAL ANALySIS

The paper provides the complex analysis of the peace process in the Middle East in 1990-s. 
It examines the main stages of the resolution of the Arab-Israeli conflict – peace conference in 
Madrid in 1991 and Oslo agreements, as well as peculiarities of negations between Israel and 
Arab participants of the conflict. The paper indicates the roots of stagnation of peace negotia-
tions in the region and main attempts to overcome it. The author pays special attention to the 
role of the USA as the main external mediator. She also provides deep comparative analysis 
of G. Bush-senior and B. Clinton administrations’ approaches toward the resolution of the 
conflict between Israel and the Arab countries.  

O. Muzychko 
STUDyING OF THE EAST IN ODESSA  AT BEGINNING THE OF XX CENTURy 

(1905 - 1920): CENTRES, DIRECTIONS, FIGURES
The basic centres of East studying in Odessa at the beginning of the XX century were 

Novorossiysk University, the Odessa Bibliographic Society, the Odessa Orientalists Society. 
There were culturological, philological and historical directions in East studying. Knowledge 
on the East were presented at the lectures for simple people and were organized with the help 
of Ukrainian “Prosvita” and the Odessa Slavic Charity Society.   

O. Ogneva 
EAST AND MUSIC ARE TWO INTERESTS 

OF CONSTANTINE REGAMEy BORN IN KyEV
The paper deals with Constantine Regamey’s  (1907–1982) biography, the famous Swiss 

and Polish musician and scientist. In Ukraine for the first time he is introduced not only as 
composer, but also as a specialist in oriental and cross-cultural studies, especially in Buddhist 
and Indian Philosophy, the Tibetan Language.  

V. Khranovskyy 
WHERE WAS THE ANCIENT ARATTA LOCATED?

In the last few years some unreasonable hypotheses concerning the location of Aratta (the 
ancient country which the Sumerian city-state of Uruk traded with and had political and reli-
gious contacts) on the territory of modern Ukraine are more often put forward. It contradicts 
with the data of the Sumerian epos about export of lapis lazuli from the Northern Afghanistan 
to Uruk. The author put forward a hypothesis that Аratta could be located in the East Iran. The 
Sumerian texts information and archaeological finds concerning export to Mesopotamia lapis 
lazuli, gold etc., and cultural, language and religious contacts between Sumerians and Dravid-
ians, whose ancestral home, possibly, was in the East Iran and neighbouring territories, proves 
this hypothesis to be true. The author suggests that Aratta was situated in the Iranian province 
Kerman, nearby the archaeological city of Jiroft, where the settlement with characteristic fea-
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tures of a Mesopotamic civilization was discovered a few years ago. However, it’s impossible 
to consider that this issue is decided, because written sources which concerns the location of 
Aratta has not been found yet.А

I. Bondarenko 
SHINTOISM AND  JAPAN POETRy IN VI–VIII С.

The article explores the influence of shintoism on the Japanese poetry of the VII2VIII centu-
ries. The research subject are the shintoistic ceremonial songs (norito), the poetry, which is part 
of historic and mythological chronicles «Kodziki» (712 AD.) and «Nihongi» (720 AD.) as well 
as of poetic anthologies «Manyoshu» (mid. VIII c.). 

I. Dryga 
THE AUTHORS OF KARAMANLI REDACTIONS OF TURKIC SACRAL TEXT
The paper deals with personalities and a brief sketch of the works of the authors of Karamanli 

editions of the sacral Orthodox texts and religious symbolic books dated beginning from the 16th 
century and up to the beginning of 1920-ies and written by Gennadios Scholarius, Evangelinos 
Misaelidis, Triphilios etc. That  texts spread in the Minor Asia, Balkans and Azov region. The 
research of the authors of Karamanli books biographies can be successful after finding rare infor-
mation in Greek that was mentioned in a number of reviews of 19th century. 

N. Isayeva 
THE CONCEPT OF HISTORy OF CHINESE LITERATURE 

IN THE WORKS OF ZHENG ZHENDUO
Zheng Zhenduo made significant contribution in the field of study of the Chinese literature 

history. His comparative studies of Chinese and western literary theories inspired new research 
approaches to the study of the history of Chinese literature. In the article four directions of Zheng 
Zhenduo’s research are under review: a definition of the object and the extent of the history of 
Chinese literature; formation of the criteria of the periodization of the literature process in China; 
characterization of schools and trends in every period; criticism of the genre system of the me-
dieval Chinese literature.

N. Kirnosova 
POETIC PECULIARITIES OF TRAVELOGUES IN CHINESE AND UKRAINIAN 

LITERATURE IN THE END OF XIX – BEGINNING OF XX CENTURIES
The article is devoted to some peculiarities of the genre of travelogue in times of industriali-

zation in Ukraine and China. The main objects of the study in the article are M. Kotsyubinsky’s 
“Shevchenko’s grave” and Zhu Ziqing’s “Qinhuai river under oar’s splash and lantern’s light”, 
which were published in 1890 and 1932 respectively. It is proposed to consider some social and 
psychological resemblance in the two regions and between two persons to be the main reason for 
comparing these two travelogues. Four main convergences are highlighted in the article: descrip-
tion of places, which contains history, experience of overcoming a time distance, humanizing a 
space of travel, animation of the Nature. It is also stressed three points of divergence: different 
perspective, different type of narration and different genre structure. The author of the article 
also finds a connection between convergences / divergences and the context of industrialization 
in two countries and argues, that this context had determined all abovementioned peculiarities, 
which are the same for Ukrainian and Chinese literature, while significant poetic differences 
between two travelogues descend from the tradition of two literatures. 

A. Kolesnikov 
ISLAMIC ARABISMS IN LATE ZOROASTRIAN SCRIPTURES

The article deals with phenomenon of Islamic Arabisms in late Zoroastrian scriptures. Try-
ing to enlighten this phenomenon, the author appeals to four treatises included in Zoroastrian 
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compendium С 1869 from collection of the Institute of Oriental manuscripts, St-Petersburg. 
According to indirect information, the manuscript is dated by 16th or 17th cent. The four writ-
ings (of above dozen ones comprised in C 1869) are more remarkable in view of abundance 
of Islamic arabisms in them. Those works are the following: 1) Ôāmāsp-nāme – New Persian 
narration based on the original Pahlavi version, undated; 2) Ardā-Wīrāf-nāme – free re-telling 
of the Pahlavi version, 1st half of the 16th century; 3) Šāyast-nāšāyast – New Persian narration 
of the Pahlavi version, obviously 1st half of the 16th cent.; 4) Dāstān-e Anūšīrwān-e ‘adel – the 
original New Persian treatise, dated by 11th cent.

All arabisms, that take place in above mentioned compositions, the author divides into 
three classes: a) Arabic loan-words of the neutral type, i.e. without obvious Islamic allusions; 
b) Arabic words explained through Iranian ones, and vice versa – Iranian meanings explained 
through Arabic words; c) Pure Arabo-Muslim clichés represented by Islamic attributes to the 
Zoroastrian God, Islamic phrases and idioms occurred in the text.

The number and features of Arab-Muslim clichés in persianized Zoroastrian scriptures dif-
fer from one work to another and depend on genre of compositions. They are more numerous 
in fictions and stories like “Ôāmāsp-nāme” or “Dāstān-e Anūšīrwān-e ‘adel”, which were in-
teresting for a mass reader (Moslems included). They are limited in number and even reduced 
to minimum in the canonical writings like “Šāyast-nāšāyast” or “Ardā-Wīrāf-nāme”, intended 
for Mazda-worshipers.

K. Komisarov 
SPECIFICS OF THE NATIONAL JAPANESE LITERATURE LANGUIAGE 
FORMATION AND THEIR CONNECTIONS WITH SPEECH ETIQUETTE

Etiquette is a historical phenomenon. Rules of people’s behaviour were changing together 
with changes of life conditions and concrete social environment. The rules of behaviour were 
especially strictly obeyed in Oriental countries such as Japan.

Speech etiquette is connected with the so-called ‘communicative strategy of politeness’ and 
may be compared with ‘TAIGUU KOMYUNIKEESHON’ in the Japanese linguistics.

The article presents an overview of some major aspects of the Japanese national language 
history connected with its speech etiquette, and offers series of links to the modern Linguistic 
Theory of Text and Communication.

O. Kshanovski 
DATA ON TyPOLOGICAL AND AREAL LINGUISTICS 

IN THE TEACHING OF MODERN PERSIAN
Nowadays the territories of Western and North-Western Iran are of  special interest from 

the point of view of the linguistic situation diversity as well as the linguistic history complex-
ity. Despite the considerable divergences  existed among researchers’ viewpoints on histori-
cal linguistic interrelations and interference of Azerbaijanian and Persian languages, scholars 
have come to a common conclusion that the Azerbaijanian and Persian populations have been 
tightly interacting without any intermittences for a very long period of time (according to some 
sources – during 25 centuries). Thus, the progressive changes of morphological structure of 
Old Persian is a result of mutual influence of classical agglutinate as well as analytical Old 
Azerbaijanian and classical fusional as well as synthetic Old Persian. The conducted analysis 
of the Modern Persian linguistic materials, aimеd to find traits of definite morphological type, 
found out more then 20 indications of different levels. They are related to agglutinative tech-
nique of morpheme connection as the constituents of lexical forms most of which were not 
observed in Old Persian up to the active interrelations with the speakers of Old Azerbaijanian. 
According to this fact it is possible to define Modern Persian as the language of agglutina-
tive morphological type (and rate Modern Persian as one of new agglutinated language). The 
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example of Turk stress  makes it possible to definite the same rule in the teaching of Modern 
Persian.

O. Mazepova
LEXICAL AND PHRASEOLOGyCAL MEANS OF EXPRESSING

 THE CONCEPT OF SOUL IN PERSIAN
The article regards specific features of objectivation of the concept SOUL in lexical and 

phraseological system of Persian, as a part of the national lingual picture of the world. Struc-
ture of the concept was studied through applying conceptual analysis, which is one of the 
methods of cognitive linguistics and lingual culturology. Also comparative analysis of specific 
features of the concept in Persian and Ukrainian lingual cultures was made. 

O. Maksymiv 
PERSIAN LANGUAGE DATEBASE AS SOURCE OF MATERIAL 

FOR THE FREQUENCy DICTIONARy
The article deals with the sources of material for the linguistic data book and for the fre-

quency dictionaries. The attention is concentrated on the possibility of using linguistic data-
base for the preparing different types of frequency dictionaries and Persian conversation book 
in particular.

Yu. Petrova 
EGyPTIAN DIALECT OF ARABIC IN CHRISTIAN SACRED TEXTS

The article deals with the religious status of the Modern Standard Arabic (MSA) for the 
Coptic community and the stylistic peculiarities of the so-called “Biblical sentence”. The at-
tempt has been made to reveal if there are any forms of the realization of Egyptian Arabic in 
the Christian sacred texts. Two fragments of different dialectal translations of the New Testa-
ment have been given and analyzed stylistically compared to the analogous texts in MSA.

Tsuchida Kumiko
THE USAGE OF TENSE AND THE TERM “MONO-NO AWARE” 

IN RUSSIAN TRANSLATION OF THE TALE OF GENJI
The principal tense in the narrative of this tale is present. However, the past tense is used 

in English, French, and German translations. By contrast in Russian translation many episodes 
are described using the present tense. By comparison with translations into other languag-
es, Russian is the only language to translate this concept as “печальное очарование вещей  
(pechal’noe ocharovanie vesshei, sorrowful charm of things)”.

“Mono-no aware” is the concept expressing the aesthetic world of this tale. 

Ya. Shekera 
REFLECTION OF THE SPATIAL CONCEPT IN ANCIENT CHINESE 

POETRy (CASE STUDy IS “BOOK OF SONGS” HyMNS)
The article is devoted to the investigation of peculiarities of ancient Chinese spatial concept 

and their reflection in the “Hymns” (“Song”) of “Book of Songs”, the first Chinese literature 
monument. The hymns mentioning four principal points were analyzed; the connotation of these 
points (such as hope, harvest, power etc.) was emphasized. The article underlines as well the 
hymns’ epic origin that, on the one hand, makes allegorical introductions less impressive than 
those of the songs of “Guofeng”, the first part of “Book of Songs”, but on the other hand, enlight-
ens all the greatness of depicted events and rulers’ descriptions. The spatial concept of ancient 
China is shown also by the authors’ striving to continue their ancestors’ great affair, particularly 
to conquer neighbouring barbarians in order to regulate and harmonize the universe.
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ІНфОРмАцІя 
для АВТОРІВ жуРНАлу “схІдНИй сВІТ”

Журнал “Східний світ” приймає матеріали з будь-яких країн. Вони мають бути 
написані або перекладені українською мовою і надіслані на адресу: Україна 01001, 
вул. Грушевського 4, Київ-1, Інститут сходознавства НАН України, редакція журналу 
“Східний світ”, e-mail: instkrymsk@gmail.com.

Роздрук або машинопис статей, надрукованих через два інтервали на стандарт-
ному білому папері формату А-4, подається в одному примірнику. Матеріали повинні 
супроводжуватись електронною копією у вигляді документа Microsoft Word for 
Windows з розширенням *.rtf або *.doc. Рукописи проходять анонімне рецензування і 
не повертаються.

Обсяг статті не повинен перевищувати 1,5 д.а. Стаття супроводжується резюме 
англійською мовою обсягом 200–500 слів (переклад назви статті обов’язковий).

На окремій сторінці наводиться назва статті, повне ім’я автора, науковий ступінь, 
назва організації, де він працює, а також контактні адреси, телефони та e-mail.

Вимоги до ілюстрацій:
1. Кожний малюнок на звороті має бути підписаний “до статті – назва статті”; 
2. Формат растрової ілюстрації – *.tif (300 dpi);
3. Формат векторної ілюстрації – *.ai, *.eps або *.cdr;
4. Усі графічні файли подаються окремо від текстового на окремому носії (CD, 

floppy);
5. Розмір ілюстрації не повинен перевищувати ширини полоси набору – 145 мм.
Вимоги до таблиць:
1. Подаються у текстовому форматі *.doc (*.rtf) окремими файлами;
2. Ширина – не більше 145 мм.
Посилання на літературу наводяться у тексті. У квадратних дужках подається ім’я 

автора, рік видання (без коми перед ним) і, якщо потрібно, сторінки [Рибалкін 1993, 
66]. Ініціали наводяться після прізвища автора лише у тому випадку, коли в статті є 
посилання на кількох авторів з однаковим прізвищем. Якщо в одному місці наводяться 
посилання на кілька праць, вони подаються в хронологічному порядку через крапку з 
комою. Текстові посилання подаються в кінці статті, перед літературою. 

Список цитованої літератури, розміщений в алфавітному порядку, подається у кінці 
статті під назвою ЛІТЕРАТУРА. Він має бути надрукований через два інтервали. Назви 
цитованих праць оформляються за таким зразком:

Кримський А. Мусульманство та його будучність. Львів, 1904.
Пріцак О. Не-”дикі” половці // Східний світ, 1995, №1.

Транслітерація іншомовних слів здійснюється латинською графікою з від повідною 
діакритикою. Власні імена, назви передаються за допомогою літер україн ського алфавіту 
з урахуванням традиційних написань.

Необхідно супроводжувати статтю резюме англійською мовою (5–6 речень), а також 
даними про автора статті (прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, 
місце роботи, домашня та робоча адреси, телефони, e-mail).

Кожний автор опублікованої статті має право на отримання 1 примірника журналу. 
Спеціальні відбитки не виготовляються.
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