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ДО 120-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
А. П. КОВАЛІВСЬКОГО

І. Ф. Черніков

А. П. КОВАЛІВСЬКий у КОНтЕКСтІ
ДОСЛІДЖЕННЯ СхІДНих ДЖЕРЕЛ

Андрій Петрович Ковалівський – доктор історичних наук, професор, заслужений 
діяч науки України – народився в с. Розсохуватому поблизу Золочева на Хар-

ківщині 1 лютого (20 січня) 1895 р. в родині педагога. Походив з козацького роду 
Ковалівських (ХVII ст.), який подарував нашій Батьківщині таких відомих учених, 
громадських та державних діячів, як Євграф Петрович (1790–1867), Єгор Петрович 
(1809–1868) та Максим Максимович (1851–1916).

Вищу освіту А. П. Ковалівський здобув у Лазаревському інституті східних мов 
(Москва) і на історико-філологічному факультеті Харківського університету, які 
успішно закінчив на початку 20-х років.

Ще в студентські роки він захопився творчістю Григорія Савича Сковороди, 
внаслідок чого з’явилися його праці про цього славетного українського філософа 
і письменника1.

Глибока любов до рідного краю привела А. П. Ковалівського до переконання про 
необхідність вивчення арабських джерел зі стародавньої історії українського, інших 
слов’янських та східноєвропейських народів. Для здійснення цього завдання моло-
дий науковець дістав добру підготовку, вивчаючи арабську, турецьку та перську 
мови в Лазаревському інституті під керівництвом професора Агатангела Юхимови-
ча Кримського (1871–1942). 

Вченому належить величезна заслуга більш повного перекладу, розшифровки та 
коментування одного з найцінніших джерел з історії Східної Європи – старовинно-
го Мешхедського рукопису твору Ахмеда Ібн-Фадлана, секретаря посольства Баг-
дадського халіфа ал-Муктадіра до країни волзьких булгар у 921–922 рр.2

Про справді ювелірний характер роботи дослідника над рукописом зазначеного 
твору свідчить те, що А. П. Ковалівський вивчив та проаналізував буквально кожне 
слово й кожний вираз, які потребували численних коментарів, а в ряді місць провів 
сумлінну реставрацію пошкодженого тексту3.

“Андрій Петрович Ковалівський – один з наших найвидатніших знавців араб-
ських джерел з історії народів Східної Європи, який вдало поєднує серйозну ара-
бістичну підготовку з великим тактом історика”4, – відзначав академік І. Ю. Крач-
ковський (1883–1951).

Внаслідок переслідування А. П. Ковалівського в обстановці культу особи комен-
тований переклад згаданого тексту Ібн-Фадлана в 1939 р. було видано навіть без 
згадки про автора та виконавця цієї складної і цінної роботи.

У 30-ті роки ХХ ст. поряд з плідними дослідженнями, присвяченими арабським 
джерелам, також розгорнулась активна громадська діяльність ученого, спрямована 
на розвиток українського сходознавства. Так, Андрій Петрович став одним з фунда-
торів Всеукраїнської наукової асоціації сходознавства (ВУНАС), яка встановила і 
підтримувала контакти з понад 90 науковими структурами СРСР і зарубіжних країн 
Сходу. Ковалівський був членом редакційної колегії часопису “Східний світ” (зго-
дом “Червоний Схід”), завідувачем навчальної частини Харківських курсів східних 
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мов, старшим науковим співробітником Українського науково-дослідного інституту 
сходознавства (УНДІС) у Харкові5.

Він докладав багато зусиль до популяризації українською мовою творів сучас-
них тоді письменників Сходу, а саме: таджицького – Садреддіна Айні, перського – 
Джемальзаде, турецьких – Якуба Кадрі та Сейфеддіна. Особливу увагу Андрія 
Петровича привернув один із класиків тогочасної арабської літератури Амін Рейха-
ні. Учений переклав на українську мову низку його творів і підготував статтю про 
творчість цього автора.

Із середини 1930-х років А. П. Ковалівський працював у Ленінградському відді-
ленні Інституту сходознавства Академії наук СРСР. Тоді ж з ініціативи академіків 
І. Ю. Крачковського й Б. Д. Грекова (1882–1953) розпочалася систематизація араб-
ських джерел з історії Східної Європи і Кавказу. Участь Андрія Петровича в цій ро-
боті була надзвичайно плідною. Тоді ж йому за сукупністю праць був присуджений 
науковий ступінь кандидата історичних наук.

Проте сокири сталінських репресій уникнути йому не вдалося... Лише в 1944 р. 
вчений дістав можливість повернутися до науково-педагогічної діяльності, спочат-
ку в Саранському педагогічному інституті в Мордовії, а згодом – у педагогічному 
інституті та університеті в Харкові. Водночас він перебував у докторантурі Інсти-
туту сходознавства АН СРСР. 

Успішно захистивши в 1951 р. в Інституті сходознавства АН СРСР докторську 
дисертацію про Ібн-Фадлана, А. П. Ковалівський очолив з того ж року кафедру іс-
торії нового часу Харківського університету, а з 1964 р. і до своєї кончини він був 
завідувачем кафедри історії середніх віків6.

Учений успішно продовжував свої дослідження арабських джерел з історії Схід-
ної Європи, зокрема підготував історичний нарис про арабського мандрівника 
XVII ст. Павла Алеппського, його подорожі в Україну і зустрічі з Богданом Хмель-
ницьким у Богуславі (червень 1654 р.) та в Чигирині (серпень 1656 р.).

Визначним внеском та етапною подією в розвитку українського сходознавства 
став вихід у світ “Антології літератур Сходу”7. Численні переклади творів східних 
авторів, представлені в антології, дають яскраве уявлення про країни Сходу та їхню 
багатющу культуру. У цьому фоліанті дістали, по суті, своє нове народження в 
перекладі українською мовою справжні шедеври таких широковідомих східних 
майстрів слова, як Омар Хайям, Мухаммед Шемседдін Хафіз, Джалаледдін Румі, 
Калідаса, Рабіндранат Тагор та багато інших. Перекладам, вміщеним в антології, 
передує підготовлений А. П. Ковалівським ґрунтовний історичний нарис про роз-
виток сходознавства в Харкові, починаючи з XVIII ст. і до 60-х років ХХ ст., що 
може розглядатись як самостійне монографічне дослідження. В українській істо-
ріографії не було подібної праці, в якій з такою послідовністю і докладністю ви-
світлювались би основні етапи розвитку сходознавства, як це зроблено у вступній 
статті. Серед великої кількості використаних джерел і літератури бачимо цінні ар-
хівні матеріали, унікальні старовинні видання, рідкісні східні рукописи, що збері-
гаються у фондах Центральної наукової бібліотеки Харківського університету. 
Першорядну увагу приділено характеристиці різноманітних форм і методів у ви-
вченні історії, культури, науки мистецтва країн Сходу. 

Надзвичайний інтерес для історика становлять вміщені в антології переклади зі 
старовинних вірменських хронік V–VIII ст. н. е., що розповідають про заснування 
міста Києва, боротьбу вірмен проти навал чужоземців тощо.

Як завідуючий кафедрою і професор, А. П. Ковалівський вів величезну педаго-
гічну й навчально-виховну роботу. Він читав загальні курси з історії країн Азії та 
Африки, спецкурси “Історія Єгипту у нові часи” та “Джерелознавство нової історії 
Сходу”, викладав історію арабів з найдавніших часів, керував практичними заняття-
ми для читань арабських рукописів. Андрій Петрович – учений з феноменальними 
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енциклопедичними знаннями, його лекції викликали найжвавіший інтерес серед 
студентів. З його допомогою були підготовлені численні курсові та дипломні робо-
ти, захищались кандидатські й докторські дисертації.

Серед його учнів, що утворили “Школу професора А. П. Ковалівського”, – висо-
кокваліфіковані фахівці, наукові інтереси і предмети дослідження яких такого зміс-
ту: Валентин Бадян (генуезькі колонії у давнину в Криму; питання новітньої історії 
Індонезії); Вольф Бейліс (арабські джерела); Борис Вєтров (питання новітньої істо-
рії Китаю); Ярослав Дашкевич (проблеми вірменістики, тюркології, юдаїки; україн-
сько-вірменські, українсько-кримськотатарські, українсько-турецькі, українсько-
арабські, українсько-іранські відносини); Юрій Литвиненко (новітня історія Індії); 
Яків Побєленський (новітня історія Японії); Ной Рашба (середньовічна Туреччина; 
турецько-польські стосунки); Ігор Черніков (новітня історія Туреччини; українсько-
турецькі взаємини; міжнародні відносини на Близькому Сході; актуальні проблеми 
орієнталістики) та ін.

Творче співробітництво пов’язувало А. П. Ковалівського з Академією наук Украї-
ни – тривалий час він був членом ученої ради Інституту історії АН УРСР.

До останніх днів свого життя (помер 29 листопада 1969 p.) цей видатний вчений, 
великий трудівник, палкий патріот, людина надзвичайного творчого обдарування, 
виняткової скромності А. П. Ковалівський самовіддано служив українській істо-
ричній науці, сходознавству, всіляко сприяючи їхнім звершенням і досягненням.

1 Див.: Ковалівський А. П. Розвиток етичних поглядів Г. С. Сковороди в зв’язку з його 
життям // Науковий збірник Харківської науково-дослідної кафедри історії України.  – 
Вип. І. – Харків, 1924; Ковалівський А. П. З рукописів акад. М. Сумцова про Г. Сковороду. 
Попередні уваги // Бюлетень (Музей Слобідської України ім. Г. С. Сковороди). – № 2–3. – 
Харків, 1926–1927; Ковалівський А. П. Сковородинські статті в “Записках історично-
філологічного відділу Укр. Ак. Наук”. Кн. ХIII–XIV. 1927 // Бюлетень (Музей Слобідської 
України ім. Г. С. Сковороди). – № 4–5. – Харків, 1927–1928.

2 Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу / Под редакцией акад. И. Ю. Крачковского. – 
М.–Л., 1939. – 193 с.; Ковалевский А. П. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана о его путешествии на 
Волгу в 921–922 гг. Статьи, переводы и комментарии. – Харьков, 1956. – 345 с.

3 Шумовский Т. А. Воспоминания арабиста. – Ленинград: Наука, 1977. – С. 163.
4 Ibidem, с. 164.
5 Рашба Н. С., Черніков І. Ф. Андрій Петрович Ковалівський (До 70-річчя з дня наро-

дження і 40-річчя науково-педагогічної та громадської діяльності) // Український історичний 
журнал (УІЖ). – 1965. – № 1. – С. 126–128; Рашба Н. С., Черніков І. Ф. Видатний радян-
ський сходознавець А. П. Ковалівський. (До 90-річчя з дня народження) // УІЖ. – 1985. – 
№ 2. – С. 135–137.

6 Ibidem.
7 Антологія літератур Сходу. Переклади з адигейської, азербайджанської, арабської, 

асурської, бенгальської, вірменської, гінді, грузинської, грапара (старовірменської), індоне-
зійської, китайської, корейської, меотійсько-грецької, осетинської, палі, перської, санскрит-
ської, таджицької, турецької, японської та інших мов, зроблені або видані в Харкові. 
Упорядкування, вступна стаття та примітки доктора іст. наук, проф. А. Ковалівського. – 
Харків: Видавництво ХДУ, 1961. – 452 с.
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А. П. КовАлевсКий КАК исследовАтель
Прошлого огузов

В конце IX в. на территории Северного и Восточного Ирана, а также в западной 
части Центральной Азии образовалось значительное по размерам государство 

Саманидов. Северными провинциями этой империи являлись Хорезм и Маваран-
нахр, расположенные в бассейне Амударьи. Период наивысшего расцвета государ-
ства Саманидов относится к первой половине X в. Именно тогда укрепились 
северные рубежи этого государства, которое стало граничить с представителями 
кочевого мира Турана. В связи с этим особый интерес представляет этнический 
состав этих кочевых племен, уровень их экономического и социального развития, 
характер их взаимоотношений с государством Саманидов в конце IX – первой по-
ловике X в. Исследование этих вопросов имеет важное значение не только для 
изучения прошлого Центральной Азии, но и соседних регионов. После распада са-
манидского государства в Х в. эти народы сыграли также значительную роль в 
истории Ирана и Украины. Необходимо отметить, что данные проблемы неодно-
кратно рассматривались в исследованиях востоковедов XX в., но еще не была дана 
обобщающая характеристика этнополитической ситуации, сложившейся на север-
ных границах Саманидского государства в период его становления и расцвета. 
Предложенная статья посвящена освещению отдельных вопросов данной темы. 
Значительные позиции в первой половине Х в. в степях на север от Хорезма и на 
восток от Волги занимали огузы. 

Неоценимые сведения о ситуации в Центральной Азии в конце IX – начале X в. 
дают сочинения мусульманских авторов X в., изучением которых занимались также 
востоковеды Украины. Об огузах досельджукского периода исследователи знали 
практически до 1939 г. в основном благодаря известным тогда сочинениям мусуль-
манских авторов конца IX–X вв. (Ибн ал-Факих, Кудама ибн Джафар, Мас‘уди, ал-
Истахри, Ибн Хаукаль, “Худуд ал-‘Алам” и др.) [Материалы по истории туркмен… 
1939, 144–223]. Отметим, что мусульмане называли их “гузами”. Добавим также, 
что эти мусульманские авторы только сообщали, что на рубеже IX–X вв. “гузы” про-
живали в степях на север от Хорезма и на восток от Волги и являлись кочевниками.

Однако у упомянутых географов не было подробной информации об идеологии, 
социальном устройстве, быте, менталитете “гузов” первой половины Х в. Эту лаку-
ну в наших знаниях заполнил текст “Рисале” Ибн Фадлана, впервые переведенный 
и введенный в научный оборот А. П. Ковалевским. Напомним, что в этом сочине-
нии речь идет о путешествии багдадского посольства в 921–922 гг. на Среднюю 
Волгу, в царство булгар, принявших незадолго до этого ислам. Секретарем этого 
посольства был Ибн Фадлан. Это сочинение стало известно востоковедам всего 
мира, прежде всего, благодаря работе, проделанной А. П. Ковалевским. За основу 
опубликованного исследования была взята рукопись Ибн Фадлана, найденная в 
г. Мешхед на территории Ирана [Ибн Фадлан 1939; Ковалевский 1956].

В первый раз А. П. Ковалевский ввел в научный оборот сведения об огузах-
“гузах” в первом издании перевода сочинения Ибн Фадлана на русский язык в 
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1939 г., снабдив информацию о “гузах” десятками комментариев [Ибн Фадлан 1939, 
60–65, 97–100]. Весьма примечательно, что этот фрагмент перевода сочинения Ибн 
Фадлана с комментариями самого А. П. Ковалевского был также опубликован в 
1939 г. в первом томе издания “Материалы по истории туркмен и Туркмении” 
[Материалы по истории туркмен… 1939, 155–164]. В то же время второй том этого 
издания был напечатан уже в 1936 г. [Материалы по истории туркмен… 1936]. Соз-
дается впечатление, что издатели этого сборника письменных источников специаль-
но ждали, когда А. П. Ковалевский завершит работу над переводом сочинения Ибн 
Фадлана. Как видим, уже в 30-е гг. прошлого века работа А. П. Ковалевского имела 
огромное значение для изучения прошлого огузов. Но это был первый шаг. 

Лишь в 1956 г. в окончательном варианте издания “Рисале” Ибн Фадлана 
А. П. Ковалевский не только внес новые исправления в текст перевода, но и сделал 
комментарии, в первую очередь о “гузах”, более объемными и многочисленными 
[Ковалевский 1956, 125–130, 180–182]. В результате научный мир по-новому взгля-
нул на жизнь огузов последних десятилетий существования Хазарского каганата.

“Рисале” Ибн Фадлана имеет неоценимое значение для науки, ибо это, пожалуй, 
единственное подробное описание народов и племен Центральной Азии и Восточ-
ной Европы X в., данное человеком, который среди них побывал. Само изложение 
материала у Ибн Фадлана позволяет четко представить, какой народ за каким нахо-
дился. Из рукописи известно, что багдадское посольство попало в 921 г. в Бухару, а 
оттуда направилось в Хорезм – северо-западную провинцию Саманидского госу-
дарства. Ибн Фадлан сообщает, что от Хорезма они пятнадцать дней двигались на 
север и лишь после этого попали в страну гузов – народа тюркского происхожде-
ния, известного в других источниках под названими: огузы, узы, торки. А. П. Кова-
левский в комментариях не без оснований отметил, что “гузы” Ибн Фадлана – это 
огузы других авторов [Ковалевский 1956, 181, прим. 168]. Арабский автор сооб-
щает, что гузы – это кочевники и “дома у них из шерсти; они то останавливаются 
[табором], то отъезжают” [Ковалевский 1956, 125]. Ибн Фадлан отметил, что у гу-
зов в начале X в. уже существовало имущественное расслоение: “Я видел среди гу-
зов таких, которые владели десятью тысячами лошадей и ста тысячами голов овец” 
[Ковалевский 1956, 130].

Арабский путешественник отметил, что в начале X в. у гузов уже существовали 
зачатки государственной власти. По словам Ибн Фадлана, “Царя гюрок гузов назы-
вают йабгу, и это титул повелителя. И каждый, кто царствует над этим племенем, 
этим титулом называется. А заместителя его называют кюзеркин. И точно так же 
каждый, кто замещает какого-либо их главаря, называется кюзеркин” [Ковалевский 
1956, 128]. Ибн Фадлан сообщает, что также одним из самых влиятельных людей у 
гузов был начальник их войска, который имел большие стада лошадей и овец. В не-
посредственном подчинении военачальника гузов находились предводители, для 
обозначения которых Ибн Фадлан использовал как титулы тюркской номенклатуры, 
так и личные имена: Тархан, Йынал и Баглыз. При этом было отмечено, что “Тар-
хан самый знатный из них, самый выдающийся из них” [Ковалевский 1956, 129].

Отметим, что некоторые из этих терминов социальной номенклатуры имели рас-
пространение среди древних тюрок и хазар. Так, у орхоно-енисейских тюрков, по 
данным А. Бернштама, ябгу, как и шады, назначались из каганского рода и являлись 
наместниками над определенными племенами и на случай войны, соответственно, 
командовали левым и правым крылом [Бернштам 1946, 111]. По наблюдениям 
С. Г. Кляшторного, с самого начала существования Первого Тюркского каганата 
правителем западных территорий каганата стал брат Бумин-кагана – Истеми (Диза-
вул), который носил титул ябгу-кагана, в дальнейшем традиционный для западной 
ветви тюркской династии Ашина [Кляшторный, Султанов 2000, 86]. По мнению 
исследователя, ябгу-каганы западной ветви династии Ашина считались линией 
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каганского рода [Кляшторный, Султанов 2000, 87]. А. П. Новосельцев отмечал, что 
в начале VII в., т. е. во время вхождения Хазарии в состав Западнотюркского кага-
ната, титул ябгу, как и шад, носил один из двух крупнейших сановников Хазарии и 
он являлся родственником кагана. Исследователь отметил, что подобная ситуация 
встречалась и у кочевников более позднего времени [Новосельцев 1990, 139]. При-
мер с огузским ябгу подтверждает это.

В связи с этим имеет смысл обратить внимание на происхождение также титула 
тархан. “Древнетюркский словарь” значение данного слова подает как “титул пра-
вителя” [Древнетюркский словарь 1969, 539]. А. Бернштам считал, что у орхоно-
енисейских тюрков словом таркан обозначали “сборщиков податей”. К тому же 
иногда к названию этой должности прибавлялась приставка бег  [Бернштам 1946, 
115]. Отметим, что данный термин социальной номенклатуры имел также распро-
странение и среди хазар.

Так, П. Голден отметил случаи употребления указанного термина в титулатуре 
хазар различными авторами: Тархан (Балами), Тархан малик ал-Хазар (Ибн Хор-
дадбех, Мукаддаси), Ас-Тархан (ат-Табари), Рас-Тархан (Йакуби), Раж-Тархан (Ге-
вонд) и т. д. При этом он отметил, что точная этимология данного термина до 
конца не понятна [Golden 1980, 210–213]. А. П. Новосельцев считал, что из числа 
представителей благородных родов каганом или беком назначались воинские на-
чальники – тарханы (от иранского термина в значении “судья”, “переводчик”). 
По его мнению, тарханы назначались каганом в местах, непосредственно ему 
подчиненных [Новосельцев 1990, 118]. Данные письменных источников свиде-
тельствуют о том, что тарханы могли назначаться из числа не только представите-
лей хазарского этноса. Так, достаточно вспомнить Ас-тархана, выходца из Хорезма, 
предводителя хазарских войск, который, согласно ат-Табари и Ибн ал-Асиру, при-
нимал участие в походе в Закавказье в 764/765 г. [Таbаri, Vо1. VIII, 7; Ibn al-Asir 
1978, 22]. Кроме того, следует напомнить, что, согласно данным Гевонда, титул 
Раж(=Рас)-Тархан носил хазарский полководец из поколения Хатирлитвер (Хазир-
ельтебер) [Гевонд 1862, 92–93]. Получается, что не только приближенные к кагану 
представители тюркской знати, но и правители подчиненных хазарами народов 
могли носить титул тархан. По мнению А. П. Новосельцева и М. И. Артамонова, 
население собственно Хазарии делилось на знать (тарханов) и простой народ, где 
первые были освобождены от уплаты налогов [Артамонов 1962, 400–402; Ново-
сельцев 1990, 118]. Т. М. Калинина обратила внимание, что иногда в письменных 
источниках термин тархан использовался также как часть личного имени [Кали-
нина 2005, 47]. Следовательно, словом таркан обозначалась должность, к кото-
рой могла иметь отношение знать как каганатов древних тюрок, так и Хазарского 
каганата. 

Сочинение Ибн Фадлана ценно также тем, что содержит описание похорон гуза. 
А это имеет особое значение для археологов, которые занимаются культурной атри-
буцией кочевых племен раннего Средневековья. Ибн Фадлан сообщает, что умер-
шего гуза хоронят с вещами в могильной яме, которую покрывают настилом. Во 
время похорон гуза, по словам Ибн Фадлана, могли убить от одной до нескольких 
сотен лошадей и шкуры убитых животных растянуть на деревянном настиле над 
умершим. Над всем этим сооружался курган из грунта [Ковалевский 1956, 129]. 
Российский археолог В. А. Иванов, в соответствии с данным описанием и результа-
тами археологических раскопок, выделил отдельно огузские (гузские) захоронения 
в курганах начала X в. 

Он даже отметил на левом берегу Северского Донца несколько подкурганных 
захоронений, соотносимых им с огузами, которые несколько нарушают общую 
картину и поволяют отметить появление огузов на Украинском Левобережье уже в 
первой половине Х в. Так, 3 погребения “огузского типа” были отмечены им в 
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среднем течении Северского Донца близ сел Юрьевки, Новалинки и Щуркиного 
Поля. В верхнем течении В. А. Иванов выделил погребение возле с. Гаевки [Іванов 
1995–1996, 90].

Кроме того, в Северном Причерноморье существует район, где встречаются под-
курганные захоронения кочевников хазарского и послехазарского времени, которые 
почти полностью отвечают описанию погребения гуза, описанного Ибн Фадланом. 
Речь идет о бассейне среднего течения Северского Донца.

Здесь еще столетие тому назад на юге Харьковской губернии, на правом берегу 
Северского Донца, возле сел Торское и Марченки, Е. П. Трефильевым и В. А. Го-
родцовым были обнаружены в курганах, по крайней мере, три погребения кочевни-
ков, находящих аналогии в описании Ибн Фадлана. Похороненные здесь под кур-
ганной насыпью кочевники находились в ямах, перекрытых сверху деревянным 
настилом, сверху которого лежали кости коня, а в одном случае, еще кости телят, 
овец и коровы. Покойники были положены головой на запад и сопровождались на-
бором вещей, что могло указывать на их зажиточность. Наибольший интерес пред-
ставляет наиболее богатое погребение (курган № 27, погребение 1), обнаруженное 
возле хут. Марченки. Оно было совершено в насыпи большого земляного кургана, 
высота которого около 1,8 м. На специальном настиле над могилой было положено 
6 телят. Здесь же находились голова и ноги коня, расположенные в анатомическом 
порядке. Гроб с покойником, ориентированный головой на запад, находился в глу-
бокой и широкой могиле. Слева от гроба стоял глиняный горшок. Погребенный был 
мужчиной-воином. Об этом могут свидетельствовать обнаруженные рядом с ним 
сабля и колчан со стрелами. Лошадиная сбруя, представленная удилами и стреме-
нами, находилась рядом с останками коня, т. е. на перекрытии. Кроме того, возле 
ног и головы покойника были поставлены вырезанные из дерева фигурки людей, 
которые изображали, очевидно, убитых им врагов, что фактически в деталях совпа-
дает с информацией Ибн Фадлана. Что же касается двух других погребений, то они 
были более просты. Там над могилой на настиле находились только кости коня, 
а деревянные статуэтки и вовсе отсутствовали [Плетнева 1958, 161–162]. Пожалуй, 
нет сомнений в том, что эти захоронения можно соотнести с торками-огузами. 
В других же районах степей Евразии такого поразительного сходства с описанием 
Ибн Фадлана не наблюдалось.

В целом же, по наблюдениям В. А. Иванова, в первой половине Х в. огузские за-
хоронения на западе в основном были сосредоточены вдоль нижнего течения Волги 
и северо-восточного побережья Каспийского моря, на севере – в бассейне рек Боль-
шой и Малый Узень. Восточные и южные границы владений В. А. Ивановым не 
были достаточно четко определены. [Іванов 1995–1996, 86–87]. Причина этого, воз-
можно, в изменчивой этнополитической ситуации в восточной части Туркестана и 
на границах с Саманидским государством.

Данные Ибн Фадлана о границах страны гузов дополняют сведения и других 
мусульманских авторов первой половины X в. Так, ал-Истахри сообщал, что страна 
гузов находится “на землях на запад от Мавараннахра и между хазарами и кима-
ками, страною карлуков и булгар и границами мусульманских стран от Джурджа-
на и Исбиджаба” [Караев 1968; Материалы по истории туркмен... 1939, 166]. 
Ал-Мас‘уди о стране гузов сообщает: “И на нем [Хазарском море. – О. Б.] находит-
ся мало кочевых гузов из числа тюрок, в пустынях, расположенных там. А из боль-
ших известных рек, которые впадают в это море Хазарское – р. Черный Иртыш и 
Белый Иртыш... на них расположены зимники и летние кочевья кимаков и гузов из 
тюрок” [Пантусов 1909, 152; Материалы по истории туркмен... 1939, 166].

Подобные описания земли гузов содержится также в первом географическом 
трактате на языке фарси “Худуд ал-Алам”, написанном в конце X в., но вобрав-
шем в себя сведения из сочинений мусульманских авторов более раннего периода. 
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О соседях страны гузов анонимный персоязычный автор сообщает: “На Восток от их 
страны находится пустыня гузов и города Трансоксианы; южнее от них – вдоль Ка-
спийского моря пустыня, а западнее и севернее их – река Атил” [Minorsky 1937, 100].

Данные мусульманских географов X в. позволили С. П. Толстову сделать вывод: 
“Ко второй половине X ст. государство огузов достигает огромных размеров: на 
юго-востоке оно граничит с областями Тараза (ныне г. Джамбул на р. Талас) и 
Шаша (Ташкент); на юге она охватывает бассейн Куван-дарьи и Жаны-дарьи; на 
севере, видимо, включает бассейны Сарысу, Челкара и Иргиза, на северо-западе 
достигает предгорий Урала, где граничит с башкирами; на западе вплотную примы-
кает к поволжским владениям хазар. На юго-западе владения огузов охватывают, 
видимо, значительную часть Устюрта” [Толстов 1948, 249]. В данном случае необ-
ходимо отметить, что владения огузов (гузов) в первой половине X в. вплотную 
примыкали к северным границам саманидского государства, особенно его северо-
западной провинции – Хорезма.

В сложившейся ситуации возникает вопрос: каковы были взаимоотношения 
огузов-кочевников с южными оседлыми соседями-мусульманами? Очень подроб-
ную информацию об этом оставил Ибн Фадлан: “…не может ни один мусульманин 
проехать через их страну без того, чтобы не сделать кого-либо из них себе другом, 
у которого он останавливается. Он привозит для него из страны ислама одежды, а 
для жены его покрывало, немного перца, проса, изюма, орехов. Когда же он прибу-
дет к своему другу, то тот разобьет для него юрту и доставит ему овец сколько мо-
жет” [Ковалевский 1956, 126–127]. По сведениям Ибн Фадлана, мусульманские 
купцы могли оставить у друзей-тюрок своих верблюдов и лошадей и на обратном 
пути забрать их [Ковалевский 1956, 126–127]. Однако отношения мусульман и гу-
зов в первой половине X в. не всегда были такими уж дружественными. По данным 
Ибн Фадлана, если тюрок “приедет в Джурджанию, он спросит о своем госте и 
остановится у него, пока не отправится [обратно]. А в случае, если тюрок умрет у 
своего друга-мусульманина и [потом] проедет караван, в котором [находится] его 
друг, то они убьют его” [Ковалевский 1956, 127]. По наблюдениям С. П. Толстова, 
“после IX в., когда стабилизируется северный рубеж Саманидского г-ва, старые от-
ношения получают новое развитие: степной аристократ должен являться в города 
не в качестве завоевателя, а в качестве мирного купца, что не могло не стимулиро-
вать развитие скотоводства, рассчитанного на обмен” [Толстов 1948, 247].

Тем не менее результаты археологических раскопок заставили С. П. Толстова 
прийти к выводу о напряженных отношениях Саманидов с их северными соседями-
огузами в X в. Об этом может свидетельствовать то, что “вдоль всей окаймляющей 
долину нижней Аму-дарьи с запада могучей пятидесятиметровой (5–10 м) стены 
Чинки (обрыва) плато Устюрта расположена цепь хорезмийских укреплений, вы-
строенных в X в. и закрывающих все спуски с Устюрта в долину”. Эту систему 
укреплений дополняли сигнальные башни [Толстов 1948, 249].

В первой половине XI в., уже после падения государства Саманидов, тюрки-
огузы, известные под именем сельджуков, переселились на территорию Хорасана и 
впоследствии покорили весь Иран. Другая часть огузов, известная в древнерусских 
летописях как “торки”, в это же время достигла степей современной Украины и не-
сколько десятилетий кочевала там. На территории Украины известно несколько де-
сятков погребений кочевников XI в. с обрядом захоронения, аналогичным описанию 
Ибн Фадлана. Их традиционно связывают с торками-гузами. [Плетнева 1981, 218].

Таким образом, введение в научный оборот новой информации об огузах значи-
тельно пошатнуло стереотипы исследователей, согласно которым в первой половине 
Х в. огузы якобы еще оставались диким народом. Благодаря работе А. П. Ковалев-
ского, историки, археологи и этнографы получили новый значительный материал 
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для изучения прошлого огузов. На сегодня даже невозможно представить исследо-
вание, посвященное ранним огузам, где бы не было ссылок на исследования 
А. П. Ковалевского.
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О. Д. Василюк, Е. Г. Циганкова

Андрій КовАлівсьКий:
перші КроКи в орієнтАлістиці

Ім’я видатного українського арабіста Андрія Петровича Ковалівського (1895–
1969) відоме як ім’я вченого, який зробив вагомий внесок у розвиток вітчизняного 

сходознавства. Після закриття Лазаревського інституту східних мов, у якому Ан-
дрій Ковалівський вивчав арабську мову та історію країн Сходу під керівництвом 
Агатангела Кримського, молодий науковець повернувся до Харкова. 1922 р. закін-
чив романо-германський відділ історично-філологічного факультету Харківського 
інституту народної освіти (ХІНО) і вступив до аспірантури при науково-дослідній 
кафедрі історії української культури, яку очолював Дмитро Багалій. Водночас ви-
кладав історію української літератури в школах, був науковим працівником секції 
етнографії тієї ж кафедри, писав про слов’янських богів та про козацькі “чайки”. 
1925 р. Ковалівський захистив кандидатську дисертацію з питань виробничих 
культів давньої України. Значну увагу приділяв творчості Григорія Сковороди, 
опублікував низку статей про нього та велику роботу “Розвиток етичних поглядів 
Сковороди у зв’язку з його життям” (1924).

Працюючи в оточенні Д. І. Багалія, Андрій Петрович вдосконалював свою май-
стерність історика й україніста, але до пори не мав де реалізувати своє внутрішнє 
покликання вченого-орієнталіста. Протягом 1920-х рр. Україна активно розвивала 
державні інституції, вибудовувала політичні, економічні, торговельні, ділові сто-
сунки з країнами Сходу. У 1926 р. з Москви надійшла пропозиція організувати тут 
філію Всесоюзної наукової асоціації сходознавства (ВНАС), яка існувала вже дея-
кий час для сприяння таким самим стосункам зі східними країнами. Однак всев-
ладний у ті роки М. О. Скрипник (одночасно був наркомом внутрішніх справ, 
освіти, юстиції тощо), який дуже ревно відкидав щонайменші натяки на будь-яку 
підлеглість московським структурам, постановив створити громадське об’єднання – 
Всеукраїнську наукову асоціацію сходознавства (ВУНАС), що й було зроблено. 
Ініціаторами виступили керівні посадовці торговельної палати та відповідних нар-
коматів.

Україна, яка мала східні країни безпосередніми сусідами і на теренах якої протя-
гом століть перебувало багато східних народів, що залишили по собі сліди в мові, 
побуті, звичаях, а їхні нащадки досі жили на її землях, на той момент не мала уста-
лених осередків сходознавства, тому поява такої організації, як ВУНАС, набула 
змісту значного наукового, історичного, культурологічного явища і з ентузіазмом 
була зустрінута громадськістю. Працювати у ВУНАС прийшли історики і філологи, 
економісти, фахівці з природничих наук, мистецтвознавці.

За статутом завдання ВУНАС полягало у всебічному вивченні країн і народів 
Сходу, але на перших же кроках виявилося, що втіленню в життя тих широких пла-
нів перешкоджає майже повна відсутність кадрів, які володіли б східними мовами. 
Отже, потрібно було терміново створювати курси східних мов.

Для Ковалівського відкрилося певне поле можливостей. Крім арабської він не-
погано володів санскритом і східнослов’янськими мовами – ще до Лазаревського 
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інституту відвідував у Харківському університеті лекції професорів Павла Ріттера 
та Яніса Ендзеліна. Відомий індолог, санскритолог, перекладач Павло Григорович 
Ріттер (1872–1939), професор Харківського університету (з 1921 р. – ХІНО), з 1905 р. 
очолював кафедру порівняльного мовознавства і був активним членом Харківського 
наукового товариства. Ріттер входив до правління ВУНАС, очолював його історично-
філологічний відділ, згодом став членом редколегії журналу “Східний світ”.

Андрій Петрович ще в 1925 р. проявив себе як ентузіаст популяризації східних 
мов. Разом із Павлом Ріттером, Павлом Тичиною та ще кількома філологами засну-
вав у структурі Харківського наукового товариства секцію сходознавства з метою 
дослідження народів Сходу й налагодження контактів з колегами в інших країнах. 
Із моменту створення ВУНАС працівники секції увійшли до її складу й започатку-
вали курси східних мов із трьома відділами: турецьким, перським та японським. 
Курси було відкрито 1 жовтня 1926 р. “задля поширення знання цих мов, лінгвіс-
тичного вдосконалення робітників-сходознавців, службовців державних та громад-
ських установ”. Ковалівський склав правила для вступу, навчальні програми, ввів 
обов’язкові систематичні перевірки навчального процесу і, нарешті, сформулював 
вимоги для випускників. До програм усіх трьох відділень входили як обов’язкові 
англійська мова та лекції з географії відповідної країни. Навчальною роботою керу-
вали Ріттер і Ковалівський. Незабаром Федір Пущенко підготував для слухачів кур-
сів посібник “Теоретично-практичний курс японської мови. Підручник для вжитку 
на курсах східних мов ВУНАС” [Бюлетень ВУНАС 1927, 54]. Ця невелика група 
мовознавців і стала тим передовим загоном, пропагандистом східних мов; пізніше 
до них приєдналися аспіранти майбутнього Інституту сходознавства – О. Кремена, 
Є. Ребрик, О. Даниленко та ін. Надзвичайно популярні на момент відкриття, курси, 
однак, скоро почали втрачати слухачів: по-перше, вони були платні, по-друге – не 
мали жодного освітянського статусу, отже, ВУНАС змушена була звернутися до 
Укрпрофосвіти НКО УСРР із проханням про їхнє удержавлення. У зверненні наго-
лошувалося на важливості курсів, які “повинні сприяти й зміцнювати культурні та 
наукові зв’язки УСРР зі східними країнами СРСР та за його межами, зокрема з Ту-
реччиною... Курси мають також завдання підготовки фахівців для роботи в країнах 
Сходу...” [ЦДАВО України, ф. 166, оп. 9, спр. 27, арк. 13].

Водночас у 1930 р. з питанням про курси вирішувалося завдання про перетво-
рення ВУНАС на науково-дослідний інститут сходознавства. Поки тривали орга-
нізаційні роботи, Андрій Петрович активно працював у ВУНАС. У семітологічній 
комісії її Харківської філії прочитав доповідь під назвою “До питання про опові-
дальний стиль Корана (легенди про Соломона в Корані у порівнянні з старо-
українськими апокрифами)”, проаналізував різні версії одного сюжету й спробував 
реконструювати первісний текст [ІР НБУВ, ф. 10, спр. 28403].

Добросусідські стосунки СРСР із Туреччиною, що склалися на той час, сприяли 
налагодженню міждержавних зв’язків, підписанню дружніх угод, міждержавним 
відвіданням, у результаті чого було здійснено відому подорож української делегації 
до цієї країни, потім – створення двосторонньої українсько-турецької комісії для 
обміну архівними матеріалами з історії взаємовідносин двох народів. Ці події значно 
посилили цікавість громадськості до турецької тематики, в тому числі й у програмі 
Другого сходознавчого з’їзду (листопад 1929 р.), до якого Ковалівський запропону-
вав доповідь “Старовинні україно-турецькі засоби водного транспорту”. На тому ж 
з’їзді було прийняте рішення про закриття ВУНАС і перетворення її на Інститут 
сходознавства. Отже, треба докладніше розглянути 1929–1930 рр. з усіма їхніми 
пертурбаціями.

У квітні 1929 р. нарадою голів секцій Укрнауки утвердили рішення про органі-
зацію із жовтня Українського наукового-дослідного інституту сходознавства. У 
серпні НКО розіслав директиву про створення колоквіальних комісій для набору 
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до аспірантури. 9 січня 1930 р. НКО своїм розпорядженням затвердив відкриття 
Українського науково-дослідного інституту сходознавства (УНДІС) з 1 січня 1930 р. 
Цю дату слід вважати справжнім початком існування інституту. На посаду заступ-
ника директора призначено Олександра Гладстерна, на вченого секретаря – Льва 
Берьозова, на членів президії – професорів Льва Величка і Дмитра Гордєєва, а та-
кож Ісака Ландо. На посаду директора за сумісництвом призначався заступник нар-
кома освіти Олександр Полоцький [ЦДАВО України, ф. 166, оп. 6, спр. 6230, 
арк. 20]. УНДІС підпорядковувався НКО і фінансувався з його бюджету. Розмістили 
його в декількох кімнатах старого великого будинку на вул. Карла Лібкнехта, 31.

Згідно з концепцією важливими завданнями УНДІС вважалися підготовка кадрів 
для науково-дослідної, педагогічної роботи, обслуговування політичних органів та 
участь у розробці завдань Зовнішньоторговельної палати. З перших днів роботи ін-
ституту велике значення надавалося мовній комісії, адже вивчення східних мов 
було невід’ємною частиною фахової підготовки. Ковалівський, який на той час був 
секретарем історичного відділу інституту, склав “Положення про основні вимоги 
на колоквіюмах до кандидитів у аспіранти”. Майбутній аспірант мав прочитати до-
повідь з історії відповідної східної країни і знати її літературу. Він повинен був 
мати певні навички та уявлення з таких питань: загальний хід розвитку історичного 
процесу на основі економіки та класової боротьби від родоплемінного устрою до 
епохи імперіалізму; вміння ілюструвати окремі явища цього процесу на конкретно-
му історичному матеріалі; загальний хід історії відповідної країни; загальна сучас-
на її географія та економіка; основи політики імперіалістичних держав і СРСР у 
відповідній частині Сходу. Також необхідне було знання однієї західної та однієї 
східної мови [ЦДАВО України, ф. 1249, оп. 1, спр. 310, арк. 60].

Складаючи вимоги для майбутніх знавців східних мов, Ковалівський, сам людина 
дуже дисциплінована, багато часу та зусиль докладав до перевірки процесу навчан-
ня. Він особисто інспектував хід занять турецької палеографії (кер. В. Дубровський), 
турецької мови (С. Какабадзе, О. Даниленко). Сам Андрій Петрович вів семінар з 
арабської мови. І лише протягом 17 занять, у період із жовтня 1930 р. до квітня 
1931 р., було пройдено весь основний курс граматики, велося читання газет зі слов-
ником, розпочато повторення теорії за цілком новим методом у пристосуванні до 
практики аналізу тексту [ІР НБУВ, ф. 10, спр. 34030, 28655, 28656].

У травні 1930 р. відбулася нарада робітників, професури та науковців УНДІС. 
Обговорювалося питання про перетворення курсів східних мов, що існували при 
ВУНАС, на технікум. Відповідно до ухваленого проекту реорганізації вже в кінці 
місяця постановою колегії НКО було створено вечірній технікум сходознавства та 
східних мов із трирічним терміном навчання. Технікум мав готувати економістів-
сходознавців для роботи у відповідних установах УСРР і Радянського Союзу, вчи-
телів для нацменівських шкіл, політ- і освітробітників, перекладачів. У навчальний 
план входили загальноосвітні, суспільствознавчі, краєзнавчі, фахові й мовні дисци-
пліни. Позаяк вивчалися країни не лише радянського, а й зарубіжного Сходу, як 
основна викладалася одна із зарубіжних східних мов, а з другого курсу – одна зі 
східних мов Союзу (наприклад, спочатку перська, а потім таджицька) [Даниленко 
1931, 207–210]. Організатором і директором технікуму став Олександр Даниленко, 
згодом науковий керівник УНДІС, викладачами здебільшого також були працівники 
інституту: Олександр Грушевський, Олександр Сафаров, Я. Авдалов, Данило Пар-
хоменко, Федір Пущенко та ін.

Технікум мав турецький, перський та японський відділи. На турецькому відділі 
викладали економічну географію Туреччини, турецьку і французьку мови, історію 
класової боротьби, історію господарського розвитку, туркменську мову, україно-
знавство. За таким самим принципом було побудовано викладання й на інших від-
ділах [ДАХО, ф. р-4850, оп. 1, спр. 15, арк. 22].
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Технікум та інститут пов’язувала тісна співпраця. Ковалівський, який фактично 
керував вивченням східних мов, плануючи створення мовного центру, передбачав 
участь у його діяльності як УНДІС, так і технікуму [ІР НБУВ, ф. 10, спр. 28659, 
арк. 1]. Викладачам доручалося укласти для студентів технікуму хрестоматію того-
часної турецької преси з постатейним словником, загальним турецько-російським 
словником і коротким нарисом граматики турецької мови. Рукопис хрестоматії, що 
її уклали О. Даниленко та Я. Авдалов, наприкінці 1933 р. було передано на рецен-
зію Ковалівському [ДАХО, ф. р-4850, оп. 1, спр. 10, арк. 1, 24, 46]. Готувалися 
кримськотатарсько-російський словник і граматика кримськотатарської мови. Гра-
матика туркменської мови з коротким туркмено-російським словником на той час 
вже була в друкарні.

Роботу мовної комісії розпочали семінари з перської, арабської, китайської та ту-
рецької мов, методика їх викладання перевірялася та вдосконалювалася. Андрій 
Петрович не тільки особисто контролював всі семінари, а й сам вів семінар з араб-
ської мови. Турецьку мову викладав Олександр Сафаров, перську – Євген Ребрик, 
японську – Олександр Кремена.

На початку 30-х рр. зі зміцненням централізації державної влади невпинно зрос-
тала і політизація у всіх галузях життя, зокрема і в житті інтелектуальному. У діяль-
ності сходознавчого центру все швидко змінювалося. УНДІС змінив назву і з березня 
1931 р. став Інститутом Близького Сходу (УНДІБС), а невдовзі ще й був підпоряд-
кований Всеукраїнській асоціації марксо-ленінських інституцій (ВУАМЛІН), яка 
мала завдання відігравати провідну роль у розв’язанні проблем ідеології. Треба зау-
важити, що в новий інститут набирали працівників та аспірантів за формальною 
ознакою – партійне членство зі стажем не менше 4–5 років [ІР НБУВ, ф. 10, 
спр. 28877, арк. 1]. Місця для науки майже не залишалося!

А тон задавав лист Сталіна до редакції журналу “Пролетарская революция”, 
опублікований наприкінці 1931 р. Лист цей був написаний як відповідь на статтю 
Слуцького про еволюцію політичних поглядів Леніна, яку було побудовано на ви-
словлюваннях з його власних листів, тобто на документальному матеріалі. Це ви-
кликало особливе невдоволення вождя партії. Він писав: “Кто же, кроме безнадёж-
ных бюрократов, может полагаться на одни лишь бумажные документы? Кто же, 
кроме архивных крыс, не понимает, что партию и лидеров надо проверять по их де-
лам... Не ясно ли, что, если Слуцкий в самом деле хотел проверить непримири-
мость Ленина и большевиков в их отношениях к центризму, он должен был сделать 
основой своей статьи не отдельные документы и два-три личных письма, а провер-
ку большевиков по их делам, по их истории, по их действиям?.. Почему он 
предпочёл менее надёжный метод копания в случайно подобранных бумагах” [Ста-
лин 1931, 9–10]. Тобто Сталін давав зрозуміти, що історичний документ не є фак-
том і брати його до уваги треба лише тією мірою, якою він відповідає політичній 
кон’юнктурі моменту. Лист набув значення методологічного документа та був спря-
мований до партійних організацій для обов’язкового обговорення й прийнятя від-
повідних заходів.

Колектив УНДІБС відгукнувся серією характерних дискусій з питань профілю 
аспірантської підготовки. Нагадаємо, що на той час в інституті працювало 46 осіб, 
із них 25 були партійцями. Проти спеціалізації висловлювався Величко – дійсний 
член інституту, який незабаром займе директорське крісло, та аспірант Карл Бранд, 
обидва члени КП(б)У з 1920 р. Вони стверджували, що “інститут готує марксо-
ленінських робітників в галузі політики, економіки Сходу і це є профіль інституту. 
Спеціалізація зараз питання не істотне. Про кожну вузьку спеціальність говорити 
не треба. Соцзмагання це є не скорочення учоби, а поліпшення якости” [ІР НБУВ, 
ф. 10, спр. 28454, арк. 1]. Щоправда, серед аспірантив знайшлися й тверезі голови: 
Пархоменко, Сафаров, Климент Чопп обстоювали необхідність зміщення акценту в 
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бік фахової підготовки і заперечували протиставлення марксизму-ленінізму та спе-
ціалізації, теорії та практики. Зрештою, було вирішено на першому році аспіранту-
ри провадити загальну підготовку, а відтак запроваджувати певну спеціалізацію.

Ставало очевидним, що сходознавчі студії в Україні не мають перспективи. Втім, 
були певні спроби врятувати і науковий напрям, і фахівців. Чи не найбільше цим 
переймався Андрій Ковалівський, який не втрачав надії створити арабський сектор 
в УНДІБС, але розумів, що специфіка ВУАМЛІН не сприяє ані розвиткові науки 
взагалі, ані сходознавства зокрема.

Однак, оптиміст за натурою, він не залишав спроб зберегти орієнтальний на-
прям в Україні іншим шляхом. 

Рішенням Раднаркому УСРР від 1 серпня 1930 р. замість Інституту української 
наукової мови та академічних мовних комісій було створено академічний Інститут 
мовознавства. Водночас із його появою на базі науково-дослідної кафедри мово-
знавства, яку очолював Ріттер, і секції мови дніпропетровської кафедри україно-
знавства було організовано Харківську філію Інституту мовознавства (ХФІМ). 
Головою призначено Павла Ріттера, його заступником – професора Л. Булаховсько-
го, вченим секретарем – В. Гавриленка; серед співробітників були А. Ковалівський, 
В. Дубровський, О. Кремена, Є. Ребрик, М. Йогансен та ін. [ДАХО, ф. р-1396, 
оп. 1, спр. 1, арк. 1].

Протягом року визначилася структура ХФІМ. Філія поділялася на відділи теорії 
та методології (В. Д. Гавриленко), живої української мови (М. Ф. Сулима), історії 
української мови (К. Т. Німчинов); у складі останнього передбачалося створити 
групу фінно-тюрко-кавказьких мов, група східних мов мала бути створена і в бри-
гаді з вивчення живої мови [ДАХО, ф. р-1396, оп. 1, спр. 2, арк. 2].

Оскільки в Харкові на той час існували УНДІС та технікум сходознавства, для 
яких потрібні були кадри викладачів, питання про вивчення і популяризацію схід-
них мов не втрачало актуальності. Зрозуміло, що ні в УНДІС, ні в технікумі не 
готувалися досвідчені лінгвісти. Цим займалася науково-дослідна кафедра мово-
знавства, заснована при Харківському науковому товаристві в 1925 р. за ініціати-
вою та під головуванням П. Г. Ріттера, про що згадувалося вище.

Ще до створення ХФІМ кафедра мовознавства тісно співпрацювала з лінгвістич-
ними відділами УНДІС, який також на початку 1930 р. проходив стадію організації; 
спільне зібрання кафедри й інституту відбулося вже в лютому 1930 р. [ДАХО, 
ф. р-1396, оп. 1, спр. 23, арк. 26]. На ньому було заслухано доповідь Гавриленка 
“Основні риси й тенденції сучасної новогрецької літературної мови народного ва-
ріанту”. Отже, в перші місяці у ХФІМ окремо питання про східні мови не стояло, 
але тим активніше вони вивчалися в УНДІС (УНДІБС), і знову-таки перша скрипка 
тут належала А. П. Ковалівському. Він був автором аспірантських програм, викла-
дачем, інспектором, організатором так званої мовної комісії – своєрідного центру 
слухачів східних мов, робота в якому була організована у вигляді семінарів і велася 
в тісному контакті з технікумом східних мов та сходознавства. Семінари проводи-
лися з перської, арабської, турецької і китайської мов [ІР НБУВ, ф. 10, спр. 34014].

Мовна комісія ставила перед собою й завдання дослідження деяких наукових 
питань, а саме розробку східних слів, географічних назв та імен в українській мові. 
Так, у березні 1931 р. відбулося засідання за участю географа академіка С. Рудниць-
кого, де йшлося про основні засади правопису з метою нормування його для слів 
східного походження. Зокрема, Рудницький наголосив, що географічні назви треба 
давати місцеві, а не усталені чужоземцями-колонізаторами, а оскільки їх важко 
відшукувати, то треба працювати в контакті з етнографами, а також із редакцією 
Української радянської енциклопедії (УРЕ) [ІР НБУВ, ф. 10, спр. 34014]. В аспі-
рантські програми було введено тему “тюркський елемент у болгарській лексиці”, 
запроваджено семінар із грузинської мови тощо. Вирішено було в плани УРЕ на 
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1932 р. включити укладання персько-українського словника, а ще добитися поста-
нови про попереднє рецензування всіх підручників східних мов, що мали друкува-
тися [ІР НБУВ, ф. 10, спр. 34016–34023].

У рамках мовної комісії працював так званий “просемінар” з турецької палео-
графії під керівництвом В. В. Дубровського, історика, випускника науково-дослідної 
кафедри Дмитра Багалія, який глибоко вивчав історію українсько-турецьких взає-
мин [ІР НБУВ, ф. 10, спр. 28655]. Представником у комісії, її головою було обрано 
Є. Ребрика.

Зрозуміло, що колектив, який виконував навчальні завдання і тільки-но починав 
оволодіння східними мовами, не міг на відповідному рівні вирішувати теоретичні 
проблеми лінгвістики, якими мали займатися фахівці.

ХФІМ поступово розширював коло наукової проблематики. У травні 1932 р. на 
нараді при дирекції В. Д. Гавриленко інформував колектив, що НКО і УРЕ постави-
ли завдання організувати секцію східних мов. Було ухвалено: “Вважати за потрібне 
утворити при ХФІМ з початку 1932/33 навчального року окремий відділ Східних 
мов. Розробку відповідних планових матеріалів передати до бюра з складання пла-
ну ХФІМ та до наукової ради” [ДАХО, ф. р-1396, оп. 1, спр. 41, арк. 18].

Щоб краще розуміти особливості розглядання проекту створення секції, треба 
коротко згадати, в яких обставинах на той час працювала філія.

У 1929 – на початку 1930-х рр. відбувся гучний політичний процес СВУ (Спілки 
визволення України), який не тільки змінив структуру Академії наук, а й гостро 
вплинув на інтелектуальне життя української інтелігенції, поставивши його в повну 
залежність від політичного фактора. Тепер вищі наукові звання присуджувалися по-
літичним діячам, політичною кон’юнктурою визначалися навіть окремі науки, ме-
тоди досліджень.

Вище вже йшлося про той нищівний удар, якого згодом завдав українській інте-
лігенції, а точніше, інтелектуальному стану всієї країн надрукований у журналі 
“Пролетарская революция” лист Сталіна, в якому відверто ставилася вимога підпо-
рядкування наукових досліджень політичній кон’юнктурі, що в першу чергу нега-
тивно вплинуло на науки гуманітарного профілю.

З початком наступного року навколо листа було розгорнуто серію “дискусій”, що 
супроводжувалися образами, цькуванням, репресіями серед науковців, вузівських 
працівників. У підсумках одного з таких зібрань констатувалося: “На дискусії ви-
крито й по більшовицькому засуджено ідеологічно-буржуазні засади індоєвропей-
ської школи, нацдемівську та ін. антирадянську контрабанду в лекціях мовознавства 
української та російської мов, в граматиках, словниках, підручниках історії мови, 
діалектології тощо...” Найбільший вогонь було спрямовано проти школи професора 
Булаховського та його самого, який “найміцніше тримається на позиціях індоєвро-
пейського буржуазного мовознавства і в своїх виступах на дискусії не заявив, що 
сходить з цих позицій” [ДАХО, ф. р-1396, оп. 1, спр. 47, арк. 37].

Ідеологічні засади дискусій набували ширшого значення. Єдино правильною 
“матеріалістичною” була оголошена теорія М. Я. Марра, що призвело до повного 
занепаду порівняльного мовознавства і санскриту. У редакційній статті першого 
числа журналу “Мовознавство” в переліку досягнень лінгвістичної науки із задово-
ленням констатувалося, що “запеклий ворог українського мовознавства – буржуазна 
індоєвропеїстика в основному розгромлена” [Від редакції 1934, 3]. У таких обста-
винах Ріттеру, представнику старої професури, викладачу санскриту і порівняльно-
го мовознавства, місця у ХФІМ не знайшлося і з початку 1932 р. його ім’я більше 
не значилося в штатному розкладі.

Відповідно до директиви НКО Ріттер передавав керування ХФІМ своєму заступ-
никові професору Гавриленкові [ДАХО, ф. р-1396, оп. 1, спр. 40, арк. 1], який був 
затверджений на посаді т. в. о. ХФІМ. Він і доручив А. П. Ковалівському скласти 
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проект майбутньої секції східних мов [ДАХО, ф. р-1396, оп. 1, спр. 41, арк. 18–
19 зв.]. Вибір цей не був випадковим. Підґрунтя лігвістичного вишколу Андрія 
Петровича закладалося в Харківському університеті на кафедрі порівняльного мо-
вознавства Ріттера, славіста Ендзеліна, в Лазаревському інституті східних мов у 
Кримського, на романо-германському факультеті ХІНО. Мова для нього була жи-
вим організмом, стійким і непорушним, а водночас нескінченно рухливим, мінли-
вим у несподіваних запозиченнях, взаємовпливах.

На той момент перед ним стояло завдання створити відповідно до ідеологічних 
вимог документ, який зближав би Україну зі східними народами СРСР та водночас 
всебічно відображував внутрішні проблеми мовотворення. Для виконання цієї гран-
діозної роботи вчений намітив низку організаційних заходів.

Під час попереднього обговорення Ковалівський висловив свої думки щодо кон-
кретної роботи. По-перше, він запропонував створити словникові бригади і в по-
точному році скласти грузинський, вірменський та азербайджанський словники, а в 
наступному році – таджицький, казахський, турецький та арабський. Йшлося й про 
зворотні. І всю цю роботу, вважав він, можна завершити протягом п’ятирічки. По-
друге – створити підручники турецької, перської, арабської мов. По-третє – розро-
бити правопис східних мов українською мовою. Ковалівський вважав за необхідне 
організувати рецензентсько-авторську роботу, визначив також і низку теоретичних 
проблем, а саме: “вивчення процесу творення новітньої мови у східних народів, пи-
тання про мову пригнічених народів на Сході й утворення нових літературних мов 
з діалектів (наприклад, справа з мінгрельською мовою), арабські мови, азербайджан-
ський пантюркізм, утворення всесвітньої мови з огляду висвітлення цієї проблеми 
щодо Сходу”. Окремо він відзначив, що “індоєвропеїстику ставити не доведеться”. 
Для виконання такого величезного обсягу робіт протягом п’ятирічки пропонував 
ввести до штату грузиніста, синолога; можливо, декого підготувати з аспірантів. 
Вважав, що для виконання завдань найдоцільніше запровадити бригадний метод.

Крім В. Гавриленка, в обговоренні взяли участь Є. Ребрик, на той час голова 
мовної комісії УНДІС, викладач перської мови в технікумі сходознавства; В. Ду-
бровський, член комісії для вивчення українсько-турецьких взаємин; О. Кремена, 
аспірант УНДІС з японської та китайської мов. Ними було запропоновано низку 
уточнень і пропозицій, наприклад щодо вивчення впливів Жовтневої революції на 
лексику східних мов, щодо необхідності вивчення історії тюркських мов Півдня 
України, зокрема за документами XVIII ст., проблем єдності мови державно роз’єд-
наних націй, інтернаціонального розвитку національних мов тощо. Звертає на себе 
увагу те, що домінантою всіх виступів було посилання на ідеологічно-політичні на-
станови. Так, Гавриленко прямо вказував, що обов’язкова теоретично-методологічна 
проблема має бути “освітлена теоретичними настановами марксо-ленінського 
вчення, а конкретні теми треба проробляти в світлі всіх теоретичних, комплексних 
завдань”, і тут же уточнював, що комплексні теми – це словники мови і соціально-
економічні питання.

Щоб запобігти найменшим можливим відхиленням у тлумаченні теоретично-
методологічних проблем, на державному рівні було вироблено певну “марксистську” 
схему, досить примітизовану для використання широкого загалу; в основі було 
вчення про класову структуру суспільства і класову боротьбу в рамках соціально-
економічних формацій. Не вельми обізнані з філософськими або методологічними 
проблемами, молоді науковці щиро вірили у вищу непогрішність марксистської тео-
рії і в необхідність “лінії партії”, а також у те, що вони є справжніми будівничими 
майбутньої світової пролетарської держави, яка постане після світової пролетар-
ської революції. На відміну від загалу, Андрій Петрович ще з юнацьких років добре 
знався на теоретичній соціалістичній літературі, був знайомий з творами Карла 
Маркса й чудово усвідомлював штучність і вузькість спрощеної офіційної схеми. 



Андрій Ковалівський: перші кроки в орієнталістиці

The World of the Orient, 2015, № 4                                                                                          23

Однак щонайменше відхилення від неї було неможливе: в країні продовжували ви-
рувати так звані методологічні дискусії, різного роду “викриття ворогів народу”. 
Вістря критики було спрямоване на історично-порівняльний метод, притаманний 
науковим дослідженням у гуманітарній галузі, який передбачав введення до розгляду 
широкої джерельної бази і створення доказового апарату, важкого до спростування. 
Дискусанти наголошували: “Т. зв. порівняльний метод є знаряддям буржуазно-
ідеалістичного світогляду, безперечно ворожого нам усім своїм єством, а тому і сам 
метод є ворожий нам і своїм спрямуванням, і здобутками” [ІР НБУВ, ф. 10, 
спр. 14576, арк. 31]. Так стверджувалося в матеріалах дискусії на лінгвістичній ді-
лянці загальноідеологічного фронту у ВУАН з циклу літератури, мови й мистецтва.

А. П. Ковалівський (відповідальний і за арабський напрям) теж змушений був 
триматися загальної схеми, розробляючи періодизацію арабської літератури. Він 
стверджував, що вона відбиває три соціально-економічні формації, а саме: дофео-
дальну (до ісламського перевороту VII ст.), феодальну – до середини XIX ст. (Си-
рія – Єгипет, для інших країн пізніше), капіталістичну (від середини XIX ст.). За 
ознакою класів дофеодальна література характеризується як творчість племінної 
аристократії, тоді як творчість низів ще потребує вивчення. Феодальну літературу 
автор поділяє на літературу військово-феодальних класів, ортодоксальний калям, 
класичну касидну поезію, панегірик, оповідання істориків, лицарські романі і т. ін. 
З часів аббасидів започатковується література торговельних верств суспільства, яка 
досягає розвитку в Х–XII ст., а потім занепадає. І знову дослідник визнає, що твор-
чість пригнічених мас майже невідома (а без її присутності класична класова теорія 
втрачає структурність. – Авт.). Буржуазна література поділяється на літературу, що 
пов’язана зі старими феодальними традиціями (Шід’як, Мохамед Абдо, Хафіз); ту, 
що рішуче відривається від феодальних традицій (Різкалляг Хассум, Фарах Антум 
та ін.); окремо були виділені письменники дрібнобуржуазної інтелігенції (А. Рей-
хані, М. Зіяда); і, нарешті, вчений відзначає, що пролетарська література лише за-
роджується (М. Теймур, Байрам, Х. Салям та ін.) [ІР НБУВ, ф. 10, спр. 22987, 
арк. 19–20] (хоча за Марксом обов’язково має бути. – Авт.).

Повертаючись до обговорення програми секції східних мов, А. П. Ковалівський 
зауважив, що в ній зовсім немає нічого індійського, але запропонував запросити 
Ріттера, якого, як це було вище сказано, не було в штаті з початку 1932 р., проте 
Гавриленко відповів, що “великої схильності до далекосхідних мов нема; це мож-
ливо, якщо сприятливий кошторисний стан, далекосхідні мови відсуваються на 
дальні роки” [ДАХО, ф. р-1396, оп. 1, спр. 41, арк. 19 зв.].

У кінці засідання було затверджено рецензентську бригаду для УРЕ в складі Ко-
валівського, Ребрика (голова), Дубровського. За декілька днів, на засіданні наукової 
ради ХФІМ під головуванням Н. Гольденберга, Ковалівський доповідав свій проект 
організації секції східних мов [ДАХО, ф. р-1396, оп. 1, спр. 44, арк. 16–19].

В обґрунтуванні зазначалося, що однобічне вивчення переважно європейських 
мов було гальмом у розвитку марксистської теорії та методології мовознавства, а 
завдання радянського будівництва в східних республіках СРСР та інтернаціональ-
ного виховання в УСРР потребують створення спеціального підрозділу в ХФІМ. У 
територіальному охопленні це повинні бути мови Близького Сходу, Кавказу, Серед-
ньої Азії, Індії та Далекого Сходу. Найкращим методом організації робіт визнавався 
розповсюджений тоді бригадний метод.

У тематиці загальних методологічних проблем передбачалося в першу чергу до-
сліджувати особливості мов народів, розділених державними кордонами (наприклад, 
азербайджанської, курдської, вірменської тощо), а також питання сконструйованих 
інтернаціональних мов. У завдання спеціальної сходознавчої теми входило дослі-
дження процесу творення нових літературних мов у народів як радянського, так і 
закордонного Сходу, а саме: залишки феодальних пережитків у мові, використання 
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селянської мови, роль мови пролетаріату, наукової та політичної термінології тощо. 
Щодо укладання словників, то вже в 1932 р. передбачалося укласти вірменський і 
грузинський, а в наступні найближчі роки – перський, турецький, арабський газет-
ної мови та ін. Окремим завданням було складання підручників.

Деякі теми пропонувалося готувати разом з українським сектором ХФІМ: східні, 
особливо тюркські, елементи української мови, мови тюркського населення Украї-
ни та Криму, правопис східних слів в українській мові на базі положення держпра-
вопису.

Проектом був розроблений також і штатний розклад на найближчу п’ятирічку, 
включаючи й аспірантів. Визначений був і особовий склад наукових працівників, 
до якого увійшли всі учасники попередньої дискусії2. Слушно зауважити, що, не-
зважаючи на всі незгоди, про які йшлося вище, до складу науковців передбачалося 
залучити П. Г. Ріттера як керівника напряму індійських мов; безумовно, Андрій Пе-
трович намагався повернути до роботи свого вчителя та визначного спеціаліста.

Проект секції східних мов був надісланий до сектору науки НКО на розгляд та 
затвердження, однак ніякої відповіді не було і в листопаді 1932 р. [ДАХО, ф. р-1396, 
оп. 1, спр. 86, арк. 4]. Хоча вже лунали чутки про те, що філію буде злито з Інститу-
том мовознавства найближчим часом, однак колектив напружено опрацьовував 
словники і вже підготував грузинський, вірменський та азербайджанський. Навіть 
передав рукописи до видавництва. Але вони так і не побачили світ: країна захлину-
лася в новій хвилі репресій (яка набула особливого розмаху після самогубства 
Скрипника), поглинувши низку наркоматів, у тому числі і НКО, та багато інститу-
тів і наукових установ.

Репресії того часу були пов’язані з так званим процесом Української військової 
організації (УВО), “гнізда” якої шукали у ВУАМЛІН, ВУНАС, наркоматах. Відбу-
валися вони під гаслом боротьби з націоналізмом. “Утворилися цілі гнізда контр-
революційних дворушників в ряді наркоматів… в наукових установах...” – заявив 
на об’єднаному пленумі ЦК і ЦКК КП(б)У в промові під назвою “Про контрабанду 
націоналізму” директор Українського інституту марсизму-ленінізму О. Шліхтер 
[ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 6221, арк. 39–41]. Головною темою звіту ХФІМ 
за 1933–1934 рр. стала “боротьба з українським націоналізмом на мовному фронті 
та наближення тематичного плану до практичних завдань соціалістичного будів-
ництва” [ДАХО, ф. р-1396, оп. 1, спр. 120, арк. 30–31]. На засіданні наукової ради 
тогочасний директор Інституту мовознавства Наум Аркадійович Каганович інфор-
мував, що філія буде очищена від ворожого елементу, боротьба з націоналізмом має 
проводитися нещадно; актуальними є теми: розгорнення критики націоналістичних 
концепцій та підготовка збірки “Проти націоналістичних перекручень у мові” 
[ДАХО, ф. р-1396, оп. 1, спр. 120, арк. 1].

Паралельно відбувалося цькування Л. Булаховського, Т. Секунди, М. Йогансена 
та багатьох інших. Наказом Наркомосу т. в. о. директора філії В. Д. Гавриленка, “що 
не впорався з покладеним на нього завданнями, не забезпечив боротьби з боку філії 
проти контрреволюційного шкідництва на мовному фронті” [ЦДАГО України, ф. 1, 
оп. 20, спр. 6424, арк. 48–49], було усунено з посади. У доповіді секретаря партосе-
редку Інституту історії культури наводився довгий список ворогів: “…тепер заареш-
товані шпигуни фашизму ...В. Дубровський... які звели собі міцне контрреволюційне 
гніздо” [ДАХО, ф. р-1356, оп. 1, спр. 1214, арк. 8]. У тому ж 1933 р. згідно з ухвалою 
НКО було ліквідовано технікум сходознавства та східних мов; трохи пізніше УНДІБС 
був влитий до Аграрно-економічного інституту на правах сектору; це означало руй-
націю сходознавства як наукового напряму і, таким чином, безперспективність 
розвитку східних мов. Не маючи можливості реалізувати свій потенціал вченого-
орієнталіста, А. П. Ковалівський у 1934 р. переїхав до Ленінграда і тим на деякий час 
врятувався від репресій. Є. Ребрик повернувся до роботи в банківській сфері. Доля 
молодого талановитого лінгвіста О. Кремени досі залишається невідомою.
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У зв’язку з централізацією державної влади Україна втрачала ознаки суб’єкта 
міжнародної політики, відтепер зовнішні справи, торгівля та інші міжнародні 
зв’язки концентрувалися лише в Москві. З переведенням столиці УСРР з Харкова 
до Києва в 1934 р. сходознавство як науковий напрям в Україні припинило існуван-
ня. Всі осередки його були ліквідовані. Навіть академічна кафедра арабо-іранської 
філології та тюркології А. Ю. Кримського в Києві була включена до складу Комісії 
літератури і мистецтва та перепідпорядкована безпосередньо Президії АН, а вче-
ний опинився в глибокій опалі, позбавлений права займати будь-які керівні посади. 
Про нього згадували лише тоді, коли на державному рівні необхідно було відзнача-
ти гучні ювілеї, як-от поета Нізамі.

Врешті-решт, ХФІМ надіслала до НКО список лінгвістів, звільнених протягом 
1933–1934 рр., звинувачених, головним чином, у націоналізмі: В. Д. Гавриленко, 
І. Л. Троян, В. Б. Мороз, В. Б. Вітте, М. Ф. Сулима, Н. Б. Гольденберг, Р. М. Щербак 
(аспірант) та ін. Це дало підставу Н. А. Кагановичу звернутися до НКО з прохан-
ням дозволити змінити структуру філії – ліквідувавши сектори. Він писав: “1. Не 
можна залишати на чолі секторів осіб, що стояли, а подекуди і стоять на ворожих 
ідеологічних позиціях. 2. Фактично з дня зміни керівництва керівників з керування 
усунуто... 3. Сектори дуже слабі і самостійної роботи проводити не можуть” 
[ДАХО, ф. р-1396, оп. 1, спр. 121, арк. 5].

Через короткий час надійшла відповідь: “Наказом НКО УРСР № 535 від 15/Х 
1934 ХФІМ було ліквідовано, злито з Інститутом мовознавства і переведено до 
Києва”, а незабаром новий т. в. о. директора філії А. Д. Міняйло відрапортував ди-
ректорові Інституту мовознавства ВУАН Н. А. Кагановичу: “Ваше доручення ви-
конав – Харківську філію ліквідовано. 20/XI 1934” [ДАХО, ф. р-1396, оп. 1, 
спр. 134, арк. 3, 6]. Бібліотеку (1631 т.) було передано до бібліотеки Київського уні-
верситету.

Як вже згадувалося вище, Андрію Петровичу вдалося покинути Україну дещо 
раніше, ніж репресії там досягли свого піку. На запрошення І. Ю. Крачковського він 
зайнявся розбором та вивченням арабських джерел зі стародавньої історії східно-
слов’янських народів в арабському кабінеті Інституту сходознавства АН СРСР у 
Ленінграді. Але спокійно працювати вдалося недовго.

Рік 1934 став часом тотального знищення сходознавства в Україні. УНДІБС як 
сектор Аграрно-економічного інституту поступово розчинився в його структурі й 
зник як сходознавча установа. Студенти з ліквідованого технікуму сходознавства 
та східних мов були частково переведені до Інституту сходознавства в Ленінграді, 
частково отримали дипломи достроково [Від редакції 1934, 4]. Новою структурою 
ВУАН, затвердженою в тому ж році, існування кафедри арабо-іранської філології 
та тюркології Кримського не передбачалося [Архів Президії... оп. 1, спр. 55–56, 
арк. 25, 37, 70].

У партійних кулуарах курсували таємні документи про “ворогів”, що походили з 
ВУНАС, УНДІС та інших сходознавчих установ. ВУНАС характеризувалася як 
“відверто націоналістична, сепаратистська, контрреволюційна організація” [ЦДАГО 
України, ф. І, оп. 20, спр. 2873], а Україна – як “фортеця буржуазного сходознав-
ства”, і тому поставало питання “про доцільність сходознавчої роботи на Україні” 
[ІР НБУВ, ф. 10, спр. 27902]. Згадувалося в цих паперах і про Андрія Петровича – 
“уламок розбитої асоціації”. Про Ковалівського та Дубровського писали: “...УНДІС 
мало вивчив обличчя цих науковців, послабив до них пильність” [ІР НБУВ, ф. 10, 
спр. 27902]. Андрію Петровичу також закидалося походження з родини “відомого 
монархіста, поміщика, який проходив 1926 року у справі контрреволюційної партії” 
(бо походив з давнього шанованого козацького слобожанського роду), Дубровсько-
му – приналежність “до чорносотенних кіл” тощо [ЦДАГО України, ф. 1, оп. 1, 
спр. 439, арк. 119–123]. Атмосфера ставала все зловіснішою. Але найстрашніше че-
кало попереду.
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1937 р. заарештовано як агента іноземної розвідки та страчено Льва Ісайовича 
Величка. 1938 р. заарештували Павла Григоровича Ріттера, на той час вже майже 
сліпого, який наступного року помер у в’язниці. Сходознавців, що встигли виїхати 
за межі України, теж ретельно шукали українські компетентні органи. 1937 р. Олек-
сандра Миколайовича Гладстерна заарештували “на прохання НКВС УРСР” у Мо-
скві, де він працював професором Всесоюзної академії зовнішньої торгівлі [ЦДАГО 
України, ф. 263, спр. 37943, арк. 392]. Невдовзі він був страчений. У наступному 
році така ж доля спіткала й Бориса Григоровича Курца, який в Україні очолював 
академічну комісію Близького Сходу, а в Москві працював редактором Державного 
управління зйомки та картографії. 

У 1938 р. Ковалівському в Ленінграді теж не вдалося уникнути арешту. На нього 
чекали сумне буття політичного в’язня й водночас шлях до творчого тріумфу – 
створення дослідження, яке поставило його ім’я в один ряд з найвидатнішими ара-
бістами світу. Чи то щаслива випадковість, чи призначення долі, чи просто щира 
допомога Ігнатія Юліановича Крачковського, а можливо все разом, привели до того, 
що він нарешті знайшов своє місце у світі Орієнту. Його переклад та коментар до 
мешхедського рукопису Ібн Фадлана, за оцінкою фахівців, є “найбільш ґрунтовним 
та детальним дослідженням в усій науковій спадщині середньовічного сходознав-
чого джерелознавства” [Бейліс 1995–1996, 69]. Він показав себе як перекладач та 
історик, етнограф та фольклорист, географ та картограф, а також виявив неперевер-
шений дар аналітика. Ім’я українського сходознавця Андрія Петровича Ковалів-
ського назавжди залишиться в сонмі видатних арабістів світу.

1 Так тоді називалася вулиця Сумська. Будинок не зберігся.
2 Повний текст проекту секції східних мов при відділі теорії та методології мовознавства 

ХФІМ було опубліковано в журналі “Східний світ” (2009, № 2).
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Новые докумеНты по истории
Лазаревского иНститута восточНых языков

из архива академика Н. я. марра

В архиве Н. Я. Марра хранится несколько документов, связанных с Лазаревским 
институтом восточных языков. В конце 1917 г. Временным правительством Ни-

колай Яковлевич был назначен исполняющим обязанности ректора Института. Бла-
годаря сохранившимся документам из его архива сейчас появилась возможность 
выяснить роль петербургских востоковедов в сохранении традиций московского 
востоковедения.

Следует напомнить несколько фактов из ранней истории Лазаревского инсти-
тута: “Армянский Лазаревский Институт Восточных Языков”, расположившийся 
в Армянском пер., 2, был основан в 1815 г. братьями Иваном и Иоакимом Лазаре-
выми как частное специальное востоковедное учебное заведение для воспитания 
армянского юношества. Институт “состоял из одного подготовительного, семи гим-
назических и трех специальных классов. Курс в гимназических классах отличался 
от курса в обычных гимназиях тем, что армянский язык, словесность и ряд других 
дисциплин были обязательны для всех обучающихся армян. В специальных клас-
сах были организованы четыре кафедры армянской, арабской, персидской и рус-
ской словесности, кафедра турецко-татарского языка и кафедра истории Востока. 
Кроме того, в этих классах преподавался грузинский язык и были введены практи-
ка персидского и турецкого языка, а также восточная каллиграфия. Специальные 
классы по своей программе соответствовали высшему учебному заведению. Хотя 
обучение и было рассчитано на три года, число лекций и занятий восточными язы-
ками приравнивалось к четырехлетнему курсу Факультета восточных языков Пе-
тербургского университета” [Базиянц 1997, 31].

В 1911 г. после ухода Вс. Ф. Миллера с поста директора его место занял П. В. Ги-
дулянов, профессор церковного права Московского университета. Вплоть до 1917 г. 
П. В. Гидулянов вел дела института с присущей ему аккуратностью. В вопросах 
востоковедения он всегда советовался с коллективом, который уважал его демокра-
тичность.

Революционные события в России 1917 г. повлекли за собой поднявшуюся на 
поверхность пену всяческих интриг, оговоров, поклепов – словом, всего того, что 
порождается мнимым ощущением вседозволенности, часто возникающим в пере-
ломные моменты истории.

Отражением этого процесса является первый документ из марровского архива, 
связанный с Лазаревским институтом, – коллективное письмо родителей учащихся, 
посланное в марте 1917 г. на имя министра народного просвещения Временного 
правительства А. А. Мануйлова: «Ваше Превосходительство г. Министр. Время об-
новления наступило, а очень мало видно плодов этого обновления. Мы, родители 
учеников Лазаревского Института (в г. Москве) ждали, что директор этого учебного 
заведения т. е. Лазаревского Института, полетит прежде всех, в первую голову со все-
ми своими приспешниками: инспектором Костаньянцем, отсталым консерватором, 
диким Клерикалом, террористом учеников, грубым насильником самодеятельности 



Новые документы по истории Лазаревского института восточных языков...

The World of the Orient, 2015, № 4                                                                                          29

(разумной) учеников. Двумя шпионами из учителей: Вейнбергом и Заринфреем 
Карлом, тоже террористами учеников, угнетающими их и стоящими за чрезмерное 
удовольствие учеников, лжецами в глазах учеников, за что и получили прозвище 
“Азефов”. Сам г. директор П. В. Гидулянов, как друг бывшего министра Кассо и че-
ловек в высшей степени грязный и вечный лжец в наших родительских глазах, пре-
спокойно продолжает свою грубую бездеятельность и только занят тем, чтобы по 
наговору инспектора Костаньянца и учителей: Вейнберга и Зоринфрея и других им 
подобных, увольнять учеников, нисколько не заботясь об их учении и воспитании. 
В Лазаревском Институте полный произвол и дикий хаос. На каком основании, ког-
да все учебные учреждения во время революции по мере возможности занимались, 
г. Гидулянов распустил еще в феврале пансион (болезней никаких не было) из 
100 человек и учение шло очень вяло. Учителя делом не занимались. Разруха во 
всех отношениях в Лазаревском Институте идет полная. Бывший попечитель Тихо-
миров и его помощник прикрывали Гидулянова и все жалобы на Гидулянова лежа-
ли без движения помногу лет»1.

Было ли это послание, напоминающее открытый донос, самостоятельно написа-
но какой-то группой “идейных” родителей или инспирировано некими недоброже-
лателями тогдашнего руководства института – прежде всего оно свидетельствует о 
малограмотности его авторов и их желании показать свою лояльность по отноше-
нию к новой власти, о чем говорят демагогические заявления, которые встречаются 
в письме, как, например, “время обновления наступило” или “бывший попечитель 
Тихомиров и его помощник прикрывали Гидулянова и все жалобы на Гидулянова 
лежали без движения помногу лет”. Настороженность вызывает и слабая осведом-
ленность авторов об институтских делах. Глубокие подозрения вызывают и ошибки 
в фамилиях. Позволю себе напомнить: родители каждую четверть получали листы 
успеваемости своих детей, где в обязательном порядке были указаны фамилии учи-
телей. В письме же фамилии Карла Христофоровича Зоргенфрея и Карапета Иоси-
фовича Костаняна упоминаются несколько раз и пишутся каждый раз по-разному.

Следующим документом является письмо А. Е. Крымского товарищу министра 
В. И. Вернадскому – несомненно, отклик на “письмо родителей”. Поддерживая 
П. В. Гидулянова как администратора, он подверг сомнению целесообразность 
сохранения Лазаревского института как целостной единицы, поставив под удар 
его дальнейшее существование: «Нынешний директор, профессор университета 
П. В. Гидулянов <...> [в] гимназии он недурной администратор (во всяком случае 
не хуже прежних), и армянская колония его любит. В Специальных классах 
проф. Гидулянов является в чрезмерной степени конституционным директором; он 
даже самые мелкие текущие вопросы, всегда решаемые в университете личным 
усмотрением декана, непременно предлагает на решение профессорского совета и 
неизменно присоединяется к мнению большинства. <...> Если даже в лице Гидуля-
нова иногда ощущается (или в первые его годы ощущалось) кой-какие неудобства 
от того, что он не ориенталист, то в случае ухода или смещения проф. Гидулянова 
предстоит положение совсем затруднительное. <....> Выйти из затруднения можно 
двумя путями: надо или отделить Специальные классы совсем прочь от Лазарев-
ской гимназии, которая остается обыкновенным среднеучебным заведением, или 
же надо компромиссный способ избрания директора:

а) гимназические преподаватели коллегиально выбирают для себя не директора, 
а только инспектора, который является главным распорядителем гимназического 
обихода;

б) специальные классы выбирают директора для всего Лазаревского института 
из числа профессоров или, в крайнем случае, приват-доцентов высших учебных за-
ведений Российской Империи, а получает утверждение такой избранный дирек-
тор – от Министерства по согласованию с надлежащим почетным попечителем 
Лазаревского Института.
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В случае же окончательного отделения Специальных классов от Лазаревской 
гимназии возможны для дальнейшей судьбы Специальных классов два решения: 
1) перенесение специальных классов в московский университет в виде восточного 
факультета. Это был бы самый достойный и самый научный выход <...> 2) Специаль-
ные классы славились до сих пор умелой постановкой практического преподавания 
востоковедных наук, подготовлением практических деятелей-востоковедов. Не да-
ром Министерство иностранных дел и Министерство финансов берут чиновников 
для службы на Востоке прежде всего из числа лазаревцев, а не из студентов Фа-
культета восточных языков. В виду этого еще покойный директор акад. В. Ф. Мил-
лер в 1907 г. послал обстоятельно-мотивированную докладную записку в Мини-
стерство народного просвещения о необходимости отторгнуть Специальные Классы 
от Лазаревской гимназии и основать в Москве особый, самостоятельный “Институт 
Восточных Языков” по типу берлинского Seminarium für die orientalischen Sprachen 
и [парижской] École des langues orientales vivantes»2.

Похожие предложения были выдвинуты и на студенческой сходке: “Сходка сту-
дентов Специальных Классов Лазаревского института восточных языков, вполне 
присоединяясь к решению общей сходки студентов 5 и 7 апреля и решению совета 
профессоров 7 апреля о провозглашении автономии Специальных Классов и выра-
жении полного доверия директору профессору Гидулянову, протестует против на-
рушения автономии Специальных Классов и вопреки его постановлению а равно и 
против допущения к избранию директора совершенно некомпетентного в научном 
отношении и неправомерного армянского комитета. Студенты единогласно поста-
новили настаивать всеми способами на том, чтобы выборы директора были произ-
ведены исключительно советом профессоров с участием студентов что и будет 
служить подтверждением признания министерством автономных прав Специаль-
ных Классов Института”3.

Подписали: председатель Кречетович, секретарь Мельников. Этот документ был 
отослан в Министерство народного просвещения, министру-председателю и лично 
товарищу министра – В. И. Вернадскому. В свою очередь Вернадский обратился в 
частном порядке к Н. Я. Марру.

Первое, что было сделано Попечительским советом института: в кратчайшие 
сроки собран совет Армянского общества Москвы и Петрограда, где единогласно 
был избран новый попечитель петербуржец Н. Г. Адонц4, давно читавший лекции 
на факультете восточных языков.

Следующим шагом было избрание 20 апреля 1917 г. на вакантную должность 
профессора армянской словесности К. И. Костаняна5. На Совете института был за-
читан его Сurriculum vitæ: «Карапет Иосифович Костанян родился 14 января 1851 г. 
в городе Александрополе, Эриванской губернии. По окончании гимназии он посту-
пил в Петербургский университет, затем перешел в Дерптский. В 1875 г. ездил за 
границу: побывал в Берлине и Бонне, где учился у Ю. Г. Петерманна и Т. Ауфрехта. 
Вернулся в Петербургский университет, где работал под руководством К. П. Патка-
нова, К. А. Косовича, В. В. Григорьева. Вскоре отправился вновь в Германию, где 
под руководством профессора Г. Курциуса занимался сравнительным языкозна-
нием. Итог: трехтомный труд “Сопоставление слов древнеармянских историков”. 
В 1886 г. выдержал магистерский экзамен. Его научная деятельность была призна-
на и официально, ибо, по избрании и утверждении католикосом Мкртичем I, он в 
течении долгих лет состоял ректором Эчмиадзинской Духовной Академии»6. Таким 
образом, на Совете профессоров и преподавателей Лазаревского института в составе 
П. В. Гидулянова, А. Н. Веселовского, А. Е. Крымского, М. О. Аттаи, Мирзы Джа-
фара Ризаева, Мирзы Абдуллы Гаффарова и С. К. Церуниана К. И. Костанян был 
единогласно избран на профессорскую должность.

Перед тем как уйти на летние каникулы, Совет провел еще два заседания, где 
было постановлено: 24 мая 1917 г. – П. В. Гидулянова переизбрать в должности 
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ректора; 27 мая 1917 г. – утвердить новый устав специальных классов Лазаревско-
го института, а гимназию упразднить7. Голосование в обоих случаях проходило 
при полном составе Совета. Решив текущие проблемы, Совет был распущен до 
сентября.

Летом 1917 г. П. В. Гидулянов был освобожден Временным правительством от 
должности ректора. При этом положение Лазаревского института оставалось нео-
пределенным. В его судьбе приняли участие профессора Московского, а затем и 
Петроградского университета.

В архиве Н. Я. Марра сохранилось обращение члена комиссии по реформе выс-
ших учебных заведений, профессора Московского университета М. М. Новикова 
(с 1919 г. ректор) к нему как к декану факультета восточных языков: “Милостивый 
Государь, Николай Яковлевич. Комиссия в заседании своем 7 сентября постановила 
просить Вас образовать под Вашим председательством Особую подкомиссию для 
обсуждения вопроса об избрании устава Лазаревского института Восточных языков 
в Москве, в части, касающейся его специальных классов, и о возможности преоб-
разования их в восточный факультет Московского университета. В состав назван-
ной подкомиссии избраны: академик С. Ф. Ольденбург, профессора М. Я. Пергамент 
и Д. Д. Гримм. С предоставлением Вам пополнить состав подкомиссии другими 
сведущими лицами, по вашему усмотрению”8.

Петербургские ученые пришли на помощь московским коллегам. Нужно было 
спасать положение Лазаревского института. Заседание подкомиссии состоялось 
1 октября 1917 г. На нем присутствовали: В. В. Бартольд, Д. Д. Гримм, И. Х. За-
вриев, С. Ф. Ольденбург, И. А. Орбели, Я. И. Смирнов, А. Э. Шмидт9. Был пред-
ложен новый профессорско-преподавательский состав будущего факультета: 
Н. Г. Адонц, А. П. Алявдин (секретарь), В. А. Гордлевский, К. И. Костанян (декан), 
И. Ю. Крачковский, А. Е. Крымский, Л. З. Мсерианц, И. А. Орбели, А. Н. Самойло-
вич, Н. П. Сычев, А. Э. Шмидт10. В тот же день исполняющим обязанности ректора 
Лазаревского института был назначен Н. Я. Марр11. В следующем заседании Совета 
10 октября 1917 г. на имя В. И. Вернадского было подано прошение об академичес-
кой автономии на основании статей 971 и 972 Свода законов, чтобы сохранить иму-
щество и независимость в начавшейся неразберихе.

Благодаря председателю Совета народных комиссаров В. И. Ленину, который 
писал: “Все имущество, а также все капиталы, принадлежавшие бывшему Лазарев-
скому институту, находятся в распоряжении комиссариата по делам армян, который 
обслуживает культурно-просветительные нужды армянских трудовых масс”12, уда-
лось сохранить целостность и независимость института: миновало преобразование 
учебного заведения в факультет восточных языков Московского университета.

Через год институт был переименован в Лазаревский переднеазиатский инсти-
тут, далее – в Армянский институт (1919) и потом в Центральный институт живых 
восточных языков (1920). Состоял он из единой трудовой школы первой и второй 
ступени с преподаванием на армянском языке и факультетов историко-филологи-
ческого и социально-экономического с преподаванием как на армянском, так и на 
русском языке. В архиве Н. Я. Марра также хранится подробно составленное рас-
писание занятий факультета, с учетом приезда коллег из Петрограда13.

Эти документы, открывающие новую страницу истории Лазаревского института 
в 1917 г. – в один из самых острых периодов его истории, – очевидно, не попали в 
поле зрения А. П. Базиянца, автора блестящих исследований, досконально изучив-
шего архивы семьи Лазаревых и материалы самого института.

Хочется надеяться, что после празднования в 2015 г. 200-летия основания про-
славленной московской “восточной” жемчужины появится новый исследователь, 
который напишет так же блестяще дальнейшую историю Лазаревского института.
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1 Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук (далее – СПб ФАРАН). – 
Ф. 800. – Оп. 4. – Ед. хр. 88. – Л. 1–2.

2 СПб ФАРАН. – Ф. 800. – Оп. 4. – Ед. хр. 88. – Л. 5–7.
3 СПб ФАРАН. – Ф. 800. – Оп. 4. – Ед. хр. 88. – Л. 31.
4 Из истории избрания попечителя: “Сначала управлял сам основатель, затем в 1824 г. 

был назначен попечитель граф А. А. Аракчеев. В 1868 г., по мысли последнего представи-
теля рода Лазаревых по мужской линии И. И. Лазарева, возник вопрос о передаче института, 
в целях упорядочения его учебной жизни, в ведение Министерства народного просвеще-
ния. В 1871 г., по ходатайству того же И. И. Лазарева, право на звание попечителя института 
было передано в род зятя его, генерал-майора князя Абамелек, впоследствии получившего 
фамилию князя Абамелек-Лазарева. Перед смертью последний попечитель Института князь 
С. С. Абамелек-Лазарев (скончался в 1916 г.), исходатайствовал в особом порядке принад-
лежащее армянскому обществу право избрания попечителя в случае пресечения рода князей 
Абамелек-Лазаревых по мужской линии из лиц армяно-грегорианского вероисповедания”. 
См.: СПб ФАРАН. – Ф. 800. – Оп. 4. – Ед. хр. 88. – Л. 10–11.

5 После смерти Г. А. Халатянца Костанян пять лет читал лекции по представлению Со-
вета института.

6 СПб ФАРАН. – Ф. 800. – Оп. 4. – Ед. хр. 88. – Л. 13–13 об.
7 СПб ФАРАН. – Ф. 800. – Оп. 4. – Ед. хр. 88. – Л. 20.
8 СПб ФАРАН. – Ф. 800. – Оп. 4. – Ед. хр. 88. – Л. 33.
9 СПб ФАРАН. – Ф. 800. – Оп. 4. – Ед. хр. 86. – Л. 2.
10 СПб ФАРАН. – Ф. 800. – Оп. 4. – Ед. хр. 86. – Л. 20.
11 СПб ФАРАН. – Ф. 800. – Оп. 4. – Ед. хр. 88. – Л. 37.
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13 СПб ФАРАН. – Ф. 800. – Оп. 1. – Ед. хр. 2422.
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Ю. М. Кочубей
 

А. П. КовАлівсьКий
і “Антологія літерАтур сходу” (харків, 1961)

На початку 60-х рр. ХХ ст. А. П. Ковалівський вже був відомим істориком-сходо-
знавцем, працю якого високо оцінив всесвітньо відомий арабіст І. Ю. Крачков-

ський в СРСР і яка здобула позитивну оцінку серед спеціалістів на Заході. Його 
монографія, присвячена подорожі Ібн Фадлана на Волгу, привернула увагу арабіс-
тів у багатьох країнах, у тому числі в арабському світі. З’явилася значна кількість 
рецензій у декількох важливих орієнталістичних виданнях [Кочубей 1995–1996, 
168–170]. Вчений продовжував працювати в Харківському державному університе-
ті, де посів бажану для нього кафедру історії середніх віків. 

Але А. П. Ковалівський був ученим-патріотом і бачив, у якому жалюгідному ста-
ні перебуває українське сходознавство – наука, якій він віддав так багато часу і сил. 
Він вважав, що досягнуте українською культурою у справі вивчення і популяризації 
Сходу не має бути втраченим. Про це Андрій Петрович писав у листі до Я. Р. Даш-
кевича [Кочубей 1995–1996, 40]. Його постійна і цілеспрямована робота для реалі-
зації такої ідеї завершилася створенням поважної книги – “Антології літератур 
Сходу”. У ній автор вмістив своє наукове дослідження з історії сходознавства в 
Харкові, яке й по сьогодні є важливим джерелом для вивчення історії розвитку 
орієнтальних студій в Україні взагалі. Він представив у вигляді хрестоматії пере-
клади, як сказано у книзі, “з адигейської, азербайджанської, арабської, асурської, 
бенгальської, вірменської, гінді, грузинської, грапара (старовірменської), індонезій-
ської, китайської, корейської, меотійсько-грецької, осетинської, палі, перської, сан-
скритської, таджицької, турецької, японської та інших мов, зроблені або видані в 
Харкові”. Всього 68 перекладів [Антологія… 1961].

Книга мала нелегку долю: майже весь її наклад було порізано, бо такою була 
“політична доцільність” того часу і такою була система, в якій жили автор-упоряд-
ник та його книга. Тож вона стала відомою лише незначній частині української ін-
телігенції. Упорядникові було важливо показати, що українці теж зробили свій 
внесок у вивчення Сходу. Матеріал в “Антології…” подано в рубриках за історич-
ними періодами, як він пише, згідно з етапами історії міста Харкова [Антологія… 
1961, 6], що на той час було прийнятним і безпечним.

Найдавніші тексти і деякі пізніші (наприклад, вірш Мао Цзедуна) А. П. Ковалів-
ський подає в російському перекладі. Але, не шкодуючи сил, розшукує українські 
переклади і подає решту текстів принципово українською мовою.

Книга відкривається зверненням “До ласкавого читальника”, за яким вміщено роз-
логу вступну статтю, що насправді є цілком окремим завершеним дослідженням під 
назвою “Вивчення Сходу в Харківському університеті та Харкові у XVIII–ХХ віках”. 

Це дослідження написане цілком у стилі останніх робіт вчителя А. П. Ковалів-
ського – Агатангела Юхимовича Кримського: велике значення надається відтворен-
ню історичного тла епохи, в якій відбувалися ті чи інші події в галузі освіти, 
створювалися ті чи інші літературні твори або наукові праці, врешті, описується 
інфраструктура культури й освіти в м. Харкові. Повз його увагу не проходить діяль-
ність навчальних закладів, таких як Харківський колегіум, потім університет з усіма 



Ю. М. Кочубей

36                                                                                                          Східний світ, 2015, № 4

його метаморфозами у 20–30-ті роки ХХ ст. Велике місце дослідник приділяє бібліо-
текам, музеям, діяльності у сфері суміжних мистецтв. Але, що природно, левову 
частку авторової уваги приділено саме історії харківського сходознавства.

Знайдені ним в архівах матеріали показали, що зацікавлення Сходом і підходи 
до його вивчення в Харкові були ще до заснування імператорського університету, 
хоча саме цей факт висувається як початок наукового сходознавства в столиці 
Слобожанщини [Антологія… 1961, 11–15]. У цьому розділі А. П. Ковалівський 
приділяє велику увагу постаті Г. С. Сковороди, який неодноразово у своїй творчос-
ті звертався до східних, насамперед біблійних, мотивів. Як випускник Києво-
Могилянської академії, він не міг не бути ознайомленим зі священною мовою 
Старого Заповіту. Створюючи панорамну і глибоку історію сходознавства в Харко-
ві, зокрема в університеті, Андрій Петрович широко використовує мемуарну літе-
ратуру, яка була важкодоступною або й недоступною в минулі роки. Андрій 
Петрович знаходив її, переглядаючи сотні і тисячі сторінок, віддалених ніби від 
теми його матеріалів, і, скрупульозно досліджуючи їх, виявляв необхідні йому дані. 
Так йому вдалося отримати факти і думки з мемуарних записів таких вчених, як 
Д. Овсянико-Куликовський, Б. Дорн, Ф. Х. Роммель, В. Шерцль.

Особливе значення в підготовці цієї праці А. П. Ковалівського мало його спілку-
вання з видатним харківським вченим-індологом Павлом Григоровичем Ріттером 
[Сходознавство і візантологія… 2011, 193–194], пам’яті якого, до речі, автор-упоряд-
ник присвятив цю антологію. Творчому шляху цього призабутого українського схо-
дознавця відведено значне місце по справедливості, бо його досвід і знання не були 
в радянський час затребувані і до його спадщини повернулися зовсім недавно.

Слід пам’ятати, що до 1934 р. столицею України (у вигляді УРСР) був саме Хар-
ків. Тому і в новітні часи в ньому відбувалися події в науці, котрі впливали на всю 
країну. Тут було офіційно створено ВУНАС (Всеукраїнську наукову асоціацію схо-
дознавства), тут було започатковано видання спочатку Бюлетеня ВУНАС, а потім і 
спеціалізованого журналу “Східний світ”, який, з перервою, дожив до наших днів і 
може свідчити про живучість української орієнталістики.

Характерною рисою праці А. П. Ковалівського є те, що текст не просто суха 
констатація тих чи інших фактів історії або літературного процесу, а він персона-
лізований: автор вміщує досить широкі уривки, де викладена біографія того чи ін-
шого персонажа, який є активним учасником освітньої або культурної діяльності 
в Харкові в певний період, незалежно від того, чи є він місцевий, чи іноземець. 
Особливо це стосується професури Харківського університету – таких науковців, 
як Д. Овсянико-Куликовський, М. Лунін, Б. Дорн, О. Рославський-Петровський, 
М. Дрінов, Е. Діллон та ін. Цілком природно, дослідник досить детально зупи-
няється на постатях українських вчених, котрі працювали в Харкові і зробили знач-
ний внесок в орієнтальні студії у світі. Доносить до читачів інформацію і про свій 
власний доробок, зупинившись перш за все на роботі про “Рісале” Ібн Фадлана, яка 
була перервана арештом, а потім війною. Він відзначає заслугу великого арабіста 
І. Ю. Крачковського в постановці питання про вивчення східних джерел до історії 
СРСР і залученні до цієї роботи в Ленінграді самого Андрія Петровича, бо в Хар-
кові український науковий істеблішмент визнав таку тематику “неактуальною” [Ко-
чубей 1995–1996, 168]. Неувага до наукового сходознавства з боку українського 
академічного істеблішменту спостерігається, на жаль, і нині.

Тексти перекладів, зібрані в “Антології…”, діляться на дві частини: перша – 
“з літератур народів Радянського Союзу”, друга – “з літератур іноземних східних на-
родів”. Вони складають найбільший розділ “Переклади часів від Великої Жовтневої 
Соціалістичної революції до Великої Вітчизняної війни”. Принципово важливо, що 
А. П. Ковалівський, застосувавши такий підхід, а не, скажімо, чисто хронологічний, 
підкреслив значення творчості авторів із “Радянського Сходу”, книжкові публікації 
яких з’являлися нечасто, а окремі твори, друковані з нагоди різних ювілеїв, губилися 
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в газетах та журналах. Значення цієї книги, “Антології…”, полягає ще й у тому, що 
упорядник таким чином оприлюднив імена цілого ряду перекладачів 20–30-х років 
ХХ ст., які були репресовані або просто випали з літературного процесу, і тим роз-
ширив обрії української школи перекладознавства. Крім того, коментарі автора-
упорядника висвітлювали незавидне становище так званих “малих народів” на про-
тивагу тому, на що вони сподівалися, повіривши в лозунги “Великого Жовтня”.

Антологія знайомила з народною творчістю жителів Північного Кавказу, зокрема 
побачили світ уривки з осетинського епосу “Нарти”, а також тексти класика осетин-
ської літератури Коста Хетагурова (перекладач Варвара Чередниченко), адигейські 
народні пісні (переклав О. Кирій). Ассирійці були представлені перекладеними 
Ф. Бахтинським народними піснями і поезіями А. Ферідуна Атурайя. Зафіксував 
упорядник і перші спроби літературного життя маріупольських греків, твори яких 
з’являлися в Харкові у перекладах, як тоді писали, з “меотійсько-грецької”. Бачимо 
у книзі твори дореволюційного поета Леонтія Хонагбея і вже цілком “пролетарсько-
го” молодого поета Георгія Костоправа, котрий загинув у роки сталінського терору. 
Перекладачем виступила молода харківська поетеса Кассандра Костан (1897–1939).

Упорядник, звичайно, не залишив поза своїм полем зору літератури так званих 
“старо-письменних народів”. Тут представлені перекладений С. Ребриком класик 
таджицької літератури Садріддін Айні, сучасний таджицько-перський поет емігрант, 
комуніст Абулькасим Лагуті (1887–1958), якого перекладали Б. Нікітін та Т. Масен-
ко. Вірменських авторів значиться чотири, серед яких знаходимо таких авторитет-
них поетів, як Єгіше Чаренц, уривок з поеми якого “Ленін” переклав П. Тичина, він 
же переклав поезії Акопа Акопяна і Ованеса Ованнесяна. Григорій Піддубний подав 
текст свого перекладу одного оповідання зі збірки творів сучасних азербайджан-
ських письменників “Молодий Азербайджан”, що вийшла за редакцією відомого 
друга азербайджанського народу А. В. Багрія 1930 року (Харків – Одеса).

Широко представлена в антології грузинська література, поезія і проза. Тут бачи-
мо вступні строфи із шедевра Шота Руставелі “Левень у барсовій шкурі” в перекла-
ді Миколи Бажана (журнал “Червоний шлях”, 1933 р.), а також вірші С. Чиковані 
(переклав М. Бажан), Н. Бараташвілі (переклад Івана Кулика), зразки оповідань та 
уривки з роману “Хізані Джако” М. Джавахішвілі, перекладені Г. Наморадзе і В. Ле-
вицьким. У цих зразках прози помітно пробивається антиколоніальний струмінь.

У третьому (післявоєнному) розділі вміщено переклади творів вірменської літе-
ратури (Ованес Туманян, Ованес Ованнесян, Сільва Капутікян) та вже відомого 
осетинця Коста Хетагурова. Включено до книги в перекладі Г. П. Пінгір’ян зі ста-
ровірменської мови (грапар) також уривок з вірменської хроніки VIII ст., де йдеться 
про заснування Києва.

Як бачимо, авторові залежало на тому, щоб кожне свідчення зв’язків Харкова з 
народами “Радянського Сходу” було зафіксоване і включене в науковий обіг.

Переклади творів авторів зарубіжної Азії теж мали своє значення – вони свідчи-
ли про часи, коли спостерігалося піднесення сходознавства в Україні – кінець 
20-х – початок 30-х рр., – що мало б штовхати молоді сили української літератури 
на вивчення спадщини і сучасних досягнень прозаїків і поетів радянських респуб-
лік Сходу, а також звертати більше уваги на художню культуру наших східних су-
сідів. Цілком зрозуміло, що А. Ковалівський не міг у той час писати про вплив 
памфлету М. Хвильового про “Азіатський Ренесанс” на розвиток українського схо-
дознавства, вивчення східних мов та переклади з них на українську. А що так і 
було, свідчить “Антологія літератур Сходу”.

Упорядник, він же автор цінних приміток-коментарів, при кожній нагоді підкрес-
лював пріоритет українських перекладачів в ознайомленні читачів з тим чи іншим 
твором. Він зазначає, що український переклад п’єси Калідаси “Хмара-вістун” значно 
покращений автором перекладу П. Ріттером порівняно з його російським перекла-
дом. З гордістю підкреслює, що переклад з мови гінді твору індійського письменника 
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Прем Чанда, зроблений О. П. Баранниковим і надрукований у журналі “Червоний 
шлях” у 1926 році, є першим у Європі. Твір перського прозаїка Мохаммеда Джемаль-
заде “Державний муж” зі збірки “Що було й чого не було”, вказує упорядник, вий-
шов у Харкові 1932 року, в перекладі Б. Нікітіна, О. Сафарова та Н. Фурсенка, 
раніше, ніж у Росії. До цього переліку слід долучити також три оповідання турець-
кого письменника Омера Сейфеддіна, які друкувалися у “Східному світі” та в збірці, 
що побачила світ 1932 року. Що ж стосується російського перекладу, то він з’явився 
значно пізніше. Вперше в Україні побачили світ і корейські пісні, записані в Харкові 
від носіїв мови, як повідомляє А. П. Ковалівський [Антологія… 1961, 418–419].

Найбільше місця упорядник приділив турецькій літературі, це – цілком зрозумі-
ло: саме в цей час успішно розвиваються українсько-турецькі культурні зв’язки, 
чому сприяло проведення в Харкові двох сходознавчих з’їздів (про які він досить 
широко написав у своєму вступі), відбувся обмін делегаціями, створено механізм 
взаємодії. У цей період було здійснено цілий ряд перекладів творів сучасних попу-
лярних авторів Туреччини. Значний внесок у цю справу зробив тюрколог В. В. Ду-
бровський. А. П. Ковалівський, який завжди скрупульозно зазначав імена перекла-
дачів, ніде не згадує, що переклади творів Омера Сейфеддіна, Рефіка Халіда та 
Якуба Кадрі Караосманоглу здійснив В. В. Дубровський, в’язень ГУЛАГУ, а потім 
голова “Просвіти” в Харкові та післявоєнний емігрант, котрий і в еміграції працю-
вав на Україну. Крім того, прозаїки були представлені ще уривками з роману Халіде 
Едіб “Вогняна сорочка”, а поети – віршами Мехмеда Еміна (переклав П. Тичина) та 
Ахмеда Хашіма в перекладі самого упорядника. У його ж перекладі бачимо уривки 
з поезій арабського поета-філософа Аміна Рейхані.

Перська література представлена згаданим вище Мохаммедом Джемаль-заде, 
зразками віршів класиків Гафіза, Румі, Омара Хайяма, Баба Тагіра.

Харків славився своєю індологією, тож упорядник включив до “Антології…” 
уривки перекладів з мови палі (за рукописом П. Г. Ріттера), санскритських текстів 
Ріг Веди, твору Калідаси (санскрит, бенгалі), а також поезії великого поета Бенгалії 
Рабиндраната Тхакура. Про Прем Чанда мова йшла вище.

У вступному слові йшлося про співробітництво ХДУ з китайськими вишами, се-
ред текстів бачимо кілька перекладів Б. Вєтрова російською мовою, в тому числі 
знаковий вірш Мао Цзедуна і зразок публіцистики. Також російською мовою публі-
куються зразки індонезійської та малайської поезії. Уривками з новели С. Токунага 
“Голод за багатого врожаю” та короткими поетичними творами в перекладах 
О. Кремени і Ф. Пущенка представлена японська література. 

Деякі тексти, хоча й не писані східною мовою, все ж включені до книги, як і 
уривки з творів історичних, які написав сам А. П. Ковалівський (йдеться про росій-
ськомовні уривки з праць про Ібн Фадлана, аль-Мас‛уді, Павла Халебського).

Велике місце в книзі займають “Примітки” – с. 371–449. Це – справжній путів-
ник по книзі, який міг створити тільки сам Андрій Петрович з його багатющою 
ерудицією, не лише дослідник, а й учасник літературного процесу в Харкові протя-
гом багатьох років.

Поява цієї книги на початку 60-х рр. ХХ ст., хоча б у великих бібліотеках, бо 
більша частина накладу була знищена і не дійшла до читачів, свідчила про набли-
ження відродження традицій українського сходознавства, традицій А. Ю. Крим-
ського. Воно настало після проголошення Україною незалежності.
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Відомості про ṣaqāliba В арабських
писемних документах іх–х століть

У науковому дискурсі щодо початкового етапу процесу формування українського 
етносу провідне значення набула проблема обґрунтування семантичної визна-

ченості терміна ṣaqāliba, інформація про який міститься у творах учених Арабсько-
го халіфату ІХ–Х століть. Цей термін, очевидно, становить форму ламаної множини 
від форми однини, котрі умовно реконструюють від іменника ṣaqlāb, який, у свою 
чергу, є арабською передачею грецького етноніма Σκλαβήνοι або Σκλάβοι, котрий ра-
зом з латинськими формами Sclavi та Sclaveni в VI столітті поширився у візантій-
ських та латинських писемних джерелах для означення племінних угруповань, які 
залюднювали землі, що простягалися з півдня на північ від Дунаю до Вісли, а із за-
ходу на схід – від середньої течії ріки Сави до Дністра [Procopii Caesariensis 1905, 
ІІІ, 14; IV, 4; Iordanis 1855, V, 34, 35]. Саме в цьому значенні цей етнонім увійшов 
до арабської писемної традиції доби раннього Середньовіччя. Найбільш давня з ві-
домих згадок ṣaqāliba міститься у “вірші”, що присутній в описовій частині касиди 
поета другої половини VII століття ал-Ахтала. Звернувши увагу на незвичний для 
арабів зовнішній вигляд слов’янських поселенців, що прибули в Сирію після 663 
або 665 року [Lewicki 1948, 8], ал-Ахтал повідомив про те, що “верблюди каравану 
відступають [вбік] перед зустрічними людьми, немов вони вбачають у них натовп 
золотоволосих ṣaqāliba” [Ahtal 1891, 18; Калинина 1995, 508–509].

Семантика досліджуваного нами етноніма, поданого у згаданій касиді, цілковито 
відображує сутність визначеної проблеми, яка полягає в тому, що в арабській пи-
семній традиції названої історичної доби термін ṣaqāliba являє собою суто родове 
поняття, яке означає етнічну спільноту тих мешканців Європи, котрі розмовляли 
слов’янськими мовами, взагалі. Лише у творі літератора-адіба Ібн ал-Факига ал-
Гамадані, який має назву “Книга країн”, написаному, імовірно, у 290/903 році [Le-
wicki 1969, 10], міститься повідомлення про відмінність зовнішнього вигляду чорних 
і смуглявих ṣaqāliba, які мешкають “поблизу від моря”, від ясноволосих і вродли-
вих слов’ян, що залюднюють місцевості, розташовані “на суші” [Ibn al-Fakih 1885, 
145]. Таким чином, названий учений у своєму повідомленні здійснив спробу відо-
кремлення за ознаками зовнішнього вигляду балканських слов’ян від решти 
слов’янського населення Центральної і Східної Європи. Однак у творах інших 
арабських учених ІХ–Х століть подібних спроб не спостерігається.

Втім, у наш час завдання виокремлення із загального обсягу повідомлень про 
ṣaqāliba, присутніх в арабській писемній традиції, тих фрагментів оригінальних 
текстів, де згаданий етнонім означає предків українців, набуло пріоритетного зна-
чення у зв’язку з тенденцією, що спостерігається в розвитку європейської орієнта-
лістики, а саме переорієнтацією наукових пошуків від загального аналізу окремих 
повідомлень до аналітико-критичного відбору й систематизації сукупності цих по-
відомлень відповідно до визначеної тематики. У цих умовах подальший розвиток 
арабістичних досліджень у вітчизняному джерелознавстві, на нашу думку, має від-
буватися в напрямі створення збірки повідомлень арабських писемних джерел доби 
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раннього Середньовіччя з історії України. Але для вирішення цього завдання необ-
хідним є визначення теоретико-концептуальних засад джерелознавчого опрацюван-
ня відповідного джерельного матеріалу [Крюков 2007, 77–87].

Відповідно до цього процес виокремлення із загального обсягу інформації про 
ṣaqāliba повідомлень про предків українців має здійснюватися на засадах розумін-
ня цих повідомлень як концептуальних засад для подальшого розвитку українського 
арабістичного джерелознавства. При цьому особливого значення набуває просторо-
вий вимір текстологічного аналізу досліджуваного джерельного матеріалу, тобто 
урахування інформації про елементи ландшафту та населені пункти, тією чи іншою 
мірою пов’язані з місцевістю, яку в зазначений час залюднювали предки українців. 
Наступним напрямом наукового пошуку має бути порівняльний аналіз інформації 
про досліджувану етнічну спільність з повідомленнями про етноси, які мешкали на 
суміжній зі згаданою місцевістю території. Важливим є окреме виявлення семан-
тичного значення етноніма ṣaqāliba в кожному випадку його наявності в тому чи ін-
шому фрагменті оригінального тексту. Така дослідницька операція можлива на 
засадах урахування принципів текстологічного аналізу, розроблених українським 
арабістом Вольфом Бейлісом [Бейлис 1989, 52–66]. Отже, наше дослідження є спро-
бою запровадження розглянутих теоретико-концептуальних засад у науковий по-
шук щодо виявлення в загальному обсязі інформації про означені даним етнонімом 
племінні угруповання, яка присутня у творах арабських учених доби раннього Се-
редньовіччя, тих фрагментів оригінальних текстів, де названий термін використо-
вується для позначення предків українців.

Найбільш давні за часом свого походження повідомлення про предків українців 
містяться в “Книзі шляхів і царств”, написаній географом Абу-л-Касимом ‛Убай-
даллахом ібн Хурдазбігом близько 272/885–886 року [Marquart 1903, 390]. То був час, 
коли відбулося завершення процесу формування головних антропологічних ознак 
українців [Вовк 1995, 7–38; Балушок 2004, 94, 185], а перегрупування слов’янських 
племен, яке відбулося внаслідок великого розселення слов’ян, являло собою відо-
браження виникнення тих засад, на яких надалі відбулося утворення українського 
народу [Баран 2007, 114]. Цей процес відбувався в межах “української етногенетич-
ної ніші”, тобто того природно-географічного ареалу, що на півночі сягав Південного 
Полісся та Сіверського Лівобережжя, а на півдні обмежувався землями, прилегли-
ми з півдня до басейну ріки Росі [Балушок 2008, 49–51].

Варто звернути увагу на значення досліджуваного етноніма, який згаданий у 
розділі твору Ібн Хурдазбіга, означеному назвою “Титул володарів землі” [Іbn Khor-
dadhbeh 1889, 118–119]. Орієнтиром у цьому пошуку має бути виявлення правиль-
ної форми арабського написання титулу слов’янського правителя. Адже ті рукописи 
названого твору, що збереглися до сьогодення, містять у собі різні варіанти його на-
писання, а саме q.nān та q.bād. Спроби дослідників зробити кон’єктури цих напи-
сань мали кінцевим результатом визнання як найбільш коректної форми q.nāz 
[Lewicki 1956, 88]. Отже, в досліджуваному нами фрагменті простежується араб-
ська передача титулу “володаря слов’ян” безпосередньо зі слов’янської мови, і тому 
саме речення має розумітися таким чином: “[титул] правителя слов’ян – князь”. На 
думку дослідників, автор “Книги шляхів і царств” міг запозичити слов’янське зву-
чання цього титулу під час його спілкування через перекладачів-слов’ян з купцями-
русами, які постачали свої товари до Багдада [Іbn Khordadhbeh 1889, 154; Lewicki 
1956, 63]. Таким чином, ми вважаємо, що значення дещо зміненої форми написання 
досліджуваного нами етноніма, а саме ṣaqālib, у зазначеному фрагменті поширюєть-
ся лише на населення тієї країни, звідки прибули згадані купці, тобто України-Русі.

У творі Ібн Хурдазбіга названий етнонім згадується також у переліку етносів, що 
залюднювали північну частину населеної чверті Землі, а саме після хозарів та аланів, 
які мешкали, відповідно, на землях Азово-Каспійського межимор’я, Центрального 
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Прикавказзя і Середнього Подоння, але перед аварами, що розселилися на терито-
рії Середнього Подунав’я [Іbn Khordadhbeh 1889, 118–119]. Така локалізація ṣaqālib 
дає підставу для міркування, що в зазначеному фрагменті йдеться про ті слов’янські 
племена, які мешкали на території України, тобто на землях, що простягалися зі 
сходу на захід від верхоріччя Сіверського Дінця, де пролягала західна межа Хо-
зарського каганату, через Середнє Подніпров’я і гірське пасмо Українських Карпат 
до Середньодунайської низовини, де був розташований Аварський каганат. 

У згаданому творі Ібн ал-Факига ал-Гамадані цікавим є загадкове повідомлення 
про те, що Кавказькі гори (jabal al-qabq), у яких мешкає “рід зі слов’ян” (jins min 
aṣ-ṣaqāliba), сягають “країни словʼян” (bilād aṣ-ṣaqāliba) [Ibn al-Fakih 1885, 295]. 
Погоджуючись із висловленим у науковій літературі міркуванням, згідно з яким це 
повідомлення є контамінацією відомостей про Кавказ та Карпати, ми пропонуємо 
урахувати також припущення, що йдеться про чати східних слов’ян, які у VIIІ–
ІХ століттях мешкали на землях, що простягалися від Нижнього Подоння до пониз-
зя ріки Кубані [Lewicki 1969, 14, 39, 117]. У такому разі виявляється, що територія 
“країни слов’ян”, якої сягають Кавказькі гори, пролягала зі сходу на захід від Ниж-
нього Прикубання до гірського пасма Карпат, охоплюючи той територіальний прос-
тір, західну частину якого заселяли карпатські слов’яни, а східну – слов’яни, що 
просувалися на ті землі, де наприкінці ІХ – на початку Х століття виникло Тмута-
раканське князівство [Якобсон 1958, 480]. Таким чином, на нашу думку, в зазна-
ченому фрагменті також йдеться про слов’янські племінні угруповання, що були 
безпосередніми предками українців.

Особливої уваги, на наш погляд, потребує розповідь про “країну слов’ян” (aṣ-
ṣaqlabīya), що являє собою складову “записки” анонімного мандрівника, імовірно 
купця, подану у творі “Книга коштовних дорогоцінностей” іншого представника 
“описового” жанру арабської географії доби раннього Середньовіччя, а саме Абу 
‛Алі Ахмада ібн ‛Умара ібн Руста [Іbn Ruste 1892, 143–145]. З аналізу тексту цього 
писемного документа, написаного близько 903 року [Miquel 1967, XXII], виявляєть-
ся, що автор цієї “записки” подорожував від дельти Волги проти течії цієї ріки. Він 
досягнув того міста, розташованого поблизу від початкової межі aṣ-ṣaqlabīya, що 
означене назвою wāntīt, лише після того, як минув Волзько-Камську Булгарію. Якщо 
припустити, що в цьому оповіданні термін madīna, тобто “місто”, має значення не 
“населений пункт”, а “місцевість мешкання wāntīt”, то можливим є відновлення 
правильної арабської форми написання назви зазначеного племінного угруповання, 
тобто wāntīj. Щодо кінцевого пункту подорожування анонімного мандрівника тери-
торією “країни слов’ян” міста j.rwāb, то також можна відновити правильну араб-
ську форму його написання, а саме hurwāt. Виявляється, що автор досліджуваного 
нами історичного документа від землі в’ятичів через Київ, а потім Лядським шля-
хом досягнув північно-західної частини гірського пасма Східних Карпат, заселеної 
в той час хорватами Західної Галичини. Такий висновок підтверджується віднов-
ленням правильної форми арабського написання імені правителя “країни слов’ян”, 
а саме Swyat bulk. Адже справді, на час виникнення досліджуваного нами руко-
писного документа Західна Галичина перебувала у складі держави, що мала назву 
Велика Моравія (μεγάλη Μοραβία), яку очолював Святополк І Великоморавський 
(870–894). Таким чином, виявляється, що автор “записки”, подорожуючи на захід 
від Києва, через міста Сутійськ і Гродків, територією Галичини, досягнув Червен-
ських міст Волині [Грушевський 1991, 292; Jakimowicz 1931, 169–176]. Надалі на-
званий торговельний шлях через Сандомир, Краків та південні польські міста 
Ополе, Вроцлав і Клодзко сягав столиці князівства словаків – зличанів, міста Лібіце 
[Nasz 1948, 17–18], а його кінцевим пунктом було баварське місто Регенсбург [Ва-
силевский 1908, 121–150]. Саме цим торговельним шляхом, але у зворотному на-
прямі, негоціанти міжнародної єврейської торговельної корпорації, означені назвою 
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rāḏānīya, транспортували свої товари з мусульманської Іспанії до Києва і надалі рі-
кою Волгою, територією Хозарського каганату, Каспійським морем та володіннями 
Арабського халіфату – до Китаю [Пріцак 2003, 850, 857–861; Lewicki 1956, 141–150].

Окрім того, в тій самій “записці”, що міститься у творі Ібн Руста, присутня роз-
повідь про “країну мадярів” (al-majġarīya) [Іbn Ruste, 1892, 142–143]. В описанні 
автором цього писемного документа західної межі просторового розташування цієї 
країни повідомляється про те, що вона стикається з Чорним морем у тій місцевості, 
де в нього вливаються дві ріки. Ґрунтуючись на цьому повідомленні, дослідники 
ідентифікують західну частину країни мадярів з тією територією, яку згадане пле-
мінне угруповання опанувало після його перекочування до степової смуги Північ-
ного Причорномор’я [Заходер 1967, 129–130; Lewicki 1977, 33–35, 94–95, 102–103], 
тобто з межиріччям Дунаю й, імовірно, Дніпра або Дону. У цій розповіді ṣaqāliba 
згадуються як мешканці суміжних з володіннями мадярів земель, з яких останні 
стягували данину, а також як невільники, що постачалися мадярами до портового 
міста Керчі задля продажу їх візантійцям. Зважаючи на те, що у цих фрагментах 
значення етноніма ṣaqāliba незрозуміле, ми вважаємо за доцільне в цьому разі спи-
ратися на факт, який є безсумнівним, а саме на таку обставину, що в цьому випадку 
значення названого етноніма поширюється на ті слов’янські племінні угруповання, 
які мешкали на суміжній з володіннями мадярів території, а отже – перебували у 
сфері насильницького відчуження кочівниками того продукту, що вироблявся сусід-
нім з ними землеробським населенням [Zeman 1979, 113–130]. Разом з тим, на нашу 
думку, варто звернути увагу на присутнє в цій розповіді повідомлення про північну 
частину “країни мадярів”. Згідно з автором “записки”, ця земля являє собою лісис-
ту і вологу місцевість із численними обробленими ланами. Варто припустити, що в 
зазначеному фрагменті йдеться про територію розселення сіверян та землі, залюд-
нені аланами, що розташовувалися на схід від верхоріччя Сіверського Дінця. Під-
твердженням цієї версії є наявність руїн оборонних споруд поблизу від міст Харкова 
і Воронежа. На думку дослідників, ці руїни є залишками рову, який обмежував з 
півночі територію розселення згаданих племінних угруповань і відокремлював за-
хідні володіння Хозарського каганату від тієї частини степової смуги Східної Євро-
пи, що контролювалася мадярами [Бережинский 2002, 47; Lewicki 1977, 35, 107].

Важливе значення в наших наукових пошуках має інформація, подана у творі 
ученого-адіба Абу-л-Хасана ‛Алі ібн ал-Хусайна ал-Мас‛уді “Золоті луки й родови-
ща коштовностей”, складеному, за словами самого названого вченого, у 332/943–
944 році [Maçoudi 1864–1877, І, 363, 364; ІІ, 16]. Зокрема, серед правителів слов’ян 
ал-Мас‛уді назвав ім’я ad-Dīr [Maçoudi 1864–1877, ІІІ, 65], яке ототожнюється до-
слідниками з Діром, правителем Києва (873–882) [Літопис Руський… 1989, 12–13; 
Бейлис 1963, 310–312]. Повідомлення ал-Мас‛уді про наближеність західної межі 
очолюваного Діром слов’янського протодержавного утворення до володінь прави-
теля паннонських мадярів (malik at-turk) [Крюков 1987, 69] є свідченням його обіз-
наності про те, що на час написання ним свого твору колись підлегла Діру територія 
не обмежувалася землями Середнього Подніпров’я, а простягалася далі на захід, 
охоплюючи Східнокарпатський регіон. Варто звернути увагу також на повідомлен-
ня про прагнення мусульманських купців потрапити до столиці держави Діра.

При цьому доцільно зіставити розглянуту інформацію з наявною у творі пред-
ставника “класичної школи” арабських географів Абу Ісхака ал-Фарісі ал-Істахрі 
“Книга шляхів і царств”, що був відредагований автором близько 340/950–951 року 
[Kramers 1932, 9–30], інформацією про торговельний маршрут, який сполучав місто 
Київ (Kuyāba) зі столицею Волзько-Камської Булгарії [al-Istakhri 1870, 227]. Додамо 
до висловленого, що молодший сучасник названого вченого, Абу-л-Касим ібн Хау-
кал, у своєму творі “Книга картини Землі”, написаному близько 356/966–967 року 
[Крачковский 1957, 199], назвав місто Київ та ріки, що протікають у країні слов’ян, 
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серед головних постачальників хутр на ринки мусульманського Сходу [Ibn Haukal 
1873, 281; Ibn Haukal 1938–1939, І, 392]. Справді, з ІХ століття саме до Києва заво-
зилося зібране князями “полюддя”, значну частину якого складали хутра. Саме ця 
обставина зумовила перетворення Києва в Х столітті на головну базу створення то-
варних запасів хутр. Цей висновок підтверджується тим фактом, що на той час ху-
тра являли собою в місті Києві головний еквівалент вартості товарів [Томілович 
1999, 216]. Таким чином, виявляється, що значення топоніма “країна слов’ян” у 
творі названого вченого означає Україну-Русь, столицею якої було місто Київ [Літо-
пис Руський… 1989, 13].

Якщо систематизувати інформацію про ṣaqāliba – предків українців, яка подана 
у творах учених Арабського халіфату ІХ–Х століть, то виявляється таке: 1. Назване 
угруповання племен мешкало на території, яка простягалася зі сходу на захід від 
верхоріччя Сіверського Дінця до Середньодунайської низовини, охоплюючи при 
цьому землі Середнього Подніпровʼя та Східнокарпатського регіону разом із за-
людненою хорватами Західною Галичиною; 2. Зважаючи на те, що головною етніч-
ною складовою колонізаційного руху словʼян у східному напрямі були сіверські 
словʼяни, доцільно припустити, що виявлена контамінація відомостей про Кавказ 
та Карпати, де мешкає “рід зі слов’ян”, відображує реальну історичну подію, а саме 
поширення регіону розселення предків українців на сході до пониззя ріки Кубані; 
3. Деяким арабським вченим досліджуваної історичної доби, зокрема ал-Мас‛уді, 
було відоме імʼя правителя Києва, літописного Діра. Повідомлення цього вченого 
свідчить про те, що Київ був важливим центром торгівлі з мусульманським Сходом. 
Ця інформація має підтвердження у творах представників “класичної школи” 
арабської географії. При цьому виявляється, що в географічному творі Ібн Хаука-
ла семантика топоніма “країна слов’ян” (aṣ-ṣaqlabīya), головне місто якої означене 
назвою Kuyāba, співвідноситься саме з Україною-Руссю, столицею якої був Київ.
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ІСТОРІЯ

С. В. Капранов

КІТа ІККІ Та мОдеРнІзацІЯ КиТаю

Кіта Іккі1 北一輝 (Кіта Терудзіро 北輝次郎)2 – найбільш контроверсійний япон-
ський мислитель ХХ ст., ідеї якого й сьогодні продовжують цікавити інтелек-

туалів як на його батьківщині, так і за її межами. Про це свідчать присвячені йому 
численні дослідження й перевидання його творів, у т. ч. й нещодавні (наприклад, 
видання “Нарису законопроекту реорганізації Японії” відомим видавництвом “Цюо 
корон” 2014 р.). До образу Кіта Іккі неодноразово зверталися письменники [про це 
див.: Іноуе 2007, 2–18] і кінематографісти, зокрема режисер Йосіда Йосісіґе 吉田
喜重 у фільмі 1973 р. “Воєнний стан” (Кайґенрей 戒厳令). 

Спадщина Кіта Іккі, якою захоплюються і “нові праві”, і “нові ліві”, дістає роз-
маїті, подекуди протилежні оцінки. Відомий японський вчений Маруяма Масао у 
своїй лекції в Токійському університеті 1947 р. назвав його “ідейним батьком 
японського фашизму” [Maruyama 1969, 28], і цю оцінку нерідко повторюють і сьо-
годні. Перша книга Кіта заслужила високу оцінку з боку такого видатного діяча 
комуністичного руху, як Катаяма Сен (1859–1933), а останню його книгу часом по-
рівнюють із “Mein Kampf” А. Гітлера [див., наприклад: Hotta 2007, 63; Maruyama 
1969, 28]. Інші називають Кіта Іккі ультранаціоналістом або радикальним націо-
налістом. Зокрема, Б. Андерсон у своїй популярній праці “Уявлені спільноти” на-
водить погляди Кіта Іккі як приклад “офіційного націоналізму”, а самого його 
характеризує як “радикал-націоналістичного ідеолога і революціонера” [Андерсон 
2001, 126–127]. Проте сучасний індійський вчений Б. Танкха не погоджується з ха-
рактеристикою Кіта як ультранаціоналіста і вважає, що він був насамперед соціа-
ліст (“соціаліст-націоналіст”) і війну виправдовував з послідовно соціалістичних 
позицій як форму боротьби експлуатованих націй проти націй-експлуататорів [див.: 
Narasimhan 2011, 283–284]. Професор Наґойського університету Хіракава Хітосі 
також категорично заперечує проти характеристики Кіта Іккі як “ультранаціона-
ліста і фашиста”; дослідник стверджує, що ідеї Кіта були хибно сприйняті в Японії 
1930-х рр. і призвели саме до того, чого боявся їхній автор [Hirakawa 2009, 11]. Кі-
тахара Міціо пише: “Об’єктивно кажучи, Кіта Іккі був дуже цікавим мислителем, 
що поєднував марксизм, антизахідну філософію, мілітаризм і японську версію ра-
сизму, яка виникла як реакція на західний расизм” [Kitahara 2001, 8]. Хотта Ері за-
кликає підходити до оцінки Кіта та його ідей обережно й зазначає, що “фактично 
залишається більше питань, ніж відповідей, стосовно його реального значення в іс-
торії” [Hotta 2007, 63]. 

Картину значно ускладнює й проблематичність деяких термінів, які застосовують 
до поглядів Кіта Іккі. Насамперед дискусійним залишається застосування до япон-
ських реалій першої пол. ХХ ст. терміна “фашизм” [див., наприклад: Молодяков 
1999, 278–291; Fauconnier 2005]. Інший термін, кокка сякайсюґі 国家社会主義, що 
його часто використовують у япономовній літературі щодо зазначеного мислителя, 
не має однозначного аналога в західних мовах: його перекладають і як “державний 
соціалізм” (що відповідає дослівному значенню), і як “національний соціалізм”, 



С. В. Капранов

46                                                                                                          Східний світ, 2015, № 4

і як “націонал-соціалізм”. Відтак його застосовують і до Лассаля, і до Бісмарка, і до 
СРСР, і до нацистської Німеччини, про що свідчить відповідна стаття “Encyclopedia 
Nipponica 2001” [Нісіда 1986, 377, 382] або хоча б японської “Вікіпедії”. У самій 
Японії в 1920–1930-ті рр. існувало принаймні два різні напрями думки, які позна-
чають зазначеним терміном; російський дослідник В. Молодяков пропонує їх нази-
вати відповідно “державним соціалізмом” і “національним соціалізмом”. Концепцію 
Кіта Іккі він називає “найбільш чистою формою” першого з них [докладніше див.: 
Молодяков 1999, 129–134].

В українській науково-дослідницькій і навчальній літературі нам вдалося знай-
ти лише поодинокі згадки про Кіта Іккі. Так, В. Бебик у підручнику політології на-
зиває його “лідером японських націонал-соціалістів” і порівнює з А. Гітлером та 
Б. Муссоліні [Бебик 2004, 87]. Соціолог П. Кутуєв, посилаючись на Б. Андерсона, 
характеризує Кіта Іккі як “одного з провідних ідеологів японського націоналізму 
після реставрації Мейдзі” і згадує про його аналогію між класовою боротьбою та 
боротьбою націй-пролетарів із націями-експлуататорами [Кутуєв 2005, 166]. 

Ми не будемо в цій статті намагатися оцінити ідеї Кіта Іккі в цілому. Наше за-
вдання значно скромніше: розглянути погляди японського мислителя на ситуацію 
та суспільно-політичні процеси в Китаї, який переживав саме в той час один із най-
більших зламів у своїй історії. Як і інші держави Азії, котрі ще зберігали на той час 
незалежність, Серединна імперія у другій половині ХІХ ст. опинилася перед вибо-
ром: перетворитися на колонію (чи то кілька колоній)  або змінитися таким чином, 
щоб мати сили ефективно протистояти західній експансії. Останню трансформацію 
ми й будемо, дотримуючись усталеного в науці слововжитку (наприклад: [Fairbank, 
Reischauer, Craig 1965, 3–6]), називати “модернізацією”. Вона могла відбутися або 
шляхом реформ, або шляхом політичної революції. Наприкінці ХІХ ст. в Китаї 
оформилися два відповідні рухи: реформістський на чолі з Кан Ювеєм і революцій-
ний на чолі з Сунь Ятсеном. Як добре відомо, переміг другий з них, результатом 
чого стала Сіньхайська революція 1911 р., яка поклала початок цілій низці подаль-
ших революцій і переворотів. 

Саме на цей період припадає діяльність Кіта Іккі, безпосередньо пов’язана зі 
згаданими вище революційними подіями. Тому доцільно почати зі стислого викла-
ду його біографії, тим більше що вона практично незнайома українському читаче-
ві3. Крім того, без знання подій життя Кіта Іккі неможливо зрозуміти і його ідеї. 

Народився майбутній мислитель 3 квітня 1883 р. в містечку Рьоцу-Мінато 両津
湊町 на о-ві Садо 佐渡 (нині м. Садо 佐渡市 преф. Нііґата) в поважній родині: його 
батько, виробник саке, був також першим міським головою. Хлопчику дали ім’я Те-
рудзі 輝次 (він змінив його на Терудзіро 輝次郎 у 1903 р., після смерті батька). Те-
рудзі був старшим сином у сім’ї, мав молодшу сестру і двох братів. Один із них, 
Кіта Рейкіці 北昤吉 (1885–1961), згодом став відомим у тогочасній Японії політи-
ком, навіть депутатом парламенту. 

У дитинстві Терудзі страждав від хвороби очей, внаслідок якої втратив праве око 
і дістав прізвисько Одноокий Диявол (Катаме-но Мао 片目の魔王). Хвороба зава-
дила йому здобути систематичну освіту. Попри це, хлопець був жадібний до науки; 
особливо приваблювала його, зауважмо, китайська класика. Водночас, вже у шкіль-
ні роки, він зацікавився соціалістичними ідеями і з вісімнадцятирічного віку почав 
регулярно публікувати в місцевій газеті “Садо сімбун” 佐渡新聞 статті на політич-
ну тематику, в яких критикував державний устрій та ідеологію (зокрема, доктрину 
країноєдності-кокутай4), висловлював свою думку щодо ймовірної війни з Росією 
тощо. У країні, де щойно (1900 р.) було прийнято спрямований проти робітничого 
руху Закон про громадський спокій і поліцію (Ціан кейсацу хо 治安警察法), вільно-
думство юнака привернуло увагу правоохоронних органів. Батькові, проте, вдалося 
залагодити справу, і Терудзі уник покарання. Варто зазначити, що вже перші статті 



Кіта Іккі та модернізація Китаю

The World of the Orient, 2015, № 4                                                                                          47

свідчать про небайдуже ставлення Кіта до подій у Китаї (до цього ми повернемося 
нижче). Крім політичних статей, юнак писав також вірші, які публікував у різних, 
переважно місцевих, часописах [Іноуе 2007, 18–25]. 

Коли молодший брат, Рейкіці, поступив 1904 або 1905 р.5 до Університету Васе-
да, Кіта Іккі (тоді Терудзіро) поїхав із ним до Токіо й став вільним слухачем, пра-
цював у наукових бібліотеках, самостійно вивчав суспільні науки та філософію. У 
Токіо Кіта познайомився з багатьма відомими діячами соціалістичного руху, серед 
яких були Сакаї Тосіхіко 堺利彦 (1870–1933), анархо-синдикаліст Котоку Сюсуй 
幸徳秋水 (1871–1911) та ін. 

Результатом студій молодого мислителя стала його перша книжка “Доктрина 
країноєдності та чистий соціалізм” (Кокутайрон ойобі дзюнсей сякайсюґі 国体論及
び純正社会主義), опублікована 1906 р. [Кіта 1906]. У першій своїй книзі Кіта про-
демонстрував неабияку ерудицію: він торкається питань економіки, юриспруденції, 
філософії, політики, біології тощо. Піддає різкій критиці державну систему, засно-
вану на Конституції Мейдзі, та доктрину країноєдності (кокутай), висунувши нато-
мість власну оригінальну концепцію “соціальної демократії” (сякай мінсюсюґі 社会
民主主義), яка мала базуватися на двох органах влади – імператорі (божественне 
походження якого Кіта заперечував) та парламенті, який представляє народ. Ви-
знаючи слушність економічних теорій Маркса, Кіта критикував теорію класової 
боротьби як застарілу. Він звертається до державницьких ідеалів Платона та Мен-
цзи, в яких вбачає витоки соціалізму. 

Цю велику за обсягом (у тисячу сторінок) працю через крамольний зміст не хо-
тіло друкувати жодне видавництво, й авторові довелося видавати її на гроші, надані 
родиною. Через кілька днів книжку було заборонено за “небезпечні ідеї”, а за авто-
ром встановлено спостереження поліції. Натомість у “лівому” середовищі книга 
мала успіх: її схвалили такі відомі діячі, як марксист, майбутній перекладач “Капі-
талу” японською Кавакамі Хадзіме 河上肇 (1879–1946), економіст Фукуда Токудзо 
福田徳三 (1874–1930) та, як уже було зазначено, Катаяма Сен. 

Попри це, Кіта тяжко переживав заборону книги. Позбавлений можливості ви-
словлюватися й діяти в Японії, він шукав нового поля діяльності. Відтак мислитель 
познайомився з паназіатистом Міядзакі Тотеном 宮崎滔天 (1871–1922)6 та його од-
нодумцями і захопився ідеєю спільної боротьби народів Азії проти західного імпе-
ріалізму. Це привело Кіта в коло китайських політичних емігрантів, серед яких були 
Сунь Ятсен (Сунь Вень 孫文, 1866–1925), Сун Цзяожень 宋教仁 (1881–1913) і Хуан 
Сін 黄興 (1874–1916). Наприкінці 1906 р. він вступив до створеного роком раніше 
Китайського революційного об’єднаного союзу (Чжунґо ґемін тунменхуей 中国革
命同盟会; пізніше Китайський об’єднаний союз Чжунґо тунменхуей 中国同盟会, 
скорочено Тунменхуей). Саме тоді Кіта Терудзіро для кращого спілкування з китай-
ськими соратниками узяв собі ім’я на китайський штиб – Іккі. У Тунменхуеї Кіта 
Іккі став на бік націоналістичного крила, лідерами якого були Сун Цзяожень та 
Хуан Сін і яке перебувало в опозиції до Сунь Ятсена.

У колі знайомих Кіта був і Лю Шіпей 劉師培 (1884–1919), автор трактату “Сут-
ність китайського суспільного договору” (1903), у якому намагався довести близь-
кість ідей Ж.-Ж. Руссо та конфуціанської традиції [Wang 1998, 160]. У 1907–1908 рр. 
він перебував у Японії. Під впливом японських друзів Лю Шіпей захопився анар-
хізмом і став одним із перших пропагандистів цього напряму політичної думки в 
Китаї (пізніше він, однак, розчарувався в “лівих” ідеях і завершив життя як монар-
хіст і конфуціанець). 

1910 р. були заарештовані 25 лівих активістів на чолі з Котоку Сюсуєм. Їх звину-
ватили в підготовці замаху на життя імператора. Нависла загроза арешту й над Кіта, 
який був товаришем Котоку. Проте в жовтні 1911 р. в Китаї почалося повстання 
проти маньчжурської династії, і Кіта Іккі поїхав до Шанхаю, щоби безпосередньо 
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взяти участь у революційній боротьбі. Звістка про страту Котоку 24 січня 1911 р. 
застала Кіта вже в Китаї. Офіційно він їхав як спеціальний кореспондент паназіа-
тистського Амурського товариства (Кокурюкай 黒龍会)7. У Шанхаї Кіта зустрів Ма-
буці Ясу 間淵ヤス (Судзуко すず子), свою майбутню дружину. 

Відтак Кіта Іккі став активним учасником Сіньхайської революції. Однак у бе-
резні 1913 р. внаслідок замаху загинув його друг Сун Цзяожень. У вбивстві газети 
звинуватили Сунь Ятсена; насправді, як нині відомо, його замовником був Юань 
Шікай 袁世凱 (1859–1916). Кіта намагався з’ясувати істину, через що у квітні гене-
ральний консул Японії у Шанхаї наказав йому на три роки залишити Китай. Він по-
вернувся до Японії розчарований тим, що революція 1911 р. не привела до успішної 
модернізації Китаю, до перетворення його на могутню передову державу, здатну 
протистояти західним колоніальним імперіям. 

На думку Л. Голднера, саме участь у китайській революції була переломним мо-
ментом в інтелектуальній біографії Кіта Іккі. Цей дослідник стверджує, що “Кіта в 
1911 р. був іще соціалістом та інтернаціоналістом і вважав китайсько-японське 
співробітництво засадничим для викорінення західного імперіалізму в Азії”, проте 
неспроможність китайської республіки стати могутньою державою стала причиною 
його розчарування й подальшої спроби “синтезу марксизму з культом японського 
імператора” [Goldner 2009, 92–93]. Натомість В. Молодяков вважає, що соціалістич-
ний період еволюції Кіта Іккі закінчився раніше, з публікацією його першої праці 
“Доктрина країноєдності та чистий соціалізм” [Молодяков 1999, 147]. Сам Кіта, од-
нак, не бачив істотних змін у своїх поглядах [Osedo 1973, 4]. 

Попри розчарування, Кіта Іккі не полишав спроб вплинути на хід подій. Він при-
ймав у Токіо китайських емігрантів. Коли прем’єром у квітні 1914 р. став Окума 
Сіґенобу 大隈重信 (1838–1922), мислитель представив йому свої погляди на полі-
тику щодо Китаю, проте безрезультатно. Невдовзі після початку І світової війни, 
у серпні 1914 р. Японія вступила в неї на боці Антанти і розпочала операцію із за-
хоплення німецької військово-морської бази Ціндао, орендованої в Китаю. А 1915 р. 
Японія висунула Китаю “21 вимогу” – фактично програму підкорення цієї країни, 
яка викликала обурення Кіта Іккі.

Він відчував, що настав час осмислити свій досвід й підвести підсумки, і взявся 
за написання другої книги, якій спочатку дав назву “Революційний Китай і зов-
нішньополітичні революції” (Какумей-но Сіна ойобі ґайко какумей 革命の支那及び
外交革命). Кіта працював над нею в 1915–1916 рр. Опублікована ця праця була 
лише 1921 р. під іншою назвою – “Неофіційна історія китайської революції” (Сіна 
какумей ґайсі 支那革命外史) [Кіта 1938]. Водночас криза спонукала мислителя до 
духовних пошуків, які привели його в січні 1916 р. до вчення Ніцірена8.

Тим часом добігає кінця трирічний термін заборони в’їзду до Китаю, і в січні 
1916 р. Кіта Іккі знову вирушає до Шанхаю. У Серединній державі саме розпоча-
лася “третя революція”. Проте під час свого другого перебування в Китаї Кіта став 
свідком піднесення хвилі антияпонських настроїв, кульмінацією якої став “Рух 
4 травня” 1919 р. Ймовірно, це наштовхнуло його на ідеї нової книги [Hotta 2007, 
64]. Він вирішив, що зараз головні проблеми лежать у царині японської політики: 
без модернізації самої Японії Китай не зможе стати модерною державою. Внаслі-
док роздумів над ними в Шанхаї за сорок днів літа 1919 р. була написана остання 
книга Кіта Іккі “Нарис засад реорганізації держави” Кокка кайдзоан ґенрі тайко 
国家改造案原理大綱 (перевидана 1923 р. з деякими лакунами під зміненою назвою 
“Нарис законопроекту реорганізації Японії” 日本改造法案大綱 Ніхон кайдзо хоан 
тайко, під якою відома й нині). 

У цій праці Кіта Іккі виклав план радикальних реформ, необхідних, на його дум-
ку, щоб “звільнити Азію”. Визнаючи обмеженість парламентарного шляху, він за-
кликав до військового перевороту (“військової революції”  ґундзі какумей 軍事革命), 
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який має очолити сам імператор, що стане, таким чином, “народним імператором” 
(кокумін-но тенно 国民の天皇). Крім того, мислитель пропонував запровадити об-
меження на приватну власність, зокрема  власність на землю, запобігти концентра-
ції капіталу, скасувати систему спадкових титулів, яка розділяє імператора та народ, 
тощо. До проекту входили також запровадження восьмигодинного робочого дня, 
державних пенсій, заборона дитячої праці, участь робітників в управлінні підприєм-
ствами й отримання частки з прибутку, земельна реформа на користь селян [Кіта 
1928]. Ця праця була заборонена в Японії до кінця ІІ світової війни9. В. Молодяков 
оцінює проект Кіта Іккі як “радикальну національно орієнтовану модернізацію тра-
диційного суспільства” [Молодяков 1999, 153]. 

На творчість Кіта звернули увагу впливові діячі паназіатистського руху Окава 
Сюмей 大川周明 (1886–1957) та Міцукава Каметаро 満川亀太郎 (1888–1936)10. 
Японія після І світової війни переживала економічну кризу. Зростала прірва між ба-
гатими й бідними. Процвітала корупція. Усе це призводило до нестабільності в сус-
пільстві, що показав, зокрема, рисовий бунт 1918 р. Окава і Міцукава вбачали вихід 
у революції. 28 червня 1919 р. Кіта написав із Шанхаю листа Міцукаві, який під за-
головком “Оптимальне судження щодо Версальської конференції” (Берусайю кайґі-ні 
тайсуру сайко ханкецу ヴェルサイユ会議に対する最高判決) пізніше був включе-
ний як додаток до “Неофіційної історії китайської революції” [Кіта 1938, 421–435]. 
У серпні 1919 р. Окава прибув до Шанхаю, де зустрівся з Кіта і переконав його по-
вернутися до Японії. 31 грудня мислитель повернувся на батьківщину, але не один: 
він усиновив китайського хлопчика-сироту11.

Одразу по приїзді, у січні 1920 р. Кіта Іккі вступив до товариства “Юдзонся” 
猶存社, створеного Окавою та Міцукавою 1 серпня 1919 р., і став одним із трьох 
лідерів цієї організації. Назва цього товариства, складна для перекладу, була взята 
з вірша китайського державного діяча Вей Чжена 魏徴 (580–643), який дістав пріз-
висько Дзеркало за те, що сміливо висловлював імператору критичні зауваження. 
В. Молодяков пропонує перекладати назву “Юдзонся” як “Товариство тих, хто за-
лишається”, тобто стійких і відданих [Молодяков 1999, 154]. “Юдзонся” видавало 
часопис “Отакебі” 雄叫び (“Сміливий заклик”). Проте проіснувало це товариство 
недовго.

У лютому 1923 р. до Японії прибув радянський дипломат А. А. Йоффе (1883–
1927) для проведення приватних переговорів щодо врегулювання міждержавних 
взаємин. Перемовини тривали з травня по серпень і не дали жодного значущого ре-
зультату, але перебування Йоффе в Японії спричинилося до бурхливої кампанії про-
тесту з боку націоналістичних та патріотичних кіл. Активну участь у ній брав і Кіта 
Іккі: він написав “Відкрите попередження Йоффе” (Йоффе-кун-ні осіуру кокайдзьо 
ヨッフェ君に訓ふる公開状), де, звертаючись до дипломата неввічливо “Йоффе-
кун” замість нейтрально-ввічливого “Йоффе-сан”, називав більшовиків бандитами, 
гіршими за імперіалістів царських часів (текст листа опубліковано як додаток у [Кіта 
1938, 437–458]). “Попередження” було розповсюджене автором у 30 тисячах примір-
ників. Окава й Міцукава були категорично проти цього, що й призвело до розриву. 

Після розпаду товариства Кіта Іккі відійшов від активної політичної діяльності 
і заглибився в буддійські практики (з 1929 р. він почав вести спеціальний духовний 
щоденник)12. Проте він приватним чином співпрацював із політиками з провідних 
партій – консервативної Сейюкай 政友会та демократичної Мінсейто 民政党, час від 
часу писав і анонімно розповсюджував поодинокі памфлети. Зокрема, 1932 р. було 
написано “Докладну записку щодо зовнішньої політики держави” (Тайґай кокусаку-
ні кансуру кемпакусьо 対外国策ニ関スル建白書) [Кіта 1938, 459–474], а 1935 р. – 
“Пропозицію щодо спільного японсько-американського консорціуму для інвестицій 
у Китаї” (Ніцібей ґодо тайсі дзайдан-но тейґі 日米合同対支財団ノ提議) [Кіта 
1938, 475–490].
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Навколо нього склалося неформальне коло послідовників, яке очолював Нісіда 
Міцуґі 西田税 (1901–1936). Він поширював ідеї Кіта, підпільно перевидав “План 
реконструкції” в кишеньковому форматі, створив кілька таємних товариств, як-от 
“Партію небесного меча” (Тенкенто 天剣党, 1927 р.). Нісіда познайомив Кіта з та-
кими лідерами руху “молодих офіцерів”, як Муранака Такадзі 村中孝次 (1903–
1937), Ісобе Асаіці 磯部浅一 (1905–1937), Куріхара Ясухіде 栗原安秀 (1908–1936) 
та ін. Через дії своїх “учнів” Кіта Іккі був вплутаний у кілька незначних інцидентів, 
одного разу навіть заарештований на кілька місяців. 

Після невдалої спроби перевороту 26 лютого 1936 р., в якому брали участь кіль-
ка його послідовників на чолі з Нісідою, Кіта Іккі був заарештований як ідейний 
натхненник заколоту, хоча безпосередньої участі в організації не брав. 14 серпня 
1937 р. він був засуджений до смертної кари закритим військовим судом (попри те, 
що був цивільним) без адвоката і права на апеляцію і розстріляний разом з Нісідою 
Міцуґі 19 серпня 1937 р. в токійській військовій в’язниці.

Перейдемо до поглядів Кіта Іккі щодо Китаю і, зокрема, модернізації цієї країни. 
Китайський дослідник Ван Хуей зазначає: “Японські інтелектуали, такі як Міядзакі 
Тотен і Кіта Іккі, виходячи з того, що незалежність і звільнення Китаю – необхід-
ний крок у визволенні Азії і навіть усього людства, або брали участь у практиці ки-
тайської революції, або бралися до безпосередніх досліджень рухів китайського 
суспільства і в такий спосіб спромоглися зробити глибокий політичний аналіз” 
[Wang 2007, 82]. Огляньмо, наскільки дозволяють межі нашої статті, головні етапи 
й результати цього аналізу.

Як було вказано, вже на самому початку своєї творчості Кіта Іккі звернувся до 
зазначеної тематики у статтях, написаних для “Садо сімбун”. Три з них, написані 
1903 р., були присвячені питанню можливої війни з Росією: “Майбутнє Японії та 
початок японсько-російської війни” (Ніппонкоку-но сьорай то ніціро кайсен 日本国
の将来と日露開戦), “Майбутнє Японії та початок японсько-російської війни (ще 
раз)” (Ніппонкоку-но сьорай то ніціро кайсен (футатабі) 日本国の将来と日露開
戦 (再び)), «Тьху на тих, хто говорить “ні” війні» (Тоцу, хікайсен-о іу моно 咄、非開
戦を言う者). У той час зазначене питання хвилювало багатьох; серед тих, хто ак-
тивно виступав за мир, був не лише відомий християнський філософ Уцімура Кан-
дзо 内村鑑三 (1861–1930), а й Котоку Сюсуй та Сакаї Тосіхіко, соціалістичні 
погляди яких поділяв і Кіта. Попри це, він відкидає пацифізм, розглядаючи війну 
не як лихо, а як шанс для своєї країни. Чжао Сяолян виділяє у згаданих статтях три 
головні ідеї: війна як шанс розбудувати імперію; війна як шанс врятувати “жовту 
расу”; війна як шанс “покарати варварів, ворогів цивілізації” (тобто росіян) і захис-
тити територіальну цілісність Китаю [Чжао 2006, 30–32]. Зокрема, Кіта вважав, що 
російсько-китайська війна 1900–1901 рр., вторгнення російських військ до Китаю 
під час повстання іхетуанів – це війна “білої раси проти жовтої”, й закликав Японію 
до зброї в ім’я збереження “азійської раси” [Hirakawa 2009, 10; Чжао 2006, 31–32]. 
Треба зазначити, що двадцятирічний провінційний публіцист де в чому мав рацію: 
перемога над Росією не лише дала Японії нові володіння, а й викликала захват у 
поневолених народів Азії як перемога їхніх братів-азіатів над Заходом. Він, однак, 
не до кінця розумів, що розбудова імперії несе загрозу важливій для нього терито-
ріальній цілісності Китаю. 

У першій своїй книзі  “Доктрина країноєдності та чистий соціалізм”  Кіта Іккі 
не розглядав спеціально проблеми Китаю. Попри це, за нашими підрахунками, там 
є понад 70 згадок про Китай і китайців. Він нерідко наводить приклади з китайської 
історії та культури на підтвердження своїх думок: так, щоб пояснити залежність мо-
ралі від рівня економічного розвитку суспільства, він протиставляє повагу до літніх 
людей у китайців звичаям примітивних народів вбивати старих [Кіта 1906, 701]. 
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Хоча більшість подібних згадок не стосується безпосередньо нашої теми, це є без-
перечним свідченням значущості китайської проблематики для мислителя.

Для нас не менш важливо, що в “Доктрині країноєдності...” Кіта Іккі рішуче стає 
на позицію еволюціонізму, близьку до соціал-дарвінізму, а отже, розглядає соціально-
політичний розвиток як лінійний процес – рух від самодержавних монархій давни-
ни через добу панування аристократії до “соціальної демократії” (про сенс цього 
терміна в Кіта Іккі ми писали вище). Відтак, хоча автор книги й не використовує 
терміна “модернізація”, ми маємо всі підстави застосовувати цей термін до його те-
оретичних побудов. Власне, в цьому контексті модернізацією є перехід від аристо-
кратичного (феодального) ладу до соціальної демократії.

Чимало уваги в цій праці приділено конфуціанству. Йому присвячено практично 
всю останню, 16-ту главу книги. Причина такої уваги полягає в тому, що Кіта, як 
було вже зазначено, вбачає витоки західного соціалізму в ідеальній державі Плато-
на, аналог якої на Сході (тобто в Китаї та Японії) він знаходить у суспільному ідеа-
лі Конфуція і Мен-цзи, котрий він прямо називає утопічним соціалізмом [Кіта 1906, 
142–143]. Цікаво, що японського філософа не привабив ані значно радикальніший 
егалітаризм моїстів, ані “соціалістичні” ідеї, які можна знайти в леґістів чи даосів. 
Конфуцій для Кіта Іккі – “Сократ Сходу”, Мен-цзи – “Платон Сходу”. У Мен-цзи, а 
саме в його розмові з царем Сюанем із Ці, він знаходить навіть “етичні засади нау-
кового соціалізму” [Кіта 1906, 946]. При цьому цитує передостанній пасаж діалогу, 
де Мен-цзи говорить про залежність серця пересічної людини від її матеріального 
добробуту13. Водночас Кіта вказує на історичну обмеженість раннього конфуціан-
ства: Конфуцій і Мен-цзи закликали повернутися до часів Яо і Шуня, тобто, в розу-
мінні японського мислителя, до примітивного комунізму. У Китаї V–III ст. до н. е. 
такі заклики мали, на його думку, ретроградний характер. Проте сучасна наука і 
техніка дають можливості для втілення цього ідеалу, але на новому рівні. 

Звертаючись до історії Японії, Кіта Іккі називає реформи Тайка “революцією” 
(Тайка какумей 大化革命), яка мала на меті втілити ідеал “конфуціанського соціа-
лізму” (дзюкьо-но сякайсюґі 儒教の社会主義), але на той час економічний розвиток 
суспільства ще не давав такої можливості [Кіта 1906, 793, 795]. Цей ідеал спромогла-
ся реалізувати лише Реставрація-Революція Мейдзі (в Кіта ісін какумей 維新革命), 
і таким чином Японія досягла “соціальної демократії” [Кіта 1906, 944]. Отже, хоча 
Кіта Іккі прямо про це й не пише, ми маємо достатні підстави для висновку, що, 
з його погляду зразка 1906 р., модернізація Китаю полягала б у втіленні конфуціан-
ського “соціалістичного” ідеалу на сучасному рівні економічного розвитку засоба-
ми сучасної техніки. 

Як було вже зазначено, головною працею Кіта Іккі, де викладено його погляди 
на проблему модернізації Китаю, є “Неофіційна історія китайської революції” [Кіта 
1938]. Ця книжка обсягом вдвічі менша, ніж попередня (близько 500 сторінок). 
Вона є предметом спеціального аналізу в багатьох наукових публікаціях (напри-
клад: [Маекава 1996; Сато 2001; Сато 2012; Сюн, Лю 2013; Хаґіхара 2007]). 

“Неофіційна історія…” у виданні, яким ми користувалися, складається з 19 роз-
ділів14. Назви їхні досить промовисті: “Американський ідеал Сунь Ятсена не є ідеа-
лом революційної партії”, “Що таке республіка східного типу”, “Японсько-ки-
тайський союз та японсько-американський економічний союз” тощо. Як видно вже 
з цього, зазначена книжка далеко не обмежується описом подій: у ній викладено та-
кож бачення автором цілей і перспектив революції в Китаї та накреслено проект 
японської зовнішньополітичної стратегії.

Згідно з Номурою Коіці, в “Неофіційній історії…” дві головні теми: теоретичне 
пояснення китайської революції та пропозиції щодо запровадження революційної 
зовнішньої політики Японії [Nomura 1966, 236]. Інші дослідники виносять на пер-
ше місце критику японської зовнішньої політики, зокрема засудження японської 
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політичної та економічної експансії в Китаї, а також союзу Японії в цьому питанні 
із західними державами [Hirakawa 2009, 11; Wang 2007, 82–83; Yoshikawa 2009, 42].

Кіта Іккі вбачав у китайській революції насамперед раптовий вибух націоналіз-
му; вона мала антиманьчжурський характер. Китайська революція була породжена 
кризою, яка поставила під питання саме існування держави. Звідси випливають не-
обхідність національної єдності та завдання скинути радикальним чином старий 
панівний клас і поставлену ним феодальну адміністрацію, а натомість створити ор-
ганічну об’єднану державу із сучасною формою організації. Він проводить у цьому 
сенсі аналогії з Революцією Мейдзі. Оскільки революція – інстинктивний прорив на 
поверхню сил, закорінених у минулому китайського народу, в самій його сутності, 
то й нові інституції мають бути вкорінені в китайських традиціях, а не просто запо-
зичені з-за кордону. Тому Кіта Іккі критикує Сунь Ятсена за некритичне перенесення 
на китайський ґрунт американської моделі держави, а також за надмірне сподівання 
на іноземну допомогу, зокрема за те, що китайський лідер приймав кредити від 
японських плутократів. З погляду Кіта, це означало, що Сунь Ятсен не відрізняє 
війну від революції. Оскільки революція є інстинктивним вибухом національного 
почуття, покладатися на зарубіжне фінансування – суперечить самій її природі. 

Китайська революція, вважав Кіта Іккі, спрямована не тільки проти маньчжур-
ських правителів, а й проти західних імперіалістичних держав. Отже, новому Ки-
таю неможливо уникнути зіткнень з ними, насамперед з Англією та Росією. Він має 
бути готовий відстоювати свої національні права зі зброєю в руках. Війна з Росією, 
на думку Кіта, допоможе Китаю одним ударом розв’язати більшість проблем, які 
стоять перед революцією [Кіта 1938, 370–387].

Як уже було зазначено, Кіта Іккі в “Неофіційній історії...” різко критикує япон-
ську політику щодо Китаю. Він стверджує, що японський імперіалізм завдав Китаю 
шкоди, піддає критиці японських імперіалістів як британських лакеїв за те, що Япо-
нія, як союзниця Великої Британії, визнала її сферу впливу в Південному Китаї. 
Британія підривала китайську фінансову незалежність і підтримувала при владі ко-
румпованого президента Юань Шікая та інших “зрадників”. Кіта вказує, що позика 
Китаю з боку п’яти держав, до числа яких входила й Японія15, була не чим іншим, 
як імперіалістичним знаряддям послаблення китайської економіки. На думку мис-
лителя, коли Японія вступила до імперіалістичного табору, вона “втратила облич-
чя” в очах китайських революціонерів, натомість британці спромоглися підняти 
свій престиж, лицемірно засуджуючи Японію. Він шкодує, що ані Китай, ані Япо-
нія не зрозуміли британської політики “розділяй і володарюй”.

Розглядаючи так звану “теорію збереження територіальної цілісності Китаю” 
(Сіна ходзен рон 支那保全論), Кіта Іккі робить висновок, що Японія, разом із захід-
ними країнами беручи участь у розподілі економічних зон на території Китаю, на-
справді розчленовує Китай начебто в ім’я збереження його цілісності. Той, хто 
справді хоче зберегти Китай, повинен, на думку мислителя, допомагати боротьбі за 
його незалежність та національне пробудження, а це вимагає чіткого розрізнення 
зрадників-мілітаристів і революційних класів. Позички грошей мілітаристам в ім’я 
“збереження Китаю” ясно виявляють зв’язок між державною політикою Японії та 
експансіоністськими апетитами японських плутократів.

Кіта Іккі висловлював побоювання, що подібна недалекоглядна політика призве-
де до подальшого погіршення стосунків Японії з Китаєм і це може завдати шкоди 
самій Японії. Метою російсько-японської війни, на його думку, було збереження 
Китаю, і японська дипломатія мала б його підтримувати. Японсько-англійський 
союз несумісний з добрими стосунками з Китаєм. Відтак Кіта Іккі вимагав розриву 
японсько-англійського союзу і укладання союзу зі США, які він вважав за природ-
ного союзника як своєї батьківщини, так і Китаю. Росію ж разом із Британією мис-
литель розглядав як ворогів, яких слід вигнати з Азії: англійців за Суец, росіян – за 
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Урал. У самому ж Китаї Японія має підтримати націоналістичні тенденції в китай-
ському революційному русі, які представляло крило Сун Цзяоженя, а не прозахідні, 
представлені Сунь Ятсеном і його прибічниками. Мислитель бачив шлях до звіль-
нення Азії в соціалістичній революції, яка почнеться з Китаю і яку очолить Японія.

У “Неофіційній історії...” Кіта Іккі змінив ставлення до конфуціанства. На від-
міну від попередньої праці, тут він висловлює зневагу до цього вчення, називає 
його “найгіршою з релігій”, оскільки вбачає в притаманній вченню Конфуція від-
разі до кровопролиття причину слабкості Китаю [Кіта 1938, 321]. Щоб об’єднати 
революційний Китай, вважав мислитель, потрібен герой, готовий до кривавої бо-
ротьби; натомість першого президента Китайської республіки Юань Шікая Кіта на-
зиває “лякливим вбивцею”, нездатним до великих справ. До того ж, на думку Кіта 
Іккі, конфуціанство абсолютно несумісне з республіканською формою правління. 
Приклади того, як імператори Яо і Шунь передавали владу, на його погляд, не мають 
нічого спільного з народним волевиявленням. Сучасний корейський вчений Кім 
Бон-джін, проте, вважає, що в цьому питанні Кіта не розумів конфуціанства і що 
насправді його погляд відображує лище обмеженість японської версії цього вчення 
[Kim 2012, 34].

Відкинувши Конфуція і Мен-цзи, Кіта Іккі в “Неофіційній історії...” звертається 
до ідей буддійського патріарха Ніцірена. Так, висловлюючи думку, що порятунок 
Китаю мають принести представники низів, він використовує образ із “Лотосової 
сутри”: “Бодгісаттви, що з’явилися з-під землі16, – це група спасителів, похованих 
під землею, іншими словами, герої полів і боліт, справедливі й великі вихідці з 
нижніх класів” [Кіта 1938, 16]. Перехід Кіта Іккі на буддійські позиції свідчить про 
його відмову від матеріалізму, характерного для першої книги мислителя.

Остання книга Кіта Іккі, “Нарис законопроекту реорганізації Японії”, порівняно 
невелика (135 сторінок кишенькового формату), написана лаконічно і, як свідчить її 
назва, містить проект нового суспільного устрою Японії. Про її юридичний, квазі-
офіційний характер свідчить і те, що вона написана не хіраганою, а катаканою, що 
в той час було характерно для державних документів. Проте і тут мислитель не забу-
ває ані про Китай, ані про ідеал азійської солідарності. З одного боку, він із сумом 
констатує, що Китай, який “зберіг свою територіальну цілісність завдяки російсько-
японській війні”, виявив невдячність до Японії [Кіта 1928, 1]; що республіканський 
Китай менш раціональний, аніж королівство Бельгія [Кіта 1928, 5–6]; він називає 
Китай (разом із Росією) “старим пацієнтом, організм якого геть зруйнований” [Кіта 
1928, 12]. З другого боку, у вступній частині Кіта Іккі твердить: “Сімсот мільйонів 
наших братів у Китаї та Індії справді не можуть досягти незалежності без нашої 
підтримки”. Відтак він засуджує пацифізм і проголошує боротьбу між народами 
важливішою за класову боротьбу, дорікає європейським і американським революціо-
нерам, що вони не можуть осягнути “євангеліє меча”, і закликає Японію, “шляхетну 
Грецію азійської цивілізації”, “піднести прапор азійського союзу і посісти провідне 
місце у прийдешній світовій федерації”, де всі будуть рівними “дітьми Будди” [Кіта 
1928, 3–4]. Таким чином, Кіта Іккі розглядає внутрішню революційну трансформа-
цію Японії як передумову звільнення Азії. Можна погодитися з думкою Ван Хуея, 
що ідея “визволення Азії” і проблеми “китайської революції” та “реорганізації 
Японії” в Кіта Іккі тісно пов’язані, «і в цій політичній перспективі не лише зника-
ла абстрактність ідеї “Азії”, а й Китай та Японія не були більше монолітними кон-
цептами, які неможливо аналізувати» [Wang 2007, 82–83].

Погляди Кіта Іккі на модернізацію Китаю, звісно, були неодноразово піддані 
критиці. Не маючи можливості докладно її аналізувати, обмежимося кількома при-
кладами. Так, Номура Коіці вважає, що розуміння природи китайською революції в 
Кіта Іккі загалом слушне, але програма заходів, яку він пропонує, нереалістична 
[Nomura 1966, 239]. На думку Ван Хуея, Кіта некритично уявляє Японію збройною 
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визволителькою Азії; «поняття на кшталт “держави” і “раси” заважають йому про-
аналізувати належним чином його власне суспільство й побачити невідповідність 
ідеального образу Японії як “пролетарської”, “революційної” держави та її реаль-
ної колоніальної політики» [Wang 2007, 84].

Висновки
Як бачимо, інтерес до Китаю супроводжував Кіта Іккі все життя, від захоплення 

китайською класикою в шкільні роки до написання останньої значної праці. Неда-
ремно в історію він увійшов під своїм китаїзованим псевдонімом, а не під справжнім 
японським ім’ям. 

Кіта Іккі не лише теоретично аналізував революційні процеси в Китаї, а й безпо-
середньо брав у них участь, доводячи самим життям, що його паназіатизм не є ли-
цемірством. До того ж він ніколи не був учасником жодних актів агресії проти Ки-
таю і не лише не підтримував японської імперіалістичної політики щодо її великого 
сусіда, а й різко її засуджував. Він також не стверджував расової вищості японців 
над китайцями, навпаки, вважав ці два народи братніми, і його дружба з китайськи-
ми революціонерами, усиновлення хлопчика-китайця є тому підтвердженням. Тому, 
на нашу думку, було б несправедливо покладати на Кіта Іккі провину за японську 
агресію проти Китаю; щоб її виправдати, треба було до непізнаваності спотворити 
ідеї мислителя.

Кіта Іккі не вживав поняття модернізації, але, будучи прихильником концепцій 
соціальної еволюції і прогресу, він фактично все життя розробляв свою версію мо-
дернізації, який би химерний вигляд ця версія не мала сьогодні. Тому цілком пра-
вомірно говорити про його погляди на модернізацію Китаю. Цю модернізацію, 
по-перше, він завжди розумів як перехід від феодального ладу до “соціальної демо-
кратії” у своєму специфічному сенсі, своєрідного державного соціалізму. У випадку 
Японії це була “народна монархія”, у випадку Китаю – республіка. По-друге, він 
розумів модернізацію Китаю як революційний процес і рушійною силою цього 
процесу бачив націоналізм, а не класову боротьбу. По-третє, на його думку, ця мо-
дернізація повинна була відбуватися на основі традиційних, органічних для Китаю, 
а не механічно запозичених із Заходу цінностей і форм – спочатку Кіта знаходив їх 
у конфуціанстві, але згодом змінив своє ставлення до нього. Нарешті, він вважав, 
що модернізація Китаю і Японії нерозривно пов’язана: спочатку сподівався, що ки-
тайська революція стане поштовхом для японської, потім – що революційна Японія 
поведе за собою Китай. Можна погодитися з критиками, що в ідеях Кіта Іккі чима-
ло непослідовного, утопічного і навіть наївного. З другого боку, важко не помітити, 
що багато з його думок щодо розвитку Китаю в майбутньому справдилися. 

1 Ми використовуємо українську транслітерацію японських слів М. Федоришина. Подов-
ження голосних для спрощення не позначаємо. Ієрогліфічне написання наведено лише там, 
де це важливо з огляду на тему дослідження. Японські власні імена ми наводимо відповід-
но до прийнятого в Японії порядку: спочатку прізвище, потім ім’я. 

2 Згідно з Йосікавою Юкіе [Yoshikawa 2009, 124], справжнє прізвище Кіта Іккі має чита-
тися “Хоку” (ієрогліф 北 має два прочитання – “кіта” і “хоку”).

3 У викладі біографії Кіта ми спираємося на такі праці: [Молодяков 1999, 146–157, 250; 
Laurinat 2006, 46–48; Nomura 1966; Оно 1985, 548; Фудзіта 2013, 50–52]. 

4 Кокутай 国体 (дослівно “тіло країни”)  “країноєдність” (переклад В. А. Рубеля) – кон-
цепція, згідно з якою Японія є єдиним сакральним тілом (організмом), що включає в себе 
імператора, народ і саму територію країни. Докладніше ми писали про неї раніше: [Капра-
нов 2014, 32]. 

5 Пор. [Laurinat 2006, 46; Nomura 1966, 243] та [Оно 1985, 548; Фудзіта 2013, 51].
6 Про паназіатизм див. працю Йосікави Юкіе. Міядзакі вона відносить до “співчутли-

вих” (compassionate) паназіатистів [Yoshikawa 2009, 14].
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7 Назву Кокурюкай нерідко дослівно перекладають як “Товариство чорного дракона”, 
проте насправді вона походить від китайської назви ріки Амуру Хейлунцзян 黒竜江, “ріка 
Чорного дракона”. Товариство було створене в 1901 р. й мало на меті боротьбу з російською 
експансією у Східній Азії. Докладніше див.: [Молодяков 1999, 112–115].

8 Ніцірен 日蓮 (1222–1282) – видатний діяч японського буддизму, засновник буддійської 
школи, яка значно вплинула на культуру Японії. Докладніше див.: [Игнатович 2002]. Щодо 
особливостей інтерпретації ніціренізму в Кіта Іккі та його сучасників див.: [Naylor 1991]. 

9 Переклад фрагментів англійською див.: [Kita 1968, 268–277]. Огляд основних ідей див.: 
[Молодяков 1999, 150–153].

10 За класифікацією Йосікави, вони належали до революційного крила “співчутливих” 
паназітистів [Yoshikawa 2009, 14].

11 Номура твердить, що це був онук друга Кіта Іккі, революціонера Тань Женьфена 謂人鳳 
(1860–1820) [Nomura 1966, 244]. 

12 Цікавий аналіз містичних пошуків Кіта Іккі див. у [Іноуе 2007, 38–45].
13 Мен-цзи 1,7. Див.: [Mencius 1998, 36–39]; пор. російський переклад: [Попов 1998, 16–18]. 
14 У сучасних виданнях доданий ще один розділ (“Англо-німецька навала”), відсутній у 

попередніх, ймовірно, з цензурних міркувань. 
15 Позика у 25 млн. фунтів стерлінгів від консорціуму банків Англії, Франції, Німеччи-

ни, Японії та Росії, надана Юань Шікаю в 1913 р.
16 У XV главі “Лотосової сутри” йдеться про незліченну кількість бодгісаттв, що з’яви-

лися з-під землі. Див.: [Сутра о Бесчисленных Значениях... 1998, 224–233].
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“Мовна ідентичність”: від соціальних рефорМ
до “національного питання”

(південноіндійський контекст, 1860–1930 рр.)

Рух за соціальні реформи – це масштабний процес, що розпочався на території 
колоніальної Індії представниками британської влади та місіонерами, а згодом 

перейшов до компетенції освіченої індійської еліти. Часто цей процес розглядають 
як той, що передує націоналістичному та поступається йому місцем під час актив-
ної фази національно-визвольної боротьби. Це дослідження – спроба проаналізува-
ти валідність такого підходу, де порушуються наступні запитання:

• Чи можна вважати рух за соціальні реформи в Південній Індії початком націо-
творчого процесу, якщо вважати останній процесом складним і багатовимірним, що 
включає в себе активний розвиток мовної свідомості та регіональної культури за 
відсутності яскраво вираженого антиколоніального сентименту? 

• Кому адресувалися соціальні реформи? У яких термінах зверталися до адресата? 
• Яку роль відігравав мовний фактор у трансляції соціальних реформ? Яке зна-

чення мала регіональна мова для формування ідентичності соціальних реформато-
рів Півдня? 

• Чи враховують найпопулярніші моделі індійського націоналізму (як-от “куль-
турний” та “ліберальний”) специфіку формування “національного питання” в Пів-
денній Індії? Яку роль відігравало дравідське відродження в розвитку останнього? 

1. Множинність індійських націоналістичних дискурсів
Поява неорелігій та реформістських рухів на території Індостану – це своєрідна 

відповідь індійців на зацікавлення індуїзмом та його критику на Заході та спроба 
вписати останній у західну гуманістичну парадигму, що відповідало потребі відро-
дження духовної гідності індійця згідно з його модерними уявленнями. Ідея “очи-
щеної релігії” як ідеологічної основи нового суспільства, яку культивували індійські 
реформісти, завдячує своїй появі раннім орієнталістичним розвідкам, серед яких чи 
не найвагомішою є ідея “Золотого віку”, після якого індійська традиція поступово 
занепала й виродилася в ірраціональний ритуалізм [Hatcher 2004, 181–183]. Від-
криття індоєвропейської мовної сім’ї сером Вільямом Джонсом у 2-й пол. ХVIII ст. 
разом із дослідженням санскриту, який був визнаний британським вченим доскона-
лішим за грецьку й латину, стали ґрунтом для появи псевдонаукових концепцій про 
походження індоєвропейських мов із санскриту, а також ідеї “колиски цивілізації”, 
якою виступала давня Індія [Phiroze 2013, 17]. Реформістські гасла “повернення до 
витоків” великою мірою завдячують цим концепціям. Так, північноіндійський рух 
“Ар’я Самадж” проголошував повернення до “чистої релігії” благородних (від 
санскр. “arya” – благородний), якою виступив монотеїстичний ведизм. Проте сам 
лідер руху, Даянанда Сарасваті, був співтворцем цього модерного продукту, адже, 
на думку Дж. Н. Фаркуара1, концепція ведійського монотеїзму була безпрецедент-
ним фактом в історії Індії [Hatcher 2004, 180]. Це свідчить про зростаючу на той час 
необхідність в ідеології, що об’єднала б етнічно розрізнених індійців. Модерна ідея 
спільного “духовного ґрунту”, яку окрім Д. Сарасваті обґрунтовували Рам Моган 
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Рой, Свамі Вівекананда, Рамакрішна та інші індійські модерні філософи, лягла в 
основу популярних націоналістичних дискурсів [Hatcher 2004, 184].

Найпопулярніше визначення індійського націоналізму – “культурний”, на проти-
вагу територіальному, етнічному або ліберальному [Desai 2004, 82; Michael]. Один з 
націоналістичних дискурсів, який відносять до “культурного націоналізму”, виник 
на базі концепції гіндутви, запропонованої Саваркаром у 1923 р. Усупереч британ-
ському уявленню про Індію як “географічний об’єкт”, ця концепція вказує на спіль-
ний для етнічно розрізнених індійців цивілізаційний спадок усього Індійського 
субконтиненту – т. зв. Hindu values [Savarkar 1923]. Інший дискурс, що відносять до 
таких націоналізмів, більш вузький, адже він фактично ототожнює поняття “куль-
тура” з релігією. Так, згідно з ідеями “Ар’я самаджа”, корені індійської нації варто 
шукати у ведичному періоді, адже ведизм – спільна культурна основа всіх індійців 
[Michael]. Обидва дискурси (перший – імпліцитно, а другий – експліцитно) апе-
люють до усвідомлення індійцями спільного “героїчного” індоарійського минулого 
як рушійної сили націотворчого процесу. Такі варіації “культурного націоналізму” 
виникли як реакція на “ліберальний націоналізм”, що у своїй основі був антитради-
ційним, секулярним та політико-орієнтованим. Зрештою, найбільш популярними 
моделями індійського націоналізму є обидві – ліберально-демократична (Indian na-
tionalism) та традиціоналістська (Hindu nationalism) [Michael]. 

Враховуючи специфіку культурної ситуації в Південній Індії, поряд з вищезгада-
ними націоналістичними дискурсами виникають і інші: “дравідський культурний 
націоналізм”, “лінгвістичний націоналізм” тощо. Ці явища свідчать по те, що по-
няття “індійського націоналізму” є набагато складнішим і виходить далеко за межі 
двох вищезгаданих моделей. Для розуміння специфіки націоналістичних процесів 
Південної Індії ми сконцентруємося на лінгвістичній компоненті, що, на нашу дум-
ку, була наріжною для формування “національного питання” в цьому регіоні. 

2. “дравідський ренесанс” та пошук “Золотого віку”
Інтерес до дравідських мов, які вважали похідними від санскриту, зародився в 

європейців ще з часів раннього колоніалізму. Так, одне з найперших досліджень та-
мільської мови належить португальському єзуїту Генріку Генрікесу (2-га пол. 
XVI ст.) [Hudson 1985, 181]. Британці К. Маккензі та Френсіс В. Елліс (2-га пол. 
XVIII – поч. ХІХ ст.) володіли цінними колекціями тамільських творів на пальмо-
вому листі. Останній вніс у свою колекцію важливі рукописи, якими володів іта-
лійський єзуїт Констанцо Беші століттям раніше. Сам К. Беші створив нову форму 
тамільського словника, внісши деякі зміни в мову, що були прийняті тамільцями 
[Hudson 1985, 184]. Та чи не найважливішими дослідженнями тамільської мови й 
культури, що лягли в основу ідеології багатьох дравідських рухів2, тамільці й по 
сьогоднішній день вважають роботи талановитого лінгвіста та єпископа Тірунель-
велі – Роберта Колдвела. Останній обґрунтував самостійність тамільської мови і її 
незалежне від санскриту походження, довівши приналежність першої до дравід-
ської мовної сім’ї [Kailasapathy 1979, 24–25]. Р. Колдвел стверджував, що санскрит 
на територію Південної Індії принесли войовничі арії, насадивши тут свою релігію 
й витіснивши традицію “корінних тамільців” на маргінес. Іншим значущим дослі-
дженням Р. Колдвела було присвячене касті шанарів3 – дравідським вождям, воїнам 
та хліборобам, яким у результаті аріїнізації нібито було прищеплено статус шудрів 
[Ram 1979, 381]. Навряд чи Р. Колдвел здогадувався, що його ключові ідеї згодом 
стануть базою для сепаратистських та навіть расистських ідеологій тамільців. Зо-
крема, шотландський дослідник зробив свій внесок у конструювання тамільцями 
деякого іншого в особі арія та браміна, стверджуючи, що такі збіднілі шудрівські 
касти, як шанари, до приходу аріїв були статусними воїнами, крім того, традиція 
останніх була антибрамінською, що виражається у своєрідному прочитанні епосу 
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Рамаяна, де основним героєм виступає не Рама, а король Цейлону Равана [Hudson 
1985, 189]. Такі концепції було використано як з метою критики інституту брахман-
ства, так і для більш “крайніх”, расистських, ідей протиставлення двох цивіліза-
цій – Рами та Равани. Останню ідею сміливо експлуатували у своїх імперіалістич-
них інтересах британські чиновники. Зокрема, губернатор Мадрасу Е. Гранд-Дафф 
у промові до випускників Мадраського університету 1886 р. очевидно бажав піді-
гріти расистський сентимент серед молодої інтелігенції: “Ваші витоки в чистій дра-
відській расі… Мені б хотілося бачити досанскритський елемент у вашому самови-
раженні усе більше” [Ram 1979, 381]. 

Окрім британців, до внеску в конструювання дравідської ідентичності у 2-й пол. 
ХІХ ст. доклали значних зусиль і самі тамільці. Спершу варто згадати представника 
заможної касти землевласників vellala Арумуку Навалара (1822–1879), що чотир-
надцять років поспіль провів у християнському навчальному закладі, але згодом 
став визначним реформатором шайвізму [Kailasapathy 2006]. Він заснував шай-
вістську школу за зразком прогресивних на той час християнських, вивчав і сис-
тематизував шайвістські аґами4, поезію шайвістських та вайшнавських святих, 
апелюючи до цих текстів як до Дравідської Веди. Його блискуче знання Біблії допо-
могло йому вибудувати мережу аргументів, продемонструвавши, що Святе Письмо 
християн не заперечує поклоніння Шиві, який в релігії шайвів репрезентує Абсо-
лют, еквівалентний християнському. Крім того, знання аґамів (“п’ятої Веди” шай-
вів) звеличує прихильників Шиви над брахманами, котрим відомий лише ведій-
ський ритуал та чотири сакральні тексти [Hudson 1985, 188–189]. Запозичивши 
раціоналістичний метод ведення дискусії в місіонерів, Навалар обґрунтовує уні-
кальність Шайва Сіддханти, репрезентуючи останню як “істинну” дравідську ре-
лігію, здатну протиставити себе як християнству, так і брахманізму. Згодом ідеями 
А. Навалара та Р. Колдвела захопився П. Сундарам Піллаї, якого прийнято вважати 
першим істориком тамільської літератури [Kailasapathy 1979, 26]. Спираючись на 
філологічні розвідки Р. Колдвела й псевдонаукові аргументи тамільців-попередни-
ків, дослідницький дискурс Сундарама Піллаї набув містичного пафосу довкола 
мовної концепції, що виводить тамільську на рівень з ведичною концепцією Вач, 
універсальною священною мовою. Аргументи П. С. Піллаї про сакральність та са-
модостатність тамільської були небезпідставними, адже в поезії періоду династії 
Паллавів (ІІІ–ІХ ст. н. е.) тамільська справді набуває рангу сакральної мови, стаючи 
на один рівень із санскритом [Kailasapathy 1979, 27]. Інший тамільський інтелек-
туал, Ведачалам (таміл. Міраімалаї Атікал), іде далі, пропонуючи проект звільнен-
ня тамільської мови від санскритського субстрату, що трансформувався в рух під 
назвою Pure Tamil Movement [Sivathamby 1978]. Під впливом цього руху тамільська 
інтелігенція змінює санскритизовані імена на тамільські, в таміломовній пресі ви-
даються експериментальні твори, в яких автори намагаються позбутися санскрит-
ських запозичень [Kailasapathy 1979, 28–31]. У цей період тамільські літературо-
знавці все більше звертаються до періоду Санґам (ІІІ ст. до н. е. – ІV ст. н. е.), під 
час якого тамільська літературна мова переживає свій розквіт. Завдяки спільним зу-
силлям британських і тамільських дослідників у дравідській культурі з’являється 
свій “Золотий вік” – “класичний” період розвитку тамільської мови й культури, 
яким був визнаний Санґам. 

Ренесанс телуґу, не менш популярної на Півдні дравідської мови, також відбувся 
великою мірою завдяки західному інтересу. Вперше в історію західних досліджень 
вона увійшла завдяки венеціанському мандрівникові Ніколо де Конті, який, відві-
давши імперію Віджаянагар у XVI ст., назвав телуґу “італійською Сходу” [Morris 
2005, 86]. Серйозне ж зацікавлення цією мовою розпочалося з метою покращення 
адміністрування південних регіонів Індії британською владою. Колоніальні чи-
новники воліли не лише краще порозумітися зі своїми підданими, а й підготувати 
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належним чином молоді кадри з місцевого населення, що заповнили б вакантні міс-
ця нижчих рангів колоніального апарату. Тож перші наукові дослідження розпоча-
лися на базі престижної колоніальної інституції – Коледжу Форту св. Георгія, який 
був заснований 1812 р. До вивчення телуґу були залучені й колоніальні вчені, й міс-
цеві пандіти, де перші створювали словники й граматику, а другі – експерименту-
вали з прозовим стилем, використовуючи такі західні жанри, як есе, оповідання та 
роман [Mantena 2013]. Проте одне з найвагоміших досліджень мови телуґу нале-
жить британському держслужбовцю в Мадрасі Френсісу В. Еллісу. Більшість до-
слідників вважає його винахідником дравідської мовної сім’ї [Trautmann 2006, 
75–76]. Хоча останнє питання й дискутивне, достовірно відомо, що він є автором 
т. зв. “дравідського доказу”. Порівнявши корені санскриту та телуґу, а згодом телу-
ґу, тамільської й каннада, Ф. Елліс спростував попередні аргументи Вільяма Керрі, 
що буцімто усі дравідські мови походять зі санскриту. Крім того, Ф. Елліс довів са-
мостійність телуґу, тамільської та малаялам, написавши окремі дисертаційні дослі-
дження [Trautmann 2006, 151–165]. 

Серйозне зацікавлення телуґу протягом століття сприяло формуванню соціопо-
літичного Andhra Movement, корені якого варто шукати в русі за соціальні реформи. 
Вагомими чинниками розвитку цього руху були: зародження секуляризованої телу-
ґумовної преси у 2-й пол. ХІХ ст., створення організацій із розвитку й удосконален-
ня мови, крім того, в період з 1870-го по 1900 р. світ побачив більше півсотні 
романів мовою телуґу [Mantena 2013]. І трохи більше ніж через століття після засну-
вання Коледжу Форту св. Георгія, в 1914 р., Н’япаті Суббарао на другій регіональній 
конференції Андгра прадеші зазначив, що зараз їхній народ, андгри, переживає про-
будження і разом з тим літературний ренесанс телуґу, що можна порівняти з часами 
Крішнадевараї, маючи на увазі імператора Віджаянагара XVI ст. [Mantena 2013]. 
Отже, андгри, услід за тамільцями, сконструювали свій “Золотий вік”, яким прого-
лошувалася епоха розквіту імперії Віджаянагар, коли літературна мова телуґу до-
сягнула свого розквіту.

3. Значення регіональних мов
для трансляції ідей соціальних реформ у маси

Соціальні реформи були сміливим та разом з тим нереволюційним способом 
трансформації суспільства, яку на території Індостану розпочали місіонери й ко-
лоніальні чиновники. Формування освіченого середнього класу разом з розвитком 
регіональної культури призвело до виникнення місцевих громад інтелектуалів (сан-
ґамів, самаджів та ін.), що при взаємодії з колоніальними чиновниками й місіоне-
рами прагнули взяти ситуацію по трансформації суспільства під власний контроль5. 
Зародження соціальних реформістських організацій на Півдні відбувалося разом із 
дравідським культурним ренесансом, який окреслив конкретні лінгвістичні ареали, 
в межах яких освічена інтелігенція конструювала self-identity. У цей період регіо-
нальні мови набувають особливого статусу, стаючи носіями специфічного меседжу 
для конкретної локальної спільноти, проблеми якої мали бути артикульовані у своїх 
власних параметрах. Наприклад, на Півдні Індії феномен саті був великою рідкістю, 
проте проблеми посагу, вбивство дівчат-немовлят, віддання молодих жінок та мало-
літніх дівчат до общини девадасі були характерними проблемами цього регіону. За-
снування реформістської преси в Мадрасі у 2-й пол. ХІХ ст. уможливило передачу 
ідей соціальних реформ у маси. Однак, щоб дійти до найвіддаленішого адресата, 
такий меседж мав стати якомога доступнішим. Це усвідомлювали перші реформа-
тори Мадрасу, зробивши великий внесок у демократизацію літературної мови.

Кандукурі Віресалінґам (1848–1919) – це ключова постать ренесансу телуґу. Він 
був першим на Півдні, хто написав автобіографію, відкрив жіночі журнали локаль-
ною мовою, на противагу англомовним, застосував жанр драми та адаптував п’єси 
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Шекспіра для місцевого населення [Xavier 2012, 2–3]. Також К. Віресалінґам був 
одним з першопроходців у написанні роману регіональною мовою, невідомого міс-
цевій аудиторії західного жанру [Rajagopal 2005, 56]. Складна літературна мова те-
луґу була незрозумілою для більшості людей, навіть для письменних, що здобули 
освіту у традиційних місцевих школах. Для розповсюдження ідей соціальних ре-
форм К. Віресалінґаму та його сучасникам потрібно було деконструювати уявлення 
про літературну мову як прерогативу елітної публіки. Так, реформатори почали 
експериментувати з літературними жанрами, визнаючи прозу більш ефективною, а 
також зі стилем, залучаючи в літературну мову розмовні форми [Rajagopal 2005, 
47–51]. Крім того, зростала жіноча письменна аудиторія, яка в основному здобува-
ла домашню освіту і потребувала відповідного читацького матеріалу [Ramakrishna 
1991, 83]. Лише вернакулярна преса задовольняла потреби зростаючої публічної 
сфери, об’єднаної однією мовою: вона об’єднувала місцеву інтелігенцію, жіночу 
письменну аудиторію й потроху ставала об’єктом масового споживання.

Важливо відзначити, що Кандукурі та його соратники, зокрема Венкатаратнам 
Найду, передбачали створення “нового суспільства” за рахунок трьох основних 
пунктів: “очищеної релігії” (під якою мали на увазі брахмоїзм), соціальних реформ 
та місцевої освіти з винятковою увагою до мови телуґу [Forbes & Forbes 2008, 23]. 
Незважаючи на лояльне ставлення до колоніальної влади ранніх соціальних рефор-
маторів, їхні мотиви розбудови суспільства були очевидно регіоналістичними, де 
мовний фактор займав визначну позицію. 

Друге покоління реформаторів пішло ще далі в деконструкції складного літера-
турного стилю. Письменники-реформатори Гурджада Аппа Рао та Ґідуґу Рамамурті 
наприкінці ХІХ ст. розпочали рух, метою якого було створення наближеної до роз-
мовної літературної мови. Цей рух передбачав освітню реформу – заміну застарілої 
пандитської традиції викладання на модернізовану, а також зміну граматики та 
словників. Рамамурті, на думку Р. С. Мантени, перебував під впливом “романтизо-
ваного націоналізму”, що відображалося в його концепції “живої мови”, яка об’єд-
нує суспільство, нехтуючи соціальними ієрархіями [Mantena 2013]. 

Цікаво, що в цей час у таміломовному ареалі, навпаки, втілювався елітистський 
проект з очищення тамільської від іншомовних субстратів, що лише ускладнював 
літературний стиль. Проте ренесанс тамільської також збагатився завдяки демокра-
тизованим новаторським стилям. Одними з найвизначніших літературних новаторів 
вважають А. Мадгавайю та Субраманію Бгараті [Raman 2005, 58]. Останні, як і біль-
шість їхніх сучасників із середовища професійної еліти, обрали шлях розповсю-
дження соціальних реформ через письменницьку діяльність. Широке застосування 
діалогу й гостра соціальна проблематика наближали прозові твори А. Мадгавайї до 
життя, що приваблювало різнорідну аудиторію. С. Бгараті, у свою чергу, був автором 
неповторного поетичного стилю, що, на противагу складному словнику класичної 
тамільської поезії, включав прості лінгвістичні конструкції разом із новаторськими 
техніками роману [Natarajan, Nelson 1996, 290]. 

4. “Мовна свідомість” інтелектуалів південної індії
Соціальний реформатор – типовий представник освіченого середнього класу, 

що здобув освіту у християнській чи урядовій інституції, іноді – за кордоном. Бу-
дучи представником вестернізованої інтелігенції та носієм західних цінностей, він 
одночасно залишався представником традиційної общини – власної касти. Вміння 
поєднувати протилежні парадигми й уживатися з протиріччями – характерна риса 
вестернізованого інтелектуала, ментальний стан якого М. Шрінівас влучно охарак-
теризував як “культурну шизофренію” [Srinivas 1995, 57]. Соціальні реформатори 
Півдня усвідомлювали, що англійська мова необхідна для здобуття якісної освіти, а 
відтак – престижу, кар’єри, співпраці з колоніальними чиновниками та індійцями 
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різних регіонів для реалізації соціальних проектів. У той же час вони розуміли не-
обхідність відродження власної мови для побудови “нового суспільства”. Таке сус-
пільство вони мислили в модерністських термінах “прогресу”, “країни”, “нації”, 
проте в рамках британського раджу, до якого перше покоління реформаторів Півдня 
(1860–1890 рр.) ставилося вкрай лояльно [Rajagopal 2005, 66]. Поціновування ан-
глійської раціональної філософії, “прогресивного” колоніального адміністрування, 
розвитку науки й техніки та британської освіти робило таких ранніх реформаторів, 
як К. Віресалінґам та В. Найду, великою мірою англофілами. З другого боку, це не 
завадило інтелектуальному Мадрасу 2-ї пол. ХІХ ст. сформувати свій унікальний 
соціополітичний мікроклімат. Контекст соціальних реформ тут не прирівнювався 
до вестернізації, адже, на відміну від Калькутти та Бомбея, дебати в Мадрасі відбу-
валися регіональними мовами, що зменшувало градус колоніальної критики індій-
ського суспільства й ставало підґрунтям для формування соціальної відповідаль-
ності та сильної регіональної свідомості [Forbes & Forbes 2008, 25]. 

Коли в перші декади ХХ ст. територію Південної Індії почали активно відвідува-
ти ідеологи паніндійського націоналізму, тут вже обговорювалися сепаратистські 
концепції відокремлення Андгра прадеші за мовною ознакою6. Проте інтелектуали 
Півдня не завжди страждали від незручної дилеми між регіоналізмом/сепаратизмом 
та паніндійським націоналізмом. 

Тамілець А. Мадгавайя належав до другого покоління соціальних реформаторів 
Півдня, пік його творчої діяльності припав на перші десятиліття ХХ ст. Він, як і 
К. Віресалінґам, був одним з перших індійців, хто адаптував європейський жанр 
роману до місцевої мови, та в той же час він був одним з перших індійців, хто пи-
сав про Індію англійською [Raman, Surya 2005, 47]. А. Мадгавайю можна в широ-
кому сенсі вважати моральним універсалістом. Його творче осмислення філософії 
просвітництва штовхало його шукати паралелі між європейськими цінностями 
“рівності” й “права” та орієнтирами ранніх тамільських суспільств часів Тірувал-
лувара й Камбана (авторів “класичного періоду”)7. Ідентифікація А. Мадгавайї з ре-
гіональною культурою особливо експліцитна під час висловлювань про Tirukkural 
(літературу Санґаму). Нам видалося цікавим одне з таких висловлювань у контексті 
розуміння “плаваючого” на той час поняття nation: “Жоден народ або мова не мають 
нічого, що могло б зрівнятися з піднесенням Tirukkural” (курсив наш. – М. У.)8. Тоді 
як паніндійське (чит.: запозичене в європейців) поняття “нації”, об’єднаної “в утро-
бі Матері Індії”, осмислюється ним в іншому контексті та за інших умов. Розчару-
вання в колоніальній владі після Першої світової війни та зміна лояльної позиції на 
принципову в термінах “неспівробіництва” торкнулися широкого пласта індійської 
інтелігенції [Subrahmanian 2000, 41–42]. Серед її числа був і А. Мадгавайя. Перша 
світова війна стала для нього переломним періодом: у його творах з’явився панін-
дійський сентимент із закликами до об’єднання індійських народів і каст під гас-
лом єдиної нації [Raman, Surya 2005, 58, 61]. 

Як зазначила С. Раман, регіональний та паніндійський націоналізми існували 
для багатьох представників індійської інтелігенції на паралельних рівнях, у той час 
як напівміфологічні метафори мови та батьківщини конструювалися завдяки дав-
нім місцевим текстам. Мова лише об’єднувала ці рівні, адже бути індійцем означа-
ло висловлюватися власною мовою [Raman, Surya 2005, 105–106]. Отже, мова 
виражала щось базальне, що відповідало релігійному відчуттю, характерному для 
індійця як homo religiosus. Для освіченого індійця мова виступала базовим принци-
пом у його суперечливій парадигмі. 

Британці навряд чи переоцінювали значення “мовної свідомості”, коли, підтри-
муючи Sarada Ladies Union та створену при ній першу навчальну інституцію для 
молодих вдів у Мадрасі, вимагали дотримуватися жорсткої імперіалістичної про-
грами. Остання включала вивчення англійської мови, літератури, танців, музики та 
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щоденне виконання гімну Британської імперії, забороняючи при цьому використан-
ня тамільської у вільний від навчання час. Засновниця цієї інституції, тамілка 
Р. С. Суббалакшмі, перебуваючи в залежності від колоніальної адміністрації, зали-
шалась осторонь “руху неспівробітництва”. Проте, на противагу імперській про-
грамі, освітянка стимулювала вивчення тамільської мови й культури, заохочуючи 
дівчат брати участь у концертах у позаурочний час й ініціюючи приватні лекції 
[Felton 2003, 87–88]. 

Паралельно зростаючій популярності браміно-орієнтованого “Індійського націо-
нального конгресу” на Півдні на поч. ХХ ст. набирав обертів небрамінський рух, 
що формувався протягом усього ХІХ ст. Підвищення економічного статусу небра-
мінських каст у результаті зміни земельних відносин у ХІХ ст., вестернізація та 
доступ до освіти західного зразка представників таких каст штовхали останніх 
вимагати соціополітичних прав нарівні з брамінами, представниками статусних 
адміністративних посад та носіями багатьох соціальних привілеїв9. Ренесанс дра-
відських мов став ідеологічним підґрунтям для протиставлення себе “культурі 
Півночі”, культурі аріїв та брамінів, яке вдало використовували нові небрамінські 
політичні сили. Так, наймасштабіший рух за соціальні реформи у таміломовному 
ареалі, антибрамінський та антиконгресистський у своїй ідеології, відомий як “Рух 
самоповаги”, заснований у 1926 р., дав початок двом політичним партіям з яскраво 
вираженими сепаратистськими настроями: Dravida Munnetra Kazhagam та All India 
Anna Dravida Munnetra Kazhagam. Визначальна роль мовного фактора для такого ва-
гомого соціополітичного утворення, як “Рух самоповаги”, стає очевидною, зважаю-
чи на проведення антигінді-маршів, що завершилися серією арештів у 1930-х рр. 
[Ganeshan 2011, 184–186]. 

висновки
Соціальні реформи Південної Індії, що відбулися на тлі “дравідського літератур-

ного ренесансу”, були симптомом активного розвитку регіональної свідомості міс-
цевої інтелектуальної еліти. Ранні реформатори Півдня, для яких колоніальний 
інший не набув яскравого вираження, все ж апропріювали модерністський дискурс 
“турботи про народ”, “країну” та суспільний “прогрес”, стверджуючи в раціона-
лістичному дискурсі свою культурну унікальність та інакшість. Що стосується со-
ціальних реформаторів наступного покоління, то їхня соціальна активність була 
пов’язана з розвинутою політичною свідомістю, де дискурс про націю набуває різ-
них вимірів – від паніндійського та антиколоніального до сепаратистського та анти-
брамінського. 

“Мовний фактор”, що посилився завдяки хвилі “дравідського ренесансу”, віді-
гравав надважливу роль у формуванні ідентичності обох поколінь інтелектуалів 
Південної Індії. Цей фактор дозволяв регіональному та паніндійському націоналіз-
мам існувати для багатьох представників індійської інтелігенції на паралельних 
рівнях, не суперечачи один одному. З другого боку, “мовний фактор” демонструє те, 
що індійський націоналізм виходить за межі популярних моделей “культурного” та 
“ліберального” націоналізмів, адже в Південній Індії поряд з паніндійським ми спо-
стерігаємо й інші форми націотворчих процесів, як-от “лінгвістичний націоналізм” 
та “дравідський культурний націоналізм”, у рамках яких поняття “нація” набуває 
іншого трактування. 

Отже, рух за соціальні реформи, що відображає бажання індійської інтелігенції 
взяти ситуацію щодо покращення суспільного устрою “у свої руки”, хоч і не свід-
чить про антиколоніальну свідомість, проте демонструє усвідомлення місцевими 
громадами себе як спільноти, що має трансформувати деструктивні в модерному 
ключі соціальні практики, розвивати й захищати свої суспільні інститути й культур-
ні цінності. Якщо підходити до індійського націоналізму в термінах “культурного”, 
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то таке усвідомлення справедливо можна вважати початком націотворчого процесу 
на мікрорівні. З другого боку, розглядаючи індійський націоналізм як сукупність 
множинних дискурсів, усвідомлення південними індійцями своєї спільності можна 
вважати початковим процесом дравідського націоналізму, феномену, що потребує 
розгляду у своїх власних параметрах. 

1 Джон Нікол Фаркуар (1861–1929) був місіонером-освітянином у Калькутті та орієнта-
лістом шотландського походження, автор відомої праці з індуїзму “The Crown of Hinduism”. 
Див.: Farquhar, John Nicol. The crown of Hinduism. Vol. 9. Oxford University Press, 1913. 

2 The Non-brahmin Movement, the Self-Respect Movement, the Pure-Tamil Movement. Див.: 
Kailasapathy K. The Tamil Purist Movement: Re-evaluation // Social Scientist. Vol. 7, № 10. 
1979. P. 25–26. 

3 Див.: Caldwell R. The Tinnevelly Shannars: A Sketch of Their Religion and Their Moral 
Condition and Characteristics, as a Caste. Madras, 1849.

4 Аґами – корпус релігійно-філософських текстів неведичного походження, що також 
часто іменуються тантрами. 

5 Першою реформістською організацією в Мадрасі була Veda Samaj, заснована 1960 р. 
Див.: Anandhi S. Middle class women in colonial Tamilnadu, 1920–1947: Gender relation and the 
problem of consciousness: unpublished Ph.D Thesis. New Delhi, 1992. P. 26.

6 Вперше ця ідея була запропонована на регіональній конференції Крішни-Ґунтура в 
1912 р. Див.: Leonard J. Politics and social change in South India: A study of the Andhra move-
ment // Journal of Commonwealth & Comparative Politics. Vol. 5. Issue 1. 1967. P. 64.

7 Звертаючись до ери Санґам як до “золотого віку”, він романтизує тогочасні цінності, 
описуючи їх у термінах “гендерної рівності”: “The Dravida Veda or Tirukkural also refers only 
to humans, and to humanity as one. We can surely affirm that men and women shared the same 
education both in ancient age of the Vedas [Upanishads], and in the Dravida Sangam era” [цит. 
за: Raman, Surya 2005, 65]. Зважаючи на те, що серед авторів поезії Санґаму була певна 
кількість жінок й існували відомості про жіночу освіту, концепція гендерної рівності все ж 
була очевидним перебільшенням. 

8 “No other language has anything to equal the sublime Tirukkular” [цит. за: Raman, Surya 
2005, 54].

9 Див., наприклад: Reddy I. Social Reform Movements in Andhra (1920–1947): Ph.D. diss., 
University of Hyderabad. 1998. P. 132–159.
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МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

М. С. Васьків
 

АЗЕРБАЙДЖАНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
В УКРАЇНСЬКИХ КНИЖКОВИХ ВИДАННЯХ

Зацікавлення українських дослідників азербайджанською літературою бере поча-
ток із середини ХІХ ст., від часу вимушеного перебування в Азербайджані М. Гу-

лака. Проте перші книжкові публікації в Україні й українською мовою з’являються 
вже у ХХ ст. Вихід двох прозових книг перекладів із азербайджанської мови в між-
воєнному двадцятиріччі, 1930 року, ознаменував початок у справі видання творів 
тюркських народів колишнього СРСР (перші твори туркменської літератури, на-
приклад, були опубліковані українською мовою лише на початку 1950-х років).

Збірник оповідань “Молодий Азербайджан” [Молодий Азербайджан 1930] міс-
тив такі твори: Б. Талібі “Еркен Тукезбан”, Г. Назарлі “Зрадник”, “Двоє із ста двад-
цяти”, Сулеймана С. Ахундова “Намус”, “Світло надії”, А. Абульґасана “Відлюд-
ник”, А. Ахвердова “Шейх Шабан” та широко знаних С. Гусейна “Проста річ”, 
“Дочка Ґіляна”, “На шляху до нового життя (Сеїд)” і Сімурґа “Нещастя в домі Ме-
шаді Кадима”, “Важке завдання”, “Не згідна” та “Заріфе”, в яких традиційно для 
того часу йдеться про важке життя співвітчизників у дореволюційні часи, про бо-
ротьбу з утисками з боку куркульства і буржуазії, про утвердження соціалістичних 
перетворень, емансипаційні рухи тощо. Відповідною до ідейного змісту оповідань 
була розлога передмова до книги авторства Х. Зейналлі “Азербайджанська літерату-
ра: загальний огляд” [Зейналлі 1930], у якій виокремлюються “февдально-дідиць-
кий” період у літературі тюрків-азербайджанців (до 1905 року), дрібнобуржуазний 
з великою перевагою “народницько-інтелігентського прошарку” (1905–1924 роки) 
і, нарешті, “революційно-пролетарська доба”. Переклад усіх творів здійснений Гри-
горієм Піддубним, який, очевидно, знав азербайджанську мову, хоча художній рі-
вень перекладу українською не досить високий і більше нагадує механічне відтво-
рення оригіналу казенно-суконним словом.

Близьким за змістом до текстів збірника було і видання повісті Сеїда Гусейна 
“На шляху до нового життя” у книзі малого формату [Гусейн 1930]. Своєрідним 
вступом до повісті можна вважати ілюстрацію на палітурці книги – силует жінки в 
червоній косинці та з майже червоним волоссям під нею. Отже, утвердження рівно-
прав’я жінки в тюркському суспільстві становить основу твору С. Гусейна. Це сто-
сується і громадського життя, й особистих взаємин. Оповідь у творі ведеться від 
першої особи: наратор відтворює розповіді Джейран, ударниці виробництва й ак-
тивного громадського діяча, після чергових зустрічей із нею. Жінка проходить шлях 
становлення від безправної служниці до активного будівника нового життя, а пара-
лельно вирішує важкі проблеми любовного трикутника з Ельдаром і його офіцій-
ною дружиною та відстоювання власних материнських прав. “На шляху до нового 
життя” була не тільки актуальною за змістом для азербайджанського й українського 
читача, повість також відзначалася високим художньо-естетичним рівнем.

Розгром українського сходознавства на початку 1930-х років призвів до того, що 
переклади з азербайджанської мови в довоєнний період цими двома виданнями об-
межилися. До цього можна, щоправда, додати публікацію 1928 року в “Червоному 
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шляхові” статті А. Сеід-заде «Боденштедт чи Мірза-Шафі: Хто був автор перекладів, 
виданих німецькою мовою під заголовком: “Die Lieder des Mirza-Schaffy” та “Aus 
dem Nachlasse Mirza-Schaffy’s”» [Сеід-заде 1928], в якій ідеться про те, як перекла-
дач творів Вазеха Мірзи Шафі, німець Боденштедт, під враженням від успіху книги 
азербайджанського поета ХІХ ст. поступово став привласнювати собі чужі твори.

Черговий етап зацікавлення українських перекладачів азербайджанською кла-
сичною й сучасною літературою починається з кінця 1940-х років, набуваючи по-
силення в 1953–54 роках, коли цілеспрямовано, до 300-ліття так званого возз’єд-
нання України й Росії, до видання творів літератур “народів СРСР” залучалися 
провідні літератори й перекладачі. Першим серед цих видань став високохудожній 
переклад Леоніда Первомайського поеми “Лейлі та Меджнун” (у книзі – “Лейла і 
Меджнун”) класика азербайджанської та перськомовної літератур Нізамі [Нізамі 
1947]. Вагомість виходу поеми в українському перекладі підкреслювалася тим, що 
автором передмови був надзвичайно авторитетний (мабуть, найавторитетніший) в 
СРСР знавець арабської, перської й тюркських літератур Євген Бертельс [Бертельс 
1947]. Прикро, але після цього, крім творів М. Ф. Ахундова, класична азербайджан-
ська література не була представлена в Україні окремими виданнями.

Політично замовний характер перекладів напередодні ювілею “возз’єднання” 
визначив вибір відповідних творів. У 1951 році побачив світ українськомовний 
текст роману Мехті Гусейна “Апшерон” [Гусейн 1951], який згодом став класикою 
радянської літератури, часто публікувався в різномовних перекладах і в якому 
йдеться про традиційний для радянської літератури шлях головного героя Таїра від 
затурканого селянина-бідняка до свідомого, фахового робітника, новатора вироб-
ництва, активного громадського діяча. Так само традиційно, в дусі виробничих ро-
манів, ішлося про специфіку й героїзм праці нафтовиків, виховну роль наставників, 
тобто старшого покоління пролетарів, а також про формування нової національної 
інтелігенції. Переклад українською здійснювався не з мови оригіналу, а з російсько-
мовного перекладу, що було загальноприйнятою практикою не лише стосовно азер-
байджанської літератури, а й щодо багатьох інших літератур народів СРСР. Якщо ж 
ідеться саме про переклади творів азербайджанської літератури, то така практика 
домінувала в 1950–60-ті роки, суттєво покращилася ситуація при перекладі прозо-
вих творів у наступні два десятиліття, але з 1990-х років усе повернулося до попе-
реднього стану.

Саме таким було українськомовне видання ще одного роману М. Гусейна “Ранок” 
[Гусейн 1955] за російськомовним виданням 1954 р. в році 1955-му (тобто дуже 
оперативно), в якому йшлося про події 1907–08 рр. на нафтопромислах і одним із 
епіграфів до якого автор “не забув” узяти вислів (спільний) Й. Сталіна і В. Моло-
това. В анотації до перекладного видання так само “не забули” зазначити, що в ро-
мані “яскраво показано зв’язок азербайджанського робітничого класу з російським 
робітничим класом”, відтворюється боротьба “бакинського пролетаріату під ке-
рівництвом більшовицької партії”. На цьому тлі варто згадати ще одне видання 
роману “Апшерон” в Україні в російськомовному перекладі двох інтерпретаторів – 
Мір-Джабара як доброго знавця мови оригіналу й О. Садовського як знавця мови 
перекладу – в “регіональному” Дніпропетровську [Гусейн 1983] (решта творів азер-
байджанської літератури в післявоєнний період видавалися винятково в Києві).

У 1952 році публікуються дві п’єси азербайджанських письменників у перекла-
дах відомих українських літераторів. Олекса Ющенко здійснив переклад віршова-
ної драми “Сходить сонце (Ханкар)” [Вургун 1952] Самеда Вургуна – класика 
радянської літератури. Ханкар – організатор підпалів на промислах, якого називають 
організатором страйків. Згодом у п’єсі з’являються Шаумян і Коба (тобто вже згаду-
ваний Сталін), які очолюють нібито рух нафтовиків і під впливом яких страйки на-
бувають системного, цілеспрямованого характеру. Не забувають згадати про Сталіна 
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і в кінці п’єси І. Касумова “Зоря над Каспієм” (перекладач – Іван Сенченко) [Касу-
мов 1952], в якій уже йдеться про індустріальний розмах радянської доби, дається 
широкий спектр “позитивних” персонажів – від “керуючого нафтотрестом” і секре-
таря Бакинського міськкому компартії до студентів, геологів, робітників. Пафосно-
агітаційний характер п’єси підкреслювався назвою твору і фразами на зразок 
завершальної: “Зоря займається над Каспієм!..” [Касумов 1952, 89]. Також іще до 
“ювілею”, в 1953 р., вийшла у світ збірка оповідань (шість творів) класика азербай-
джанської прози Мір-Джалала [Мір-Джалал 1953] про до- і післяреволюційне ми-
нуле Азербайджану.

Наступні видання значно менше позначені політичною злобою дня, пафосністю, 
відзначаються більшою зосередженістю на морально-етичній проблематиці, праг-
ненням відтворити психологічні портрети персонажів. Автобіографізмом позначе-
ний роман Ахмеда Рагімова “Моя сім’я” [Рагімов 1957] – класичний зразок вироб-
ничого роману з танкерами, нафтою, проблемами її перевезення, з надмірно точним 
відтворенням технічних аспектів цього процесу, але також зі спробами відтворити 
внутрішній світ персонажів, які мають значно ширше коло зацікавлень, крім вироб-
ничих. Репрезентантом моди на “широкоформатні” романи став переклад твору Алі 
Велієва “У нашому Чічеклі” (1958 р., близько 400 сторінок) [Велієв 1958], у центрі 
якого – драматичне кохання, а також післявоєнне відродження країни, внесок науки 
в розвиток сільського господарства, відтворення праці жіночої бригади як свідчен-
ня емансипаційних процесів у колишній ісламській нації тощо.

Інтерес до азербайджанської літератури не зникає в 60-ті роки, але був значно 
меншим, ніж у попереднє десятиліття і ніж можна було сподіватися (наприклад, 
у порівнянні з динамікою перекладів із туркменської літератури). У 1963 році (за 
російськомовним виданням 1961 р.) вийшов друком переклад українською повісті 
“Верби над ариком” [Ефендієв 1963] відомого азербайджанського письменника 
Ілляса Ефендієва. Повість цілком уписувалася в шістдесятницькі тенденції, від-
сторонившись від політичних аспектів і зосередившись насамперед на моральних 
пошуках, особистісному становленні головної героїні твору Нурії, випускниці теа-
трального вишу, яка переживає драму кохання. Вимушена працювати спочатку за-
відувачем сільського клубу, вона перестає сприймати це як покару, знаходить насо-
лоду у спілкуванні з морально багатими селянами, в розкритті їхнього творчого 
потенціалу, тому закономірним наслідком є те, що Нурія, збагачена безпосереднім 
досвідом людських взаємин, стає акторкою столичного театру. Жіночий образ зай-
має центральне місце і в повісті Гасана Мехті огли Сеїдбейлі “Телефоністка” 
[Сеїдбейлі 1964], в якій ідеться про особисте і громадське життя звичайної робіт-
ниці Мехрібан, котра наділена надзвичайно багатим внутрішнім світом. Традицій-
но “радянським” є сюжет роману Байрама Байрамова “Листя” [Байрамов 1966], 
у якому розповідається про будні колгоспної праці, про Юсіфа, який під впливом 
пафосно-романтичних переконань переходить із заможного колгоспу в злиденний, 
щоби вивести його в передові. Дещо урізноманітнює дію роману відтворення пе-
рипетій кохання.

У 1969 році були надруковані відразу два перекладні азербайджанські романи. 
Вони цікаві передусім тим, що їхній зміст та автори тісно пов’язані з Україною. 
“Злиття вод” [Ібрагімов 1969] Мірзи Ібрагімова відтворює поширений серед літера-
тур радянського Сходу сюжет: колишній батрак, тепер голова колгоспу “Нове жит-
тя”, знавець своєї справи, Рустам “відривається” від колективу, перетворюючись на 
нестерпного, владного правителя, який не хоче ні до кого прислухатися. Показово, 
що допомогти усвідомити йому власні помилки сміливо береться невістка. У перед-
мові до роману [Гасанзаде 1969] Наріман Гасанзаде повідомляє, що становлення 
М. Ібрагімова як людини і митця відбувається на українських теренах, де він по-
бував у 1931 році (на Харківському тракторному заводі і металургійних заводах 
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Макіївки). Саме про українські враження насамперед ідеться у творі азербайджан-
ського письменника під назвою “Країна гігантів”.

Про Україну часів війни і сучасну (на момент написання твору) йдеться і в ро-
мані Юзифа Азімзаде з красномовною назвою “Він не чужий” [Азімзаде 1969]. 
Оповідач Малик, відчуваючи моральну відповідальність, вирушає в Україну, щоб 
якомога більше дізнатися про трагічну загибель Фариза, котрий поліг при визво-
ленні українських земель. Ключовим у романі стає розділ “Фаризові щоденники”, 
один із шести, який займає майже половину текстового обсягу і повідомляє багато 
цікавого матеріалу про азербайджанський “погляд” на українське буття. Варто від-
значити також оригінальну композицію роману, уміння відтворювати найтонші пси-
хологічні нюанси процесів “діалектики душі”. Ще один важливий момент: “Він не 
чужий” став першим опублікованим твором, який переклав українською Валентин 
Ціпко. Протягом наступних десятиліть він здійснить переклади біля двох десятків 
видань із азербайджанської, стане автором передмови до антології, тобто зробить 
неоціненний внесок у справу популяризації літератури Азербайджану в Україні. 
Частину творів В. Ціпко буде перекладати з російськомовних видань, але більшість 
із них – із оригінальних текстів, що було дуже вагомим здобутком в осягненні 
українським перекладацтвом тюркських літератур.

Саме Валентинові Ціпку можемо завдячувати своєрідному бумові видань прозо-
вих творів азербайджанської літератури українською мовою в 1970–80-х роках. Але 
для цього періоду можна відзначити ще одну важливу тенденцію. Протягом 60-х ро-
ків в Україні побачили світ лише переклади епічних творів. У 70–80-ті друкується 
значна кількість видань ліричних і драматичних творів, як окремих авторів, так і в 
антологіях, репертуарному збірнику тощо. Щодо епічних творів, то за два десяти-
ліття вийшло десять окремих книг азербайджанських авторів, дев’ять із яких – за 
повного перекладу Валентина Ціпка, і тільки видання роману й оповідань Ю. Са-
медоглу “День страти” – спільна перекладацька праця Ціпка з Миколою Мірошни-
ченком. У 1971 році побачили світ повісті вже згадуваного класика азербайджан-
ської прози Мехті Гусейна у книзі “Сутичка” [Гусейн 1971]. У повістях ідеться про 
класову та кровну боротьбу в дореволюційному Азербайджані та навіть про проти-
стояння пролетаря й інтелігента з самодурами головою райвиконкому і його братом 
у роки війни (твір “Трудна осінь (Серце)”). “Зображено класову боротьбу в азер-
байджанському селі в перші роки після перемоги Великого Жовтня”, – написано в 
анотації до українськомовного видання роману Фермана Керімзаде “Сніговий пе-
ревал” [Керімзаде 1976], у якому, важливо зазначити, відтворюється не лише 
“правда” бідняцька, а й “правда” тих, хто обстоює національну незалежність азер-
байджанців. “Радянська” інтерпретація подій у Баку від червня 1918 року до 
28 квітня 1920-го, які мали вирішальне значення для боротьби за незалежний Азер-
байджан і призвели, зрештою, до втрати суверенітету, становить основу роману 
Гилмана Мусаєва “Північний вітер” [Мусаєв 1975], котрий вийшов у серії “Скарб-
ниця братніх літератур” (у цій серії вийшло ще чимало творів не лише азербай-
джанської літератури, а й літератур інших народів СРСР).

У “Скарбниці братніх літератур” був надрукований також роман “Перване” Мір-
зи Ібрагімова [Ібрагімов 1979] – “панорамний” історичний роман, який відтворює 
азербайджанське минуле ХІХ ст. до 1890 року, – про “благо” приєднання краю до 
Російської імперії, про діяльність Мірзи Фаталі Ахундова і Нарімана Наріманова 
тощо. Про історію азербайджанців ідеться також у романі Сулеймана Рагімова 
“Шамо” (серія “Бібліотека історичної прози”) [Рагімов 1988] – про пастуха Шамо, 
який стає ватажком більшовицького повстання, про його кохання до красуні Гамер, 
про важку долю жінки в дореволюційному Азербайджані. Певною мірою історич-
ним можна назвати також роман Сулеймана Велієва “Триглав, Триглав…” [Велієв 
1981] – “про героїчну боротьбу югославських, італійських і радянських патріотів з 
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німецько-фашистськими загарбниками в районі югославського міста Трієста” [Ве-
лієв 1981, 4]. Для нас важливо те, що поряд із азербайджанцем Асланом воює украї-
нець Цибуля. Інтернаціоналістський характер твору підтверджують епіграфи – зі 
словенського, сербського, італійського й азербайджанського фольклору, з гоголівсько-
го “Тараса Бульби”. Тут варто згадати також і видання, яке формально виходить за 
межі 80-х років, – роман Чингіза Гусейнова “Фатальний Фаталі” [Гусейнов 1991], 
котрий друкувався в рамках серії “Бібліотека історичної прози”. Роман не тільки 
ґрунтовно викладає біографію Мірзи Фаталі Ахундова, а й подає розгорнуту карти-
ну подій ХІХ ст. в Закавказзі, на Кавказі, в Персії, Туреччині, Росії, Західній Європі.

Проблеми взаємин дітей і дорослих, формування справжньої людини, роль на-
родної вікової мудрості в сучасному світі становлять основу перекладеної україн-
ською мовою збірки повістей та оповідань Акрама Айліслі “Над Курою в теплих 
лісах” [Айліслі 1982]. Морально-етична проблематика також стоїть у центрі уваги 
збірки Максуда Ібрагімбекова “Одного чудового дня” [Ібрагімбеков 1983], до якої 
увійшли вісім оповідань і п’ять п’єс – про увагу до внутрішнього світу кожної лю-
дини, про відповідальність перед іншими і громадою. Герої М. Ібрагімбекова від-
значаються романтичним світобаченням, очікуванням неминучого дива в сірих 
буднях. Серед творів збірки найвідоміший – “Хто поїде в Трускавець”, на основі 
якого був знятий художній фільм. Романтичним учудненням позначений роман 
“Сказання про Сарикейнек і Валеха”: історію сучасного кохання Ілляс Ефендієв 
відтворює у стилізованій формі народного епосу. До книги азербайджанського 
письменника [Ефендієв 1985], крім зазначеного роману, увійшла також повість “Ки-
зиловий міст”, у якій, традиційно для ідіостилю І. Ефендієва, головний герой – 
дівчина-сучасниця, котра відзначається ідеалістичними прагненнями перетворень 
на виробництві й у повсякденному житті.

Окремої розмови заслуговує книга Юсифа Самедоглу “День страти” [Самедоглу 
1989], до якої увійшли однойменний роман і оповідання. По-перше, порушується 
раніше заборонений, а в роки “перебудови” дуже популярний і актуальний пласт 
проблем, пов’язаних із добою культу особи, репресіями сталінських часів, взаєми-
нами жертв і катів, моральним занепадом доносителів тощо. Цей період героїзуєть-
ся, бо славетним репресованим предкам протиставляються нікчемні нащадки, 
сучасні письменники-пристосуванці – справжньому Поетові. По-друге, роман від-
значається високим рівнем художньої оригінальності й довершеності, складними 
наративними формами і композицією, сюрреалістичними вкрапленнями, вставними 
епізодами узагальнюючого характеру про взаємини Поета і Володаря. Вагомості 
романові додавало те, що Ю. Самедоглу писав його не на “злобу дня”, в розпал пе-
ребудовних процесів, а ще в 1981–84 рр.

У 70–80-ті роки продовжується публікація українською мовою драматичних тво-
рів азербайджанських письменників. Комедія “Мерці” Джаліла Мамедкулізаде, кла-
сика азербайджанської літератури й журналістики межі ХІХ–ХХ ст., друкувалася у 
видавництві “Мистецтво” [Мамедкулізаде 1972], яке протягом 1950–80-х років (і 
особливо в 70-ті роки) спеціалізувалося на виданні п’єс народів СРСР окремими 
книгами-“метеликами” з одного твору. Цікава ця драма насамперед тим, що автором 
перекладу був відомий дисидент Валерій Марченко, який добре володів азербай-
джанською мовою і займався дослідженням українсько-азербайджанських культур-
них взаємин. Новаторством, навіть експериментом були позначені зміст і форма 
п’єси Максуда Ібрагімбекова “Мезозойська історія” [Ібрагімбеков 1975], дія якої пе-
реноситься в найнесподіваніші місця (крамниця, міжнародний курортний табір, 
штучний скельний острів, естакада у відкритому морі тощо). Драматичний любов-
ний трикутник поєднується з протистоянням романтичного світогляду й міщанської 
психології. Через заперечення драматург навіть повідомляє, що причиною зникнення 
севрюги й осетрини в Каспії та крамницях є бездумне збільшення нафтовидобутку.
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А в 1980 році вийшло перше видання українською мовою творів визначного 
класика азербайджанської літератури Мірзи Фаталі Ахундова “Пригоди скнари” 
[Ахундов 1980] з ґрунтовною передмовою і коментарями Азіза Шаріфа. До книги 
ввійшли три п’єси Ахундова, кожна з яких мала свого перекладача. Усі три пере-
кладачі зуміли зберегти форму оригінальних драматичних творів – прозову з уве-
денням окремих віршових фрагментів.

Із 1970-х років українською мовою нарешті починають публікувати книги пере-
кладів азербайджанської лірики – антологій і окремих видань творів найвизначні-
ших представників поезії Азербайджану. Першою ластівкою стала книга “Поезії” 
класика азербайджанської літератури Расула Рзи [Рза 1976]. Інтерпретаторами 
творів Р. Рзи були як знані поети (В. Бичко, А. Малишко, Б. Олійник, М. Бажан, 
І. Драч), так і професійні перекладачі (В. Швець, І. Гончаренко, Д. Бакуменко, 
Ю. Петренко, А. Чердаклі, Г. Коваль та ін.), котрі вміло відтворювали форму поезій 
азербайджанського класика, з римованими і холостими, рівно- і різноскладовими 
версами, синтаксичними експериментами. Особливо варто виокремити Станіслава 
Тельнюка, який переклав 29 творів циклу “Кольори”. Заслуговує на увагу також 
уміле відтворення верлібрових версів, білих віршів у перекладі поеми “Син землі” 
Григорія Коваля й поеми “Ще і не те буде!” Івана Драча.

Наступною (в 1981 році) стала підбірка поезій Набі Хазрі з такою ж невибагли-
вою назвою, як і збірка віршів Р. Рзи, – “Поезії” [Хазрі 1981] з короткою передмо-
вою Бориса Олійника “Слово про побратима” [Олійник 1981]. У перекладених 
89 ліричних творах Н. Хазрі основні мотиви – це кохання, життя народу і поета з 
народом та будівництво нового життя. Ледь не кожного з перекладачів можна на-
звати класиком вітчизняної літератури, провідним поетом або перекладачем доби: 
адже це П. Тичина, В. Сосюра, Б. Олійник, Д. Павличко, П. Засенко, П. Перебийніс, 
Л. Горлач, М. Гірник, А. Патрус-Карпатський, П. Городецький, С. Тельнюк, Ю. Пе-
тренко й О. Новицький.

Через рік вийшла книга Сулеймана Рустама під тією самою назвою – “Поезії” 
[Рустам 1982]. Як і дві попередні поетичні збірки, ця книга також друкувалася в 
серії “Скарбниця братніх літератур”. Змістові й версифікаційні особливості за під-
рядниками (інколи – з оригіналу) відтворили насамперед професійні перекладачі 
Станіслав Зінчук (13 поезій), Микола Братан (11), Михайло Москаленко (10), Ва-
лентин Лагода (9), Микола Упеник (6), Микола Мірошниченко (6), Степан Лит-
вин (5) та ін., а також (значно менше) відомі поети Володимир Лучук (3), Дмитро 
Павличко (2), Микола Нагнибіда (2), Павло Мовчан (2), Платон Воронько (2), Пав-
ло Усенко (1) й інші. Леонід Талалай став перекладачем поеми “Найдорожче”.

А ще через рік друкувалося видання творів Джабіра Новруза “Серце планети” 
[Новруз 1983]. Серед перекладачів ліричних творів так само були як відомі митці 
слова (І. Драч, Д. Кремінь, Б. Олійник, П. Засенко, В. Герасим’юк, Ю. Буряк), так і 
фахові перекладачі (С. Литвин, С. Зінчук, Б. Шлапак, В. Куценко й інші). Збірка ви-
різнялася тим, що в ній було порівняно з іншими менше поезій, зате включено кіль-
ка поем: “Гімни” в інтерпретації Б. Олійника, “Видіння мертвого села” (В. Затули-
вітер), “Моя сестра Тирме” (О. Шугай).

Збірка “Лірика” Саят-Нови [Саят-Нова 1989] – класика азербайджанської, вір-
менської та грузинської літератур – вийшла друком із ґрунтовною передмовою Гри-
горія Халимоненка “Як слово промовлю – гримлять небеса” [Халимоненко 1989], з 
якої можна дізнатися, що поет, який творив трьома мовами, почав писати саме азер-
байджанською мовою та що більшість його поезій створені теж саме азербайджан-
ською. Проте у книзі перекладів з азербайджанської чомусь найменше (порівняно з 
перекладами з вірменської та грузинської), 18, 14 із яких ретранслював М. Мірош-
ниченко і чотири – Г. Халимоненко.
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Дати широке уявлення про найважливіші здобутки азербайджанської поезії були 
також покликані антології. Видавництво “Молодь” зуміло випередити публікацію 
“дорослих” поетів, надрукувавши збірку “Бакинські вогні: молода поезія Азербай-
джану” [Бакинські вогні 1978]. Епіграфом до антології стали рядки М. Рильського: 
“Дивлюся вниз – лежить Баку широкозорий, / Новий і давній вік у час один спле-
лись”. Оскільки йшлося про молодих, малознаних митців, то про кожного з них по-
давалася коротка біографічна довідка. Загалом інтерпретовано для українського 
читача твори 39 азербайджанських поетів, частина з яких мали загальносоюзну по-
пулярність (Джабір Новруз, Аббас Абдулла, Фікрет Годжа, Вагіф Самед-огли та ін.). 
Серед авторів антології були і дві поетеси: Офеля Бабаєва і Рафіга Гусейнова. До 
перекладів удалося залучити потужну когорту відомих українських поетів (І. Драч, 
П. Мовчан, Б. Олійник, В. Забаштанський, В. Затуливітер, Л. Талалай, О. Лупій, 
В. Коротич, Б. Чіп, О. Довгий та ін.) і знаних професійних перекладачів (М. Мірош-
ниченко, Ю. Петренко, В. Гужва, А. Чердаклі, В. Бойченко й ін.).

Наступного року вийшла друком антологія “Мій Азербайджан: Азербайджан-
ська радянська поезія” [Мій Азербайджан 1979]. Якщо молодих азербайджанських 
поетів перекладали вмисне для попередньої антології за обмежений часовий про-
міжок, то “Мій Азербайджан” об’єднав набутки українського перекладацтва у цій 
царині за півстоліття. Авторами перекладів стали корифеї української лірики 
ХХ ст.: П. Тичина, М. Бажан, В. Бичко, П. Мовчан, І. Драч, Д. Павличко, Б. Олій-
ник, В. Лучук… Так само були залучені найкращі представники перекладацького 
цеху до підготовки цієї антології. Усього було ретрансльовано для українського чи-
тача твори 55 азербайджанських поетів, але основу становили поезії класиків ліри-
ки Азербайджану Самеда Вургуна, Сулеймана Рустама, Мікаїла Мушфіка, Мамеда 
Рагіма, Расула Рзи, Набі Хазрі, Аліаги Кюрчайли, Нарімана Гасанзаде, Вагіфа Ібра-
гіма та ін.

Якщо вже йдеться про антології радянських часів, то не можна не згадати і ви-
дання “Азербайджанське радянське оповідання” [Азербайджанське… 1984], яке 
об’єднало твори маститих майстрів “малої прози” (Мірза Ібрагімов, Сулейман Рагі-
мов, Акрам Айліслі, Ілляс Ефендієв та ін.) і молодих тоді талантів (Анар) – усього 
27 авторів, серед них – чотирьох прозаїків-жінок. Переклад здійснили усього три 
літератори – два з них добре знані (В. Ціпко і М. Мірошниченко), а також Людмила 
Маковецька.

У 70–80-ті була запущена ціла серія видань репертуарних збірників “Райдуга”, 
присвячених мистецтву союзних і автономних республік СРСР. У 1980 році вийшов 
і збірник “Голоси Азербайджану” [Райдуга 1980] за редакцією Олександра Білаша. 
Збірник містив переклад 31 ліричного твору, п’яти пісень (одна з них – на вірші Не-
сімі, який належав до “батьків” азербайджанської поезії), однієї драми й одного 
танцю. Варто відзначити й розділ “Веселий оповідач”, до якого увійшло шість 
гумористично-сатиричних творів із легкою критикою “окремих”, як тоді казали, 
сучасних недоліків. Також “Насреддін і злодій” Сабіра свідчили про багатовікову 
тяглість традицій азербайджанських гумору і сатири.

Прикро, але з історично неминучим і виправданим розпадом радянської імперії 
були суттєво поруйновані культурні зв’язки між державами, які постали на її руї-
нах. Це стосується й українсько-азербайджанських взаємин, зокрема й репрезента-
ції для українського читача здобутків літератури Азербайджану. На щастя, зв’язки 
не перервалися зовсім, але після “Фатального Фаталі” (1991) Ч. Гусейнова перше 
книжкове видання азербайджанської літератури в Україні відбулося через 15 років. 
Але це було надзвичайно вагоме видання – двотомна “Антологія азербайджанської 
поезії” [Антологія… Том перший 2006; Антологія… Том другий 2006] загальним 
обсягом ледь не в 700 сторінок. Автором передмови “Зійшло сонце у Ширвані” став 
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упорядник і один із перекладачів антології, отже, прекрасний знавець азербайджан-
ської літератури Микола Мірошниченко [Мірошниченко 2006]. Крім того, в кінці 
кожного тому подавалася коротка довідка про азербайджанських письменників, чиї 
твори потрапили в антологію.

Перший том охопив значний часовий проміжок від ХІІ до початку ХХ ст. Найпов-
ніше в ньому представлена творчість генія світової літератури Нізамі Ґянджеві – це 
і вже згадувана “Лейла і Меджнун” у перекладі Л. Первомайського, й уривки з пое-
ми “Хосров і Ширін” (пер. В. Барки), і “Нуширван на полюванні” (В. Мисик), і п’ять 
газелей, перекладених М. Мірошниченком і вперше надрукованих. Саме М. Мірош-
ниченко також уперше познайомив українського читача з творчістю засновника 
азербайджанської літератури Афзаладдіна Хаґані, переклавши його рубаї. До анто-
логії увійшли – також уперше для українського читача – твори визначних середньо-
вічних поетів Азербайджану світового рівня Месхеті, Імадеддіна Несімі, Мугамеда 
Фізулі. Хороша добірка репрезентує й азербайджанську поезію ХІХ ст. (Молла Па-
нах Вагіф, Мірза Шафі Вазех, Ашиґ Алескер, Мірза Алекпер Сабір). Значна частина 
творів перекладена все тим самим Миколою Мірошниченком, але також у першому 
томі серед перекладачів – Павло Мовчан, Станіслав Тельнюк, Тарас Мельничук, 
Олександр Петькун, Дмитро Білоус та ін. 

У другому томі представлена творчість 64 азербайджанських поетів ХХ – початку 
ХХІ ст., серед яких уже звично надруковано найбільше перекладів С. Вургуна, 
С. Рустама, М. Мушфіґа (Мушфіка), Р. Рзи, Н. Хазрі, Дж. Новруза, а також Лятіфа 
Мустафаоглу, Вагіфа Насіба та багатьох інших. Про масштабність проекту свідчить 
і те, який широкий, потужний перекладацький корпус минулого й сучасності залу-
чено до видання: З. Гончарук, М. Терещенко, М. Чернявський, М. Вінграновський, 
О. Жолдак, О. Ющенко, П. Осадчук, П. Усенко, Л. Забашта, А. Малишко, І. Гончарен-
ко, С. Тельнюк, М. Сингаївський, Ю. Петренко, П. Мовчан, Т. Коломієць, А. Кацнель-
сон, В. Лучук, С. Йовенко, В. Герасим’юк, Б. Олійник, І. Драч, Д. Шупта, І. Нижник, 
П. Засенко та інші. І, зрозуміло, М. Мірошниченко. Перекладалися не тільки найці-
кавіші з ідейно-формального боку поезії азербайджанських авторів, а й ті, які мали 
конкретний “український” слід. Так, в антології були надруковані переклад М. Тере-
щенка поезії “Українським партизанам”, “Азербайджанський Кобзар” Сохраба Тагі-
ра в перекладі Володимира Лучука, твір В. Насіба “Розмова з Павлом Мовчаном”.

У 2011 році до українського читача прийшов дуже цікавий роман, перекладений 
із німецької мови, який, проте, репрезентував азербайджанську літературу. Йдеться 
про твір “Алі та Ніно” [Сеїд 2011] Курбана Сеїда, німецькомовний рукопис якого 
датується 1937 роком. Роман відтворює драматичні події боротьби азербайджанців 
за національно-державну незалежність у 1918–20 рр., поневіряння, але не зневіру 
борців в еміграції. Дія твору переноситься то в Баку, то в Шушу, то в Ґянджу чи 
Тифліс, у Персію, на могилу Грибоєдова, в Європу тощо. Роман наповнений глибо-
ким гуманістичним пафосом, умінням автора, який, очевидно, сам пройшов крізь 
складні події національно-релігійного протистояння, піднятися над етнічними і 
конфесійними розбіжностями: з суспільними подіями тісно переплітається “осо-
биста” сюжетна лінія, не менш захоплююча і вражаюча, – кохання представника 
давнього азербайджанського роду Алі Хана Ширваншира і грузинської княжни 
Ніно, мусульманина і християнки. За однією з версій, під псевдонімом Курбан Сеїд 
писав Лев (Лео) Нусімбаум, який народився 1905 року в Києві, в сім’ї заможного 
єврея, котрий перевіз сина в ранньому віці в Баку. Це місто й азербайджанська куль-
тура стали рідними для письменника, тому він на еміграції постійно звертався до 
азербайджанської тематики і тюркських проблем. Зв’язок із Україною був не тільки 
в Нусімбаума, а й ще в одного ймовірного автора “Алі та Ніно” – Юсифа Везіра Че-
менземенлі, який навчався в Київському університеті Святого Володимира та пев-
ний час мешкав на українських теренах.
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Для українсько-азербайджанського літературного єднання дуже плідним був 
2014 рік. Окремої розмови заслуговує 12-те число журналу “Всесвіт”, повністю від-
дане під переклади з азербайджанської літератури та дослідженням міжкультурних 
взаємин між Україною й Азербайджаном. Символічно-підсумковим за змістом було 
й видання “Вибрані твори”  Мірзи-Фаталі Ахундова – ключової фігури новочасної 
азербайджанської літератури [Ахундов 2014]. Попри скромну назву книги, вона по-
дає українському читачеві всю літературну спадщину класика (ліричні твори, шість 
п’єс і повість “Одурені зірки”), значний масив літературно-критичних праць. Для 
того щоб зібрання творів М.-Ф. Ахундова назвати повним, бракує його чималого 
філософсько-релігійного набутку. Про письменника, його роль в історії й культурі 
Азербайджану, в утвердженні українсько-азербайджанських культурних зв’язків 
ґрунтовно йдеться у двох передмовах до книги [Абдулла 2014; Білоцерківський 
2014]. Вагоме значення мають і коментарі до текстів творів.

Видання “Вибраних творів” своїм обсягом могло би претендувати на академічний 
статус, однак на заваді цьому стоїть відсутність будь-яких указівок на джерела пере-
кладів, повідомлення, з якої ж мови ці переклади здійснені (складається враження, 
що з російськомовних видань). М’яко кажучи, не дуже вдалою є й редакторсько-
коректорська робота над текстами творів, над оформленням книги, зокрема роз-
межуванням творів і коментарів тощо. Проте друк такого повного зібрання творів 
Ахундова українською мовою давно був на часі й має неоціненне значення.

Важливим здобутком українського азербайджанознавства став вихід у 2015 році 
окремого видання творів Анара (Анара Расула-оґли Рзаєва, сина відомого поета Ра-
сула Рзи), здійснений видавництвом “Ярославів Вал” [Анар 2015]. Прикро, що цей 
письменник-шістдесятник прийшов до українського читача так пізно (якщо не бра-
ти до уваги оповідання з уже згадуваної антології 1984 року). Анар продовжує плід-
но працювати в літературі й досі, проте видавці зосередилися на перекладах творів 
саме 1960-х років (повісті “Ювілей Данте” і “Коло (Біла гавань)”, оповідання “Лан-
цюжок”, “Я, ти, він і телефон”, “Грузинське прізвище”, “На ранок після тієї ночі”). 
Таку увагу саме до цих творів можна пояснити тим, що значна частина з них була 
екранізована (Анар за фахом – режисер). У цих творах письменник звертається і до 
теми репресій та їхніх наслідків у азербайджансько-радянському суспільстві, й до 
духовних та матеріальних проблем “маленької”, чи “пересічної”, людини-сучасника, 
і до “вічних” питань буття, позначених неповторним азербайджанським колоритом 
і впливом європейського екзистенціалізму, що так єднає творчість Анара з україн-
ськими письменниками-шістдесятниками.

Сучасний етап творчості письменника репрезентує повість “Білий Овен, чорний 
Овен”, за якою названа і вся книга. Повість умовно ділиться на дві частини – ймо-
вірні протилежні альтернативи розвитку Азербайджану. Перший варіант – майже 
утопічний – розв’язання усіх політичних, етнічних і релігійних проблем, наслідком 
чого стане високий рівень матеріального й особливо культурно-духовного розвою 
єдиної держави в історичних кордонах проживання усіх азербайджанців, значно 
ширших за сучасні. Хоча кордони не так уже й важливі, бо азербайджанці цілком 
органічно вписуються у глобалізаційні світові процеси, насамперед у тюрксько-
іранському середовищі. Другий варіант – дуже песимістичний – розпад Азербай-
джану і протистояння через політичні, релігійні та цивілізаційні суперечності, що 
призводить до економічного й культурного занепаду. Розділений натроє Баку типо-
логічно уподібнюється до Рівного/Ровно О. Ірванця. Обидва варіанти мають під-
ґрунтя в теперішньому бутті азербайджанців, і тільки від них самих залежить, у 
який бік рушить їх розвиток.

Попри актуальність і високий художній рівень “Білого Овна, чорного Овна” ви-
дається, що остання чверть століття недостатньо представлена у виданні “Яросла-
вого Валу”. Прикро також, що зовсім не репрезентовані дуже цікаві у творчості 
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Анара 70-ті й 80-ті роки. Можливо, на заваді, як завжди, став обмежений обсяг ви-
дання книги. Та не це є найбільшим недоліком видання. Очевидно, тільки Микола 
Мірошниченко здійснював переклад “Ланцюжка” з азербайджанської мови, тому 
відносно небагато в цьому творі українською коректорських недоглядів чи росіяніз-
мів (наприклад, бродяга (с. 199); схожий (с. 206)). Решту текстів перекладали з ро-
сійської, тому росіянізмами переклади рясно усіяні (безплатними (с. 14); жалкую 
(с. 16); пали жертвами (с. 33); по закінченні, у міру того (с. 136); виключно (с. 142); 
тираж (с. 235); в обстановці (с. 251); по східцях (с. 261); нагострив вуха (с. 266); 
кінчилася (с. 286); забавний (с. 287); рваних туфлях (с. 293) та багато ін. – приклади 
бралися довільно, але з різних творів, ретрансльованих різними перекладачами). 
До цього можна додати пропущені десятки разів розділові знаки чи присутність їх 
там, де вони не повинні бути. У змісті значиться, що переклад “С. Грабара”, в кін-
ці тексту повісті – “Сергія Грабаря”. У тій самій повісті “Білий Овен, чорний Овен” 
зустрічаємо такі написання назви тюркського епосу й однойменного його героя: Ке-
роглу, Керогли і Гьорогли. Ще один епічний герой – і Ґоргуд (с. 21, 85), і Гор-
гуд (с. 36); назва ліричного фольклорного жанру – гошма і ґошма (видається, що 
букву ґ треба було би використовувати значно активніше для перекладу онімів). 
Персонаж твору Бейрек періодично перетворюється в Бейбека і т. п.

Це дуже прикро, бо шановане видавництво “Ярославів Вал” доклало зусиль до 
належного оформлення видання – від ошатної палітурки до внутрішнього наповне-
ння книги. Маю на увазі передмову Чингіза Айтматова і післямову Михайла Слабо-
шпицького, а також прикінцеве інтерв’ю з донькою азербайджанського письменника 
Ґюнель Анарґизи, які дають розгорнуте уявлення про творчий шлях Анара, насам-
перед 60-х років, та його роль в азербайджанській, загальнорадянській та постра-
дянській літературі. Можна було би назвати передмовою чи післямовою до “Білого 
Овна, чорного Овна” есей Анара “Стогін кяманчі, що очищує”, який багато що 
прояснює в задумі та змісті повісті. Незрозуміло, щоправда, чому есей не йде від-
разу після повісті, а несподівано вклинюється посеред інших художніх творів. Чис-
ленні недоречності й помилки є тим величезним ковшем дьогтю, який псує бочку 
меду, бо видання творів Анара є непересічною подією, яка знайомить українського 
читача з творчістю класика не лише азербайджанської, тюркської чи азійської літе-
ратури, а й – не побоюся це стверджувати – визначного митця літератури світової.

Можна констатувати, що за 85 років українські перекладачі й видавці зробили 
чималий внесок у справу знайомства вітчизняного читача з набутками азербай-
джанської літератури, надавши до його послуг близько 45 книг різного обсягу й 
формату. Найповніше представлена література Азербайджану, яку прийнято назива-
ти “радянською” (виняток – “Алі та Ніно” К. Сеїда), тобто ХХ ст. Це і романи, і по-
вісті, й оповідання окремих авторів, видання окремих чи кількох п’єс, поетичні 
збірки найвизначніших майстрів художнього слова зі збереженням основних зміс-
тових і версифікаційних особливостей, новаторських пошуків і знахідок, а також 
різноманітні антології. Що стосується “дореволюційної” літератури, то можемо 
говорити про майже повне видання художніх творів Мірзи Фаталі Ахундова і 
більш-менш репрезентативне представлення українському читачеві доробку Нізамі 
Ґянджеві. Натомість нагальною є потреба суттєво розширити коло перекладених 
творів Хаґані, Несімі, Фізулі, Мірзи Шафі, Сабіра та ін. Прикро, що досі українці не 
дістали можливості читати рідною мовою п’єси Нарімана Наріманова, класика 
азербайджанської літератури й визначного громадсько-політичного діяча, або твори 
Чеменземенлі (насамперед “Студентів”, у яких дія розгортається в Україні), адже 
біографії обох тісно пов’язані з Україною. Для виконання цих та інших завдань чи 
не найактуальнішою є потреба сформувати власну школу перекладачів, які не ви-
користовували би посередником російську мову, а здійснювали би прямий переклад 
із азербайджанської українською мовою.
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Практична транскриПція іменних груПП
з теофорними комПонентами

арабського Походження

Завданням, яке постає при письмовій фіксації звуків арабського мовлення засобами 
алфавітного письма, що створювалося для іншої мови, – а така ситуація автома-

тично виникає в усіх неарабомовних публікаціях, де зустрічаються арабські слова, – 
є транслітерація, тобто передача тексту, записаного арабською графікою, засобами 
іншої графіки. Найчастіше це латиниця, а у вітчизняних публікаціях можна зустріти 
кириличну транслітерацію. Основний принцип “ідеальної” транслітерації полягає в 
застосуванні одного символу графіки, за допомогою якої здійснюється транслітера-
ція, для передачі одного символу оригінальної графіки. Зрозуміло, що за дотримання 
цієї вимоги у випадку як латиничної, так і кириличної транслітерації арабомовного 
тексту неможливо обійтися без додаткових знаків [див., напр.: Хамрай 2012, 94]. 

Окрім того, за таких умов виникає низка неточностей, наприклад щодо відтво-
рення диграфів. До того ж при транслітерації необхідно враховувати звучання влас-
них імен, географічних назв тощо, відтак від вищезазначеного принципу доводиться 
відходити, попри те що транслітерація (від лат. trans ‛через’ і littera ‛літера’) являє 
собою політерну передачу мовних одиниць усіх рівнів (до тексту включно), записа-
них засобами однієї графічної системи, за допомогою знаків іншої. Базуючись на 
конкретному алфавіті, транслітерація припускає умовне використання літер, а та-
кож введення додаткових діакритичних знаків.

При цьому єдиної уніфікованої системи такої транслітерації не існує, хоча внаслі-
док тривалої практики й виникло декілька систем, що їх можна назвати стандарт-
ними (напр.: DIN-31635, ISO 233-2, ISO 3166, BATR). Однак для адекватного від-
творення навіть приблизного оригінального звучання слів, записаних таким чином, 
необхідно заздалегідь знати, яким саме арабським звукам відповідає той чи інший 
транслітераційний символ. 

З другого боку, при включенні в український текст точне відтворення оригіналь-
ного звучання далеко не завжди є необхідним. Відтак часто, особливо коли йдеться 
про позначення власних імен, географічних назв, специфічних арабських реалій 
тощо, в нелінгвістичних текстах використовується більш спрощена й значно менш 
формальна транслітерація. 

Інший підхід, а саме намагання якомога точніше передати звучання слова, мож-
на побачити у фонетичній транскрипції. Найпоширенішою й найрозвиненішою 
системою фонетичного запису є фонетичний алфавіт, запроваджений Міжнародною 
фонетичною асоціацією (МФА) в 1889 році.

За тривалий час використання цієї системи вона набула рис міжнародного стан-
дарту, тому дає можливість описувати фонетичні явища як з метою практичного 
вивчення конкретної мови, так і з метою ознайомлення дослідників, у тому числі й 
із суміжних галузей, з цими явищами.

У фонетичному записі звуки позначаються за допомогою спеціальних символів, 
хоча за основу й беруться літери якогось конкретного алфавіту. 

Основним набором символів, що їх використовує система МФА, є латинська 
графіка.
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Фонетичний алфавіт на кириличній основі був наведений вже в “лінгвістичній 
абетці” В. В. Радлова, В. П. Васильєва і Г. К. Залемана РЛА (Русская лингвистичес-
кая азбука). Варіанти цього алфавіту зустрічаються у працях вітчизняних арабістів і 
сходознавців початку ХХ ст. У РЛА на позначення звуків, відсутніх у російській 
мові, використовуються додаткові символи й спеціальна діакритика. Пізніше акад. 
І. Ю. Крачковський вирішив дещо вдосконалити російську транскрипцію арабомов-
них текстів і створив дві системи кириличної транскрипції – точну й приблизну. 
Обидві ці системи використовують російські літери й мають лише один диграф – 
дж. У точній системі для позначення арабських звуків, відсутніх у російській мові, 
використовується діакритика, що є близькою до стандартів ISO, у приблизній – 
майже винятково російські літери (крім апострофа для ء й перевернутого апостро-
фа для ع). Обидві ці системи знайшли використання в російськомовних публіка-
ціях, на їхній основі базується сучасна кирилична транслітерація арабських текстів 
[Сердюченко 1967, 112, 113]. Подібний вигляд має й українська транслітерація на 
кириличній основі.

Окрім фонетичного запису існує фонематичний, де зазвичай використовуються 
символи, які у фонетичній транскрипції позначають основний варіант фонеми, що 
реалізується в сильній позиції або взагалі за відсутності контексту. Основою для 
фонематичної транскрипції здебільшого править існуюча алфавітна система письма 
(найчастіше це латиниця з відповідними додатковими позначками) або спеціальний 
фонетичний алфавіт (наприклад, МФА).

Часто при записі арабських власних імен та назв українською мовою оригі-
нальне звучання передається вельми приблизно за допомогою лише стандартних 
засобів українського тексту. При цьому перевага нерідко віддається діалектним ва-
ріантам замість літературних – наприклад, “(аш)-Шарджа” замість “(аш)-Шаріка” 
для “الشارقة”. Такий підхід є близьким до практичної транскрипції. Іншими слова-
ми, використання кириличної графіки в українському тексті є найпоширенішим 
застосуванням практичної транскрипції для передачі арабських власних назв в 
українській мові. 

Власні імена часто вживаються в контекстах, де використання додаткових знаків є 
недоречним (наприклад, у художніх та публіцистичних текстах, у ЗМІ тощо). Відтак 
використання практичної транскрипції тут видається цілком природним. На відміну 
від фонетичної транскрипції, практична транскрипція використовує лише символи 
мови-приймача, а можливість введення додаткових символів відсутня [Логачева... 
2012, 4–5]. Отже, з одного боку, використання практичної транскрипції дозволяє пе-
редавати реальне звучання власних імен та назв вельми приблизно, а з другого – вона 
є так само приблизною й у плані передачі їхнього написання мовою оригіналу. Це 
логічно пов’язано з тим, що практична транскрипція є дуже далекою як від фонетич-
ного запису слів, так і від їхньої політерної передачі [Суперанская 1978, 124].

Зазвичай практична транскрипція використовується для передачі одиниць мов-
лення однієї мови стандартними засобами іншої, цілком визначається графічною 
системою останньої і тому не повинна містити, на відміну від двох попередніх, до-
даткових символів.

Вперше термін “практична транскрипція” було вжито О. M. Сухотіним, але до 
наукового обігу його залучив О. О. Реформатський [Практическая транскрипция… 
2004, 9] 

У свою чергу, Реформатський розрізнює наукову й практичну транскрипцію: 
“Наукова транскрипція – це суто лінгвістичний захід; вона не пов’язана в принципі 
з жодними визначеними, звичними для того чи іншого асортименту знаками й може 
використовувати будь-які, чи то знаки яких-небудь реальних алфавітів... у прямому, 
перевернутому або дзеркально оберненому вигляді, без діакритичних позначок або 
з діакритичними позначками” [Реформатский 1960, 529].
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«Практична транскрипція тому так і називається, що вона, на відміну від науко-
вої, не має наукової лінгвістичної мети, а призначена лише для вводу в текст іншо-
мовного та інакше графічно оформленого матеріалу (власні імена будь-якого типу й 
запозичені нові терміни), аби до цього не потребувати особливих “правил читання” 
або щоб вони були необхідні лише в особливих випадках... Обмеження, обов’язкове 
для практичної транскрипції, якої б мови, що має писемність, воно не стосувалося, 
полягає в тому, що асортимент буквених знаків цієї транскрипції не може виходити 
за межі існуючого в цій мові алфавіту» [Реформатский 1960, 530].

Разом із тим у практичній транскрипції припускається використання стандарт-
них алфавітних засобів у незвичній функції: “Основне правило правопису для прак-
тичної транскрипції таке: можна використовувати лише літери наявного алфавіту, 
але дозволяється застосовувати й незвичні в орфографічному відношенні сполучен-
ня цих літер” [Реформатский 1960, 530].

Важливим також є те, що практична транскрипція дозволяє використовувати іно-
земне слово у вигляді, максимально пристосованому до мови-приймача: «Практич-
на транскрипція – це передача слів однієї мови словами іншої мови, до якої вони 
входять. І йдеться тут не про “скелети слів”, не про теоретичні “моделі” слів, а про 
“найсправжніші” слова мови-джерела, які мають стати такими ж “справжніми” сло-
вами й у мові-приймачу” [Реформатский 1960, 534].

Отже, практична транскрипція, з одного боку, повинна давати непідготовленому 
читачеві уявлення про звучання власних назв, а з другого – передавати їхнє звучан-
ня якомога ближче до оригінального.

Практична транскрипція використовується в тих випадках, коли переклад іншо-
мовних слів є неможливим або через певні причини небажаний, здебільшого при 
передачі власних імен і термінів. Внаслідок використання практичної транскрипції 
іншомовні слова, не будучи перекладені, можуть включатися в текст і взагалі функ-
ціонувати як слова цієї мови, тобто вони фактично запозичуються [ЛЭС 1990, 518].

Відмінності, що існують між арабською та українською фонетичними система-
ми, неминуче викликають певні труднощі у використанні практичної транскрипції 
арабських власних назв в українській мові. Щось подібне має місце й у російській 
практичній транскрипції, що особливо помітно на прикладі татарських імен та пріз-
вищ, як найбільш асимільованих російською мовою. «Переважна більшість татар-
ських прізвищ утворені від повних та усічених форм власних імен як татарського, 
так і запозиченого походження: Галі – Галієв, Ахмет – Ахметов, а також від дво-
складових повних власних імен з другим компонентом – “дін” – віра – Ісламетді-
нов, “улла” – Аллах – Загідуллін» [Шмелева 2012, 2–3].

Як можна побачити, російська мова запозичує татарські імена арабського похо-
дження у вже асимільованому татарською мовою вигляді, що значно полегшує ви-
користання практичної транскрипції, особливо якщо врахувати використання кири-
лиці татарською мовою. Однак при транскрибуванні відповідних арабських лексем 
безпосередньо українською мовою неминуче виникають проблеми, пов’язані як із 
мовними чинниками, так і з відмінностями в графічних системах. Наприклад, “Од-
нією з проблем, які можуть виникнути при транскрипції прізвищно-іменних груп 
з арабиці на латиницю й кирилицю, є опущення усіх або більшості діакритичних 
знаків в арабиці. Діакритики позначають короткі голосні звуки, подвоєння приго-
лосного та інші особливості читання. У зв’язку з цим при прямій комп’ютерній 
транскрипції з арабиці без діакритик у латиницю або кирилицю можуть виникати 
варіанти прочитання імені” [Практическая транскрипция… 2004, 48].

Варіанти прочитання можуть виникати також і при передаванні довгих головних. 
Так, транскрибування довгого ā за допомогою двох літер “а” може викликати не-
однозначність за умови використання тієї ж послідовності символів для передачі 
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приголосного ‘, що відповідає літері “ع”. Задовільним рішенням тут може бути ви-
користання за потреби символу наголосу. Попри те, що це може викликати хибне 
уявлення про оригінальне звучання слова, таку практику можна вважати прийнят-
ною, адже практична транскрипція, як вже зазначалося вище, покликана передава-
ти оригінальне звучання й написання вельми приблизно.

З певними труднощами пов’язана й передача арабських звуків, відсутніх в 
українській мові. Тут також буде корисним російський досвід. Так, емфатичне ط 
іноді відображують за допомогою подвоєного “т”, але цей принцип не може бути 
дотриманий повсюди [Суперанская 1978, 131]. Сказане, зрозуміло, стосується й ін-
ших емфатичних приголосних, адже в українському тексті в певних позиціях не-
можливо було б відрізнити неподвоєні приголосні від подвоєних. Тож в українській 
практичній транскрипції доцільніше використовувати одну літеру, вимова якої при-
близно відповідає арабському приголосному, для позначення декількох приголосних, 
подібних один до одного з точки зору українського вуха. Наприклад, приголосні ط 
і ت варто передавати за допомогою “т”, ,س ص і ث – за допомогою “с”, ض і د – за до-
помогою “д”, а ,ز ظ, і ذ – за допомогою “з”. Сказане стосується також і увулярного 
.”однією літерою “к ك який можна позначати разом із палатальним ,ق

Щось подібне можна сказати й про звуки, позначувані літерою ع та гамзою: 
«Звук ع в російській приблизній транскрипції сам по собі не передається; транскри-
буються лише голосні, що йдуть за “ейном” (ع). При цьому варто було б взяти за 
правило, що після закритого складу “ейн”, який супроводжується голосним, тран-
скрибується через ъ. Приклад: بابا حلعت – Баба-Хелъат. Після відкритого складу “ейн” 
не позначається, голосний же у вимові подовжується й на письмі подвоюється: 
-Маадан» [Сердюченко 1967, 130]. Твердому знаку в українській графіці від – معدن
повідає апостроф, який також можна використовувати й для позначення гортанного 
вибуху там, де це необхідно.

Ще одна проблема стосується значень лексем, що входять до складу арабських 
прізвищно-іменних груп. Якщо українські імена є здебільшого запозиченими, то 
арабські складаються з лексем, що мають самостійне значення. Утім, оскільки ба-
гато хто вважає власні імена категорією, що лежить поза поняттями, а семантика 
завжди є понятійною, нерідко виникають сумніви в доцільності виокремлення се-
мантики як окремого аспекту власного імені [Суперанская 1973, 255]. Відтак пере-
кладати імена при їхньому введенні до українського тексту навряд чи доцільно. 
Сказане стосується й імен літературного походження, якими є арабські теофорні 
імена. Тут справа в тому, що головна увага лінгвістів при дослідженні літературної 
мови найчастіше прикута до її письмової форми [Суперанская 1973, 228]. Утім 
розмовна форма літературної мови відіграє не менш важливу роль у житті мовного 
колективу, а власні імена літературного походження, в цьому випадку спільні не 
тільки для арабів, а й для усіх мусульманських народів, будучи широко вживани-
ми в різних діалектних і мовних контекстах, неминуче зазнають впливу, що від-
бивається на їхньому звучанні.

Прикладом таких імен є так звані теофорні імена, тобто власні імена, що міс-
тять у своєму складі слово “Аллах” або один з епітетів Всевишнього. Ці імена утво-
рюють компактну однорідну групу й добре задокументовані в словниках, тому 
являють собою матеріал, на якому легко проілюструвати використання практичної 
транскрипції.

Зазвичай теофорні імена розглядаються як підгрупа “імен релігійного характе-
ру”. Найчастіше ці імена складаються з двох частин – найчастіше це слово “абд” – 
“раб” і слово “Аллах” або один з його епітетів [Системы… 1989, 48].

Теоретично кожен з 99 епітетів, або імен Всевишнього може бути використа-
ний як друга частина ідафи. Поширеними іменами є також сполучення епітетів 



О. О. Хамрай

82                                                                                                          Східний світ, 2015, № 4

Всевишнього зі словами “аб” – “батько” й “ібн” – “син” (наприклад, народна ети-
мологія імені Ібрагім – “син Милосердого”).

Власні імена можуть бути дієприкметниками: Мухаммад – “той, кого прослав-
ляють”; дієсловами: Ахмаду – “я прославляю”: прикметниками: Акбар – “(най)
більший” [Практическая транскрипция… 2004, 47]

Інші імена релігійного характеру також можуть становити певні труднощі для 
практичної транскрипції, але більшість із них не містить згадуваних приголосних 
у слабких позиціях.

Теофорних імен вищезазначеної структури теоретично може бути до сотні: Аб-
дулла і ще 99 за числом епітетів (імен) Всевишнього. Дослідники відзначають, що 
спостерігається велика непослідовність при написанні складних імен. Наприклад, 
ім’я Абд ас-салам може бути записане кількома способами: Абдель Салам, Абдул 
Салям, Абдессалям тощо. Окрім того, відмінювання в непрямих відмінках (напри-
клад, Абделя Саляма, з Абделем Салямом тощо) може викликати в читача, не зна-
йомого з особливостями побудови арабських імен, враження, нібито перед ним 
самостійне ім’я Абдель [Системы… 1989, 58].

На підтвердження цього можна навести той факт, що словники фіксують такі 
імена, як Абд, Абдель (Абдул), Абду, Убада, Аббад тощо, як окремі імена (див., 
напр., [Salahuddin 1999, 3–4]), хоча насправді такими можна вважати лише деякі з 
них. Подібний вигляд має ситуація зі значно менш поширеним іменем Абід (Абед), 
яке також може бути частиною як теофорних, так і інших “релігійних” імен (напр., 
Абідулла, Зайн-уль-Абідін). Утім, у контексті практичної транскрипції нас цікав-
лять імена, що містять у слабких позиціях (насамперед у кінці слова) звуки, відсут-
ні в українській мові. 

Саме по собі слово “абд” не являє собою жодної проблеми щодо кириличної 
практичної транскрипції, через те що “айн” тут на початку слова й може передава-
тися за допомогою літери “а”. 

З-поміж епітетів Всевишнього певні проблеми становлять слова, що містять 
“айн” та гортанний вибух не тільки в середині та в кінці слова, а й на його початку, 
тому що в українській мові вони вимовляються здебільшого як одне фонетичне ціле 
разом з означеним артиклем “аль”. Наприклад:

Аль(’)азіз – великий –  العزيز
Альфаттáх – той, що полегшує справи й вирішує всі проблеми – الفتاح
Аррáфі(’) – той, що підіймає (гідних зі своїх створінь) –الرافع
Ассамí(’) – той, що здатен чути абсолютно все –السميع
Альуáси(’) – той, чиє знання широке – الواسع
Альмбді(’) – той, що починає (Творець) – المبدئ
Альджáмі(’) – той, що збирає – الجامع
Альмáні(’) – той, що забороняє – المانع
Аль(’)áфу – той, що пробачає – العفو
Альбадí(’) – Творець – البديع
Аль(’)адль – справедливий – العدل
Аль(’)алí(й) – високий (недосяжний) –  العلي
Альмузз (Альму’íзз) –той, що дає владу (вірним Йому) – المعز
Альбáїс (Альба’іс) – той, що оживляє (мертвих) та вдихає життя у все суще – 

الباعث
Альмуїд (Альму’íд) – той, що повертає (людей та життя) – المعيد
Альмутаáлі – високий (незрівнянний) – المتعالي
Як вже зазначалося вище, теоретично кожен з цих епітетів може бути використа-

ний як другий елемент теофорного імені вказаної структури, отже, максимально 
можлива кількість імен такого типу дорівнює сотні (99 епітетів + саме слово “Ал-
лах”). Окрім імен вказаної структури, серед теофорних імен варто зазначити такі, 
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де першою частиною ідафи є інші слова, крім слова “абд”, а другою – слово “Ал-
лах”. Наприклад:

Бадí(’)уллá – Боже створіння – بديع هللا
Насруллá – перемога Аллаха – نصر هللا
Хабíбуллá – улюбленець Аллаха – حبيب هللا
Кількість таких імен теоретично є необмеженою.
Слово “Аллах”, попри те що арабською мовою воно звучить як /’allāhu/, запози-

чене українською мовою у формі “Аллах”, відтак у тих випадках, коли необхідно 
точніше передати звучання (зазвичай це має місце у складних іменах, іменах істо-
ричних діячів та поважних осіб), бажано вживати саме це написання. Наприклад, в 
імені Авіценна – Абу́ Алі́ Хусе́йн ібн Абдалла́х ібн Сі́на ближче до оригінального 
звучання було б написання “Аллаг”, але це суперечило б узусу й нормам україн-
ської мови.

Отже, можемо зробити висновок, що українська мова й система письма мають 
досить необхідних засобів для адекватної практичної транскрипції іменних груп з 
теофорними компонентами арабського походження. 

Утім, низка питань потребує вивчення. Насамперед це регламентація вжитку 
другої частини теофорного імені в непрямих відмінках та у складних іменах. Зрозу-
міло, що вирішення цього питання пов’язане з нормами української, а не арабської 
мови, тому має бути в полі зору колег-україністів. 
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САКРАЛЬНІ ТЕКСТИ СХОДУ

M. Godzińska

LIVING QURAN OF TURKISH ALEVIS
IN THE CONDITIONS OF MODERN SOCIETY*

Alevis are a cultural community identified mainly because of their religious and social 
doctrine. In Turkey there are a few ethnic groups called Alevi: Turks and Turkmens, 

Kurds, Zazas and Arabs known as Alawis (Nusayris). In this text I will only focus on eth-
nic Turks who live in contemporary Turkey and are Alevis. As a religious system Ale-
vism reminds a kind of syncretic combination of many traditions and influences coming 
from the nations and peoples with which Turks had contact in the past. The elements of 
preislamic traditions of Central Asia, Buddism, Zarathustraism, different ideas of Chris-
tianity, Judaism may be easily recognized in its philosophy and structure. The most im-
portant part of nowadays Alevi ideology is based on Islam especially in its Shiah version 
with an addition of many elements of different Sufi ideas. What is more in Anatolia many 
Alevi groups were created in the past, and because of numerous persecutions and oppres-
sions in the past they have put much effort into hiding and keeping low profile. In conse-
quence as the communication between different groups was very difficult and even the 
transfer of knowledge within some of them was broken, Alevis became extremely hetero-
geneous which may be observed especially in the case of their religious ideas.

Their ideas, world-view, philosophy of life and spiritual world are so different that de-
scribing or even defining the basis of Alevi religious and social doctrine became very 
complicated. The most important texts pointed by Alevis themselves as the basic descrip-
tion of their philosophy, religion and ceremonies are Buyruk – the commandments of 
imam Jaffar al-Saadiq, and writings by Hadji Bektash Veli as well as the story of his life 
called Malakat and Velayetname. All of these texts were published in printing many times. 
In handwriting however, they are very rare and not really usable even by the people who 
sometimes still possess them, as nowadays none of them knows the old Turkish language 
and alphabet1. What is more many religious leaders in different communities have rewrit-
ten the texts adding some remarks, comments and notes. With time new generations were 
not able to recognize the original basis and additions. Due to this fact printed and pub-
lished versions are very different, and though they do not stand in opposition to each 
other; they rather give different information on the basic religious and social rules2. Very 
often the knowledge one may find in some Buyruk differs from the popular standard ob-
tained from his/her parents who in turn were taught by their parents… In such cases the 
corpus of knowledge given by the book must give way to the oral transfer3. 

The oral texts may be listened during a cem ceremony, being a gathering of all the 
community organized in an ocak system4. Ocak is a kind of clan-tribe religious brother-
hood. Any member of the group must be born from both Alevi parents and at least his/her 
father should be the member of the ocak. In the past cems took place once a year, nowa-
days they are organized more often, sometimes even once a week. But then not only the 
ocak members take part in them, but any Alevi, as the cem is arranged to educate a new 
generation and to strengthen the Alevi identity of the young men. Everything that is said 

* The text is based on the author’s research in Turkey, Germany and Poland in the years 2005–
2014.
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and recited during the ceremony is a part of the Alevi oral tradition, but it is rather trans-
ferred in a lecto-oral than oral way5. The topic of the speech of the group leader dede 
being a descendent of one of the twelve imams, is chosen by himself and may be diffe-
rent on every ceremony, like in the case of a priest sermon. But the prayers recited and 
sang by zakir, who also plays saz6, are usually poems written by the most illustrious 
Turkish poets, for example the most popular Pir Sultan Abdal, Şah Hatayi, Dertli Divani, 
Kul Himmet, Kaygusuz Abdal, and in 20th century Âşık Veysel. The truth is that, as not 
many people read about their religion anything more than what is said and recited during 
the cem ceremony or some TV programmes – although without any commentaries – is 
the most important and in many cases the only information source one may reach.

What is considered to be less important, sometimes even absent on the cem ceremony, 
is the Quran. As a matter of fact the question if Alevism is a part of Islam doctrine or per-
haps reminds out of it is still argued and some leaders recognize themselves as descen-
dants of pre-Turkish shamanist traditions with a strong influence – but nothing more than 
the influence! – of Islam. Others however, accept Alevism as a part of Islam in the scope 
of Sunni and Sufi traditions, usually denying their Shiah origin. But even for them the 
Quran is falsified by the enemies of the first imam Ali and his sons imam Hasan and 
imam Huseyin, to prevent them from taking over the leadership of the Muslims. The 
Quran is usually not read during the cems, but the zakir who recites all prayer-poems is 
called canlı Kuran – a ‘Living Quran’. And if the zakir is the living Quran or the Quran 
alive, than it may be concluded that all his recitations are the text of the Quran. 

To be a leader dede in Alevi group, it is not enough to be a descendent from the line of 
the prophet Muhammad and imam Ali, or to be born from Alevi mother and father. The 
Dede should possess a great knowledge and experience in religious and spiritual matters 
and on the live and everyday problems of a common member of the community. He should 
also be a man of a certain moral advantages. Before some member of the dede line be-
comes the dede with all his rights and duties he needs to be accepted by the older members 
of his family and line, as well as by the community of their pupils (Tur. talip, talipler) who 
do not come from any line of dede but for generations have remained under their spiritual 
care and supervision. Without this acceptance no dede is allowed to conduct any cem or 
other ceremony, nor can he make decisions in any matter considering the community. He 
is just a man though member of a very special family and with special opportunities. 

The Zakir does not need to come from the line of the prophet Muhammad. In the past 
he came from the family of the talips – the students of some line of the dedes. The most 
important is that he must be a very well educated and very talented person. In spite of 
being a reciter-singer and a musician the zakirs are often poets. Usually a young zakir is 
prepared to conduct his duty by someone from his family who is a zakir too. There are no 
courses or classes they attend, but teaching is a part of an everyday family and home life, 
especially in the evenings or at night when family gathers around a table or fire and one 
of its members starts to recite some düvaz – poems being prayers. The most skilful and 
talented young boys, and even girls, are prepared to the role of the zakir during the cem 
ceremonies under supervision of the older zakir and dede. In the future it will be expected 
from them not only to recite the prayers but also to conduct the cem with dede, and if the 
dede is too old and too sick to conduct it in his place. If a very young zakir, accompanies 
an experienced dede it sometimes happens that it is the dede who recites the prayers in-
stead of the zakir. In the most comfortable situation both the dede and zakir are well-edu-
cated and experienced in their duties, and have been working together for years. Then we 
may easily talk about a full co-conducting of the ceremony. But the number of well-edu-
cated zakirs is so small that the old dedes have to arrange some cooperation with young 
people, full of skill and enthusiastic but unexperienced and not so well educated in their 
duty. It is much more difficult than the situation in which we speak about the full coope-
ration between the dede and zakir or about a support given by them to each other. 
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The short-staff situation affects not only the group of zakirs but also dedes. It is a con-
sequence of disintegration of the traditional social and religious structures. Especially in 
the 20th century, the modernization and laicisation reforms held in the Republic of Turkey 
made the ocak-line-tribe system slowly fall into decay. The migration of big groups of 
people was known in the Ottoman Empire, sometimes relocation was used as an act of 
punishment for unsubordinated subjects of the sultans. In modern times the migration 
became a new phenomenon as exceptionally big groups, but also much smaller numbers 
of community members, and sometimes even just singular families or people started to 
migrate from the lands to the cities or even abroad. All the traditional connections were 
exposed to a risk of weakening or even breaking down. People being afraid of intolerance 
experienced so many times in the past, tried to hide their Alevi roots and religion. Not 
going to the mosque or even not knowing the Quran and prayers in the country where a 
laic model of life was promoted by official authorities was relatively easy. In this situa-
tion loosing the knowledge about Alevi culture and identity was rather easy. Due to this 
fact even if a young man wanted to find a teacher to became the zakir, or some expe-
rienced dede or zakir tried to find a talented and dedicated to this duty young man, it was 
not an easy task. 

Moreover nowadays being the zakir is not an easy work. There are not many young 
people who want to be the zakir, someone deeply dedicated to serve the community, sac-
rificing his or her time to learn and practise necessary skills and knowledge. And as it is 
not a profession, and one must at the same time earn money to provide a family, some-
times to support poorer members of the community. In return the zakir or dede may ex-
pect only expressions of gratitude and respect. Being the zakir or dede means to serve, 
not to earn, which is rather unpopular and to the families of young people it looks like 
a very unpractical attitude in the nowadays world. 

A course of a cem may be very different depending of the type of ceremony and its 
purpose. One of the most traditional cems were arranged once a year in winter, when eve-
ry shepherd and farmer had a lot of free time, and when all economic calculations could 
be done. It was also a time for managing and solving all problems in little society or for 
making plans for the next year. These meetings, and sometimes other cems, were also 
dedicated to arrange a ceremony of rite de passage to initiate new members to the group. 
In this case all the ceremony could last even few days; nowadays it may take at least few 
hours. Such a ceremony is usually unavailable for strangers, the people out of the group, 
who had not passed the ritual and had not been bowed in a relation of musahiplik. The 
musahiplik it is an institution of a fictive kinship connecting two men and their wives. 
They become spiritual brothers and sisters of the way (Tur. yol kardeşleri). They must 
support themselves and be responsible for each other in every situation of their social, 
economic and spiritual life. For themselves and their surrounding they become one soul 
in four bodies7. Much more popular are cems arranged to educate new generations and 
people who had lost contact with their traditional group and to support their Alevi identi-
ty. They are called “education cems” (Tur. eğitim cemi) and are much more available for 
those who do not have their musahip or even for outsiders, if only they declare to be 
Alevi. It means that those who attend this ceremony are not initiated and do not possess a 
deep religious knowledge. These ceremonies last a couple of hours, two sometimes three, 
but no more, not to make the people intimidated. 

There are no two exactly same cem ceremonies, even in the case of a very simple edu-
cation cem which will be taken to a closer consideration in this paper. The human factor 
is so strong that it makes it impossible even to a very disciplined and well trained dede 
and zakir to conduct one ceremony in the hundred percent same way as another one. Eve-
ry member of the community may do something wrong, may ask an unexpected question 
and then an answer should be given, sometimes some modifications must be done for 
some unforseen reasons. Even the dede and zakir themselves may change some detail or 
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just make a mistake. And if some cems are conducted by different leaders, members of 
different ocak traditions, no one should expect that the ceremony and the prayers will be 
just repeated. Despite all of that, in every cem some elements and parts are repeated, even 
if in different order.

At appointed hour people gather in cem evi – the house of cem. The Dede and zakir 
should be already there. The dede may talk with people, and zakir may start to recite 
some prayers. To take part in the ceremony everyone should come with a clean mind and 
heart, and should not be conflicted with anyone else. So the dede asks people if everyone 
is consentient to each other (Tur. razılık), and they answer “yes” which is symbolically 
expressed by the way they sit facing each other, in the circle. Another way of a symbolic 
cleaning is sweeping the floor where every ritual of the ceremony takes part. Everyone 
who comes should bring something to eat as a kind of offer. The food is blessed by the 
dede, and sometimes just before the ceremony starts those who are to prepare a ritual 
meal bring the bread, meat or fruits brought by the community to let dede to bless all pro-
ducts. Now the ceremony may start. The masters of twelve duties (Tur. on iki hizmet sa-
hipleri) are called to start their service. They are people, men and women, who have to 
play certain role during the ceremony, or who play important role in the group in general. 
The call is a prayer-poem recited by the zakir. A water for symbolic ablution is brought 
by the master of ablution water (Tur. tazekar or sakkacı) and everyone may rinse their 
hands. Then the most important part of the ceremony starts with “waking up the Light” 
(Tur. çerağ uyandırması). One of the twelve masters (Tur. çerağcı or delilci) lights a 
candle or an electric lamp when zakir recites a special prayer-poem. Also dede or the 
master of light recites the 35th verse of “The Light” surah (Tur. Nur), the XXIVth chapter 
of the Quran8. Then after some other dede’s prayers for success of the evening and the 
prosperity for all the community, the zakir may recite other prayer-poems expressing the 
love for God, Twelve Imams and the House of the prophet Muhammad and imam Ali. 
The most important part here is a recitation of miraçlama – describing prophet 
Muhammad’s journey to the Heaven, his meeting with God, and joining the first in cem 
in the history called “Cem of the Forty” (Tur. Kırklar Cemi), as it was attended by forty 
great heroes and heroines of Alevism. Certain behaviors of Muhammad are repeated by 
the gathered people and in the end of the story, when the Forty stand up to the ritual dan-
ce the gathered people start to whirle a ritual semah dance. All of that is accompanied by 
the zakir’s recitation. After the semah the tevhid being an expression of the monoteistic 
doctrine is recited. Than the time for the mysterium of water comes (Tur. sakka suyu). 
The master responsible for this duty (Tur. sakkacı) brings little cups of water for everyo-
ne to drink. Some water is also spread over the peoples’ heads, as well as in the direction 
of the ground, air, fire and to all the directions of the universe. The water is drunk and 
spread in the honour of the third imam Hüseyin who had suffered thirst before his battle 
at Kerbela (680 a.d.). He is a symbol of righteousness, honesty and honour, a man who 
had fought with all evil of the world and who sacrificed himself to protect next genera-
tions of those who will search for the path of the God. Next the zakir intonates mersiye, a 
lamentation concerning especially the martyrdom of imam Hüseyin but also all other 
imams, his father and brother and his successors. Usually the dede also recalls all the 
Alevi victims, murdered, burned and persecuted by all governments since the Ottoman ti-
mes untill today. Then the ritual food (Tur. lokma) may be brought. The dede blesses the 
food, and afterwards it is given to everyone in absolutely equal portions, and when ever-
yone has obtained his or her lokma he gives the permission to eat. Sometimes the lokma 
is served at the end of the gathering, and before that the masters of twelve duties are cal-
led again so that the community can thank them for their service. The cem ends with the 
dede’s prayer for prosperity, happiness and good health for all the Alevi and Turkish 
community as well as for all the good people in the world. Usually at the beginning of 
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the cem, and sometimes in the middle of the ceremony the dede preaches a kind of ser-
mon, or even a few sermons in the course of whole the evening. They resemble religious 
lessons or discussions on the actual problems of the world. And both the recitations and 
the conversations on the religious and spiritual topics are treated by the community as the 
best possible opportunity to learn9. 

Although certain parts of the ritual may take place in different order, they all should 
be conducted. Also, even though the dede may talk on very various topics, he should talk 
and teach the people. Respectively the zakir may choose very different poems or very dif-
ferent versions of some prayers, but all of them need to be recited and every kind of 
prayer should be repeated three times. Yet sometimes an old and sick or just not well pre-
pared for his duty dede is not able to guide a young and unexperienced zakir. The zakir 
whose recitations I will use as an example was a young enthusiast of his duty. He had no 
musahip, which suggests that he was uninitiated as a full member of an ocak community, 
and accordingly his knowledge on Alevism, its doctrine, philosophy and theology was 
very imperfect. He learnt mainly himself from books, sometimes from older zakirs who 
were very careful about giving him the knowledge restricted for the initiated ones. But he 
tried to take part in every meeting of the zakirs, and in every possible cem conducted by 
other dedes and zakirs. So he also learned orally. And as he believed rather in the “living 
Quran” than in texts written and printed with many mistakes and failures, poem-prayers 
recited by him were just repeated as listened and understood. Sometimes he asked for ex-
planation, but also not every older zakir knew the meaning of the declaimed text, or even 
not exactly knew the text itself. So a mistake was repeated an mistaken over again and 
gave birth to even bigger mistakes at a geometrical rate. The young zakir was not con-
sidered to be a very good and well qualified one. But there was no one else. So his recita-
tions along with the dedes sermons constituted the basic knowledge for those who take 
part in the cem ceremony, especially given that the zakir, as mentioned above, has the 
symbolic status of the “Living Quran”10. 

What then may or should be given in the course of one education cem? Certainly the 
poem-prayer when masters of twelve duties are called being a kind of a list accompanied 
with a short description of their responsibilities. They should be called in the order of 
their appearance during the ceremony. So the first one should be the dede here called a 
halife what suggests some connections with Sunni Islam or with the Bektashi order, and 
Alevism and Bektashism are not the same both on the level of their philosophy and cere-
monial life. The next to be called is a rehber – who cares for the community when the 
dede is absent and who supervises the candidates for the musahips; then a kapıcı – a per-
son who guards the door of cem evi, and in the past in the villages used to watch the 
neighbourhood; gözcü – responsible for observing the order and proper behaviour of the 
participants during the ceremony; sakkacı – already mentioned above, gives the symbolic 
water to drink and spreads it; kurbancı – a person who kills an animal for the sacrifice 
and prepares its meat; tazekar – also mentioned above, serves the water for ablution; 
peyık – a person who informs everyone that the cem will be held; delilci – a person who 
lights the Light; the zakir – recites prayer-poems; niyazcı – described as if he were the za-
kir but sometimes this term is used for kurbancı or lokmacı; süpürgeci – a person who 
cleans the place of ceremony; lokmacı – a person who prepares and serves ceremonial 
food, especially when it is not the sacrificed animal’s meat; iznikci – a person who cares 
for cleaning and preparing the cem evi to the ceremony11. 

It is very easy to count that among those masters of twelve duties fourteen positions 
are mentioned. Sometimes the dede-halife is not accepted as one of the duties. Anyway 
thirteen is not twelve. Some of the duties may be joined together, for instance the 
kurbancı and lokmacı; süpürgeci and iznikci; tazekar and sakkacı. But if these duties may 
be joined why are they mentioned separately? And again the calculation will not give the 
number of twelve. The kurbancı called accordingly to the list is needed when the animal 
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is going to be sacrificed, which did not happen during the cem when this prayer was re-
cited. This text does not suit neither the rule nor the course of not only a general cem 
ceremony but even this particular one12. 

The “counting problem” appears also in the recitation of taclama, the litany of twelve 
imams. They are as follows: Ali, Hasan, Hüseyin, Zeynel Abidin, Muhammad Bakır, Ca-
fer Sadık, Musa Kazim, Ali Rıza, Muhammad Taki, Ali Naki, Hasan Askeri, Muhammad 
Mehdi13. There are many poems and prayers calling their names on the occasion of the 
martyrdom of imam Hüseyin (Tur. mersiye), lighting the Light (Tur. çerağ düvazı) and 
expressing the love and devotion to the God (Tur. tevhid). If we try to compile the pra-
yers recited during one ceremony we may get few different lists. For example imams 
Hasan and Husain may be absent in the line14. Sometimes instead of imam Ali, his wife 
and prophet Muhammad’s daugther may appear15. The number then is completed, but the 
list is not the same. And the consequences of such a list may be very serious indeed. 
Firstly the knowledge about imams, and especially about imam Ali and imam Hüseyin is 
treated like a proof of being Alevi. The Alevi identity may be questioned if one does not 
know the list of the twelve imams or is not able to quote it16. And how a young man may 
learn it, if he or she does not read anything, and the knowledge passed during the cem 
ceremony varries so much in the case of almost every prayer? The implications of loo-
sing some name, changing the order in line or just replacing imams by someone only 
connected to them may be very important too. Just imagine a feminist revolution with 
Fatma as the first of imams! And what about imam Ali and his potential divinity which 
is still discussed? One mistake may overthrow all the doctrine or may very effectively 
prevent defining it17.

The recitation of miraçlama and semah exposes the problem of changing the text and 
its meaning as well. It is a story about Muhammad’s journey to Heaven, meeting the God 
and about the first cem. Depending on its exact text one may speculate about unification 
of imam Ali with the God, sometimes with both the God and the prophet Muhammad and 
in consequence about the divinity of imam Ali. There is great difference between a sen-
tence “Dedi Saddaksın Murtezar!” what may mean “He said you are archer’s quiver” or 
most probably “He said you are alms” and “Dedi saddarsın yâ Ali!” or “Dedi saddarsın 
Murtezar!” which means “He said you are the God Oh! Ali” or “He said you are the God 
Murtezar” (“Murtezar” being another name of imam Ali here). The question if Ali is 
recognized as the God and if so – in what meaning? is still discussed among the Alevis 
themselves and among their opponents, adversaries and even enemies18. So the exact, 
proper pronunciation, clear form and transfer of the text is very important. Nevertheless 
as the young zakir was not able to hear the text properly, no printed version helped him 
to resolve his doubts and the older zakirs stuck to their “only proper” versions, the only 
thing he could do was to repeat some texts with mistakes without even fully under-
standing them19. 

From the doctrinal point of view the most important prayer-poem is probably tevhid – 
the explanation and declaration of the love for the God, the Unity of the God and mono-
theistic doctrine. But even here some expressions may be surprising and in the light of 
everything that was said above – questioned. Usually shahada (Tur. şahada) “the testimo-
ny” is a part of the recitations. It is rather similar to the testimony of the Shiites as the 
name of imam Ali is mentioned. But tiny changes of some words make this sentence sur-
prising for a statistical Sunni or Shii Muslim. The basic shahada sounds “there is no God 
but God, and Muhammad is the Messenger of God”, in Shiah version a phrase “and Ali is 
the wali/governor of God” is added. But listening the tevhid we may hear: 

İl Allah il Allah Şah il Allah (There is no God but Şah)
Ali Mürşid güzel Şahım (Ali Mürşid my beautiful Şah) 
Şahım Eyvallah Eyvallah (Thanks to You my Şah)20
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What is more, the author of the poem was suggested to be the God too. And a corres-
ponding phrase of a similar or even the same poem, written by the same author may 
present the popularly known shahada21. 

The knowledge of Alevi doctrine and ideology presented during cems is very contro-
versial and far from being complete. It is also unexplained and even not noticed by the 
participants. This is very strange and uncomfortable situation for someone expecting a 
firm, strict and explicit information from the “living Quran”. Instead of that a careful par-
ticipant gets a peculiar mixture of strange and variable components. One may be given 
some information about the course of the cem ceremony and how it came to existence. 
The twelve duties, musahiplik obligation, rules regarding celebration of certain holidays 
and special events are also given. The participants are also instructed on the special posi-
tion of imam Ali and other imams. Amongst the basic rules of Alevi spiritual and social 
life we can distinguish the love for the family and clan of imams as an idea of love for 
everyone and everything what is right and noble in the world (Tur. tevella) along with 
aversion towards and duty of fighting injustice and oppression against people (Tur. teber-
ra). These two attitudes as well as respect for every human being and esteem for women 
as partners and sisters of the way are strongly promoted in the context of all the ceremo-
ny. Historical and mythological knowledge about all the persecutions that Alevi groups 
suffered is always explained and repeated over and over again. Mustafa Kemal Ataturk is 
mentioned in this context as a man of great integrity, who protected all right people. The 
laic Republic of Turkey therefore becomes a tool for realising this ideal. 

Those questions are usually explained by dede in direct words. Some questions con-
nected to the ideas of initiations, the institution of musahiplik, and even the path of four 
gates are discussed too22. Though especially the idea of four gates is so complicated that 
only a very general impression may be given by comparison, for example, to the contem-
porary education system. I have never heard any dede talking during a ceremony about 
Ali being the God, or explaining the doctrine of secret and unity with the God, which is 
reserved for those who understand the last gate. But however the subject is not discussed 
it is recited by zakir in a very controversial way. Zakir rather does not talk for himself, he 
declaims and sings. During an educational cem there is no chance for any discussion with 
the ideas he expressed or mistakes he did. Even later the older members of the communi-
ty may say something about the mistakes but they do not explain doctrinal implications 
of some careless words. Many of them are not even able to see any problem as their 
knowledge is not broad enough to find one23. 

What the Quran gives us is a firm text: canonical and dogmatic. It is believed that it is 
unchanged. Zakir, the “Living Quran”, is a part of a very important institution in both 
ways: sacred and profane. Zakir himself should be a part of both these spheres. But in 
nowadays world where old and traditional ways of transferring knowledge were almost 
completely destroyed the community must find a way to survive. Everyday life condi-
tions, its continuing modernization and pragmatism lead to a practice of preserving the 
old by changing it into something rather new. I suppose that we have here a rare opportu-
nity to watch this change in acting. Every zakir – the living Quran – serving because of a 
calling and vocation and not for his own fame or popularity is a part of this change, no 
matter how well (or bad) educated and prepared for his duty he is. The problem that the 
community faces is lack of the possibility to understand the message of the prayer-poems. 
Great diversification of the texts makes it even more difficult. But the majority of people 
do not complain as they have no idea about those failures. And they hear what they want 
to hear, what they are familiar with and what they were told by their parents and grandfa-
thers. Some Alevi organizations try to create some standard for the course of the cem 
ceremony and define strict texts for recitations. But for the moment these initiatives are 
not welcomed very warmly for they are perceived as something against tradition and the 
message of cem. 
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1 1928 according to the modernization and laicization programme of Mustafa Kemal Atatürk 
new alphabet was introduced to the people. Instead of Arab letters, Turks had to use Latin ones. 
One of the consequences of this act was a damage of religious knowledge and transfer process. 
Old teachers educated in the old system lost their position, and the new generation was not even 
able to read the old texts. 

2 The most popular editions are: İmam Cafer Sadık, Buyruk, Sefer Aytekin (ed.), Ankara 1958; 
İmam Cafer Sadık, Buyruk. İmam Cafer-i Sadık Buyruğu, Fuat Bozkurt (ed.), İstanbul 1982; 
İmam Cafer Sadık, Yorumlu İmam Cafer Buyruğu, Esat Korkmaz (ed.), İstanbul 1997; İmam Ca-
fer Sadık, Buyruk. İmamı Cafer Buyruğu. Hakiki Din Yolu, Kerbela Faciasından Evvel Şam’a 
Halifeliğini İlan Eden Muaviyeden Kaser Rum’n Kuran-ı Kerim’den Sorduğu Muaviyenin Cevap 
Veremediği 100 Sual Ayetleri ve Cevapları, Bektaş Ayyıldız (ed.), Hasan Ayyıldız (intr.), Ayyıldız 
Yayınları, İstanbul, 1962. 

3 See the interviews in the author’s archive: AB-409-2014, R1, R2; AB-418-2014. 
4 Ocak in Turkish may also mean a fire place, a fire circle, a home or a home circle, a family, 

or a clan. 
5 For more information on the problem of the oral and lecto-oral transfer of knowledge see: 

Goody Jack, Mith, Ritual and the Oral, Cambridge, 2010. 
6 Saz, called also bağlama is a stringed musical instrument known in many cultures of Euroa-

sia, especially South and Easter Mediterranean, Near and Middle East, Central Asia, etc. 
7 Korkmaz Esat, 2003, Ansiklopedik Alevilik-Bektaşilik Sözlüğü, İstanbul, 2003, pp. 304–314; 

Metin Hüseyın Gazi Metin Dede, 2008, Dinim Sevgi Kabem İnsan, Antalya, 2008, pp. 52; Yaman 
Mehmet (dede), Alevilik. İnanç-Edep-Erkan, İstanbul, 2013, pp. 220–223. 

8 See: Üçlu Kuran, Ehlibeyt Muhibler’ne Kelam-ı Kadim Kur’an-ı Hakim ve Öz Tğrkçe Mea-
li, (no editor, no translator), Ankara (no year of printing), XXIV. 35. 

9 For the description of the cem ceremony see inter alia: Godzińska Marzena, Cem alewicki – 
obrzęd religijny, instytucja życia społecznego czy folkloryzm, [in:] T. Majda (ed.), Studia z dzie-
jów i kultury ludów tureckich, Warszawa, 2013, pp. 101–119; Dedekargınoğlu Hüseyin, Dede 
Garkın Süreğinde Cem, Ankara, 2010, pp. 121–295; Korkmaz Esat, 2003, Ansiklopedik Alevilik-
Bektaşilik Sözlüğü, İstanbul, 2003, pp. 91–100; Metin Hüseyın Gazi Metin Dede, 2008, Dinim 
Sevgi Kabem İnsan, Antalya, 2008, pp. 92–129; Shankland David, 1993, Alevi and Sunni in Ru-
lar Turkey; Diverse Paths of Change, Cambridge, 1993; Shankland David, 2003, The Alevis in 
Turkey. The Emergence of a Secular Islamic Tradition, London, New York, 2003; Yaman Mehmet 
(dede), Alevilik. İnanç-Edep-Erkan, İstanbul, 2013, pp. 220–223. 

10 See the interviews in the author’s archive: AB-215-2008; AB-217-2008; AB-266-2009. 
11 The text of the düvaz is: Haktan bize nida geldi / Halifeye haber olsun / Şahtan nergüz name 

geldi / Rehberime haber olsun // Yola gidenler hacıdır / Erenler gardaş bacıdır / Cem kilidi kapı-
cıdır / Kapıcıya haber olsun // Hak kuluna kıldı nazar / Gerçk olan irfam dizer / Galleş gelir cemi 
bozar / Gözcü sana haber olsun // Yola giden haslar hası / Giyimiş hakikat lıbası / Doldur getirin 
yurttası / Sakkacıya haber olsun // Mümini çekti meydana / Münkiri sürdü zındana / Tekbir verildi 
kurbana / Kurbancıya haber olsun // Hak kuluna kıldı rahmet / Sana niyaz olsun Ahmet / Hizmet 
verildi Muhammed / Tezakere haber olsun // Hak kuluna nazar eyler / Hakkın kelamını söyler / 
Mümin mürvetini diler / Peyik sana haber olsun // Şeydağa bülbül bağını ister / Haktan yolun 
sağan ister / Delil yanmaz yağın ister / Delilciye haber olsun // Ey kalp evi dolu kişi / Daim 
haklar onun işi / Kimdir bu Hakkanın başı / Zakir sana haber olsun // Zakirin zikri saz ile / 
Duaz okur avaz ile / Mümin müslim niyaz ile / Niyazcıya haber olsun // Hak gelin gidelim reyha-
na / Temenna kıldık erkana / Hizmet verildi Selmana / Süpürgeciye haber olsun // Fatma ana 
cemde oturur / Gazana kepçe batırır / Canlara lokma getirir / Lokmacıya haber olsun // Hüü! / 
Şah Hatayım zara geldi / Hak yolunu süre geldi / Mümin müslim dara geldi İznikçiye haber olsun 
(AB-2008.08.21 – Ankara CD- cem a). 

12 About problems conserning analyzing and interpretation of the prayer calling masters of 
twelve duties see: Godzıńska Marzena, Literatura mówiona alewitów tureckich – drobne prob-
lemy metodologiczne, [in:] J. Georgijewa-Okoń, E. Siemieniec-Gołaś (eds.), Od Anatolii po 
Syberię. Świat turecki w oczach badaczy, Kraków, 2010, pp. 77–88. 

13 Birge John Kingsley, The Bektashi Order of Dervishes, London, 1965, pp. 145–146; 
Momen, Moojan, An Introduction to the Shi’i Islam, London, 1985, pp. 23–45, 161–162. 

14 Nuru semavette okunur ayet / Hudanın aşkına yandı bu delil / Muhammed Mustafayı meth 
eder gayet / Alinin aşkına yandı bu delil // İmam Zeynel bu mu Hü, Hü, Hü! zındanda yaktı / 
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Muhammed Bâkır bu nuruna baktı / İmami Cafer ilminden aldı / Musayı Kazım aşkına yandı bu 
delil // İmam Rızaya dayım niyazım / Takı Nakı Askeri kara etme yüzüm / Muhammed Mehdiye 
balıdır özüm / On iki imam aşkına yandı bu delil // Delilin piri Hü, Hü, Hü! Caburu Ensar / Can-
sefil Aliye gül yüzlü Haydar / Ruzu mahşer günü koyma çar açar / Erenler aşkına yandı bu delil 
(AB-2008.08.21 – Ankara CD- cem a). 

15 McElwain Thomas, The Turkish Alevi: Issues in the Study of Oral Tradition, Erdemir, 
Aykan; Ersal, Mehmet; Taşğın, Ahmet: Yaman, Ali (eds.), II. Uluslararası Tarihten Bugüne Alevi-
lik Sempozyumu, Ankara, 2012, pp. 282–289. 

16 See in the author’s archive: AB-138-2005; Dziennik badań, 8.08.2008. 
17 For more on the possible list of the imams see: McElwain Thomas, The Turkish Alevi: Is-

sues in the Study of Oral Tradition, Erdemir, Aykan; Ersal, Mehmet; Taşğın, Ahmet: Yaman, Ali 
(eds.), II. Uluslararası Tarihten Bugüne Alevilik Sempozyumu, Ankara, 2012, pp. 282–298. 

18 Miraçlama as a confession of the divine nature of imam Ali was analysed by the author in 
the lecture presented during the 5th Polish Conference of Turkish Studies, 1–2.06.2011, organized 
by the Department of Turkish and Inner Asian Peoples, Faculty of Oriental Studies, University of 
Warsaw. An article entitled “Miraçlama – the Confession of Divinity of Ali” is to be printed. 

19 Geldi Cebrail buyurdu / Ya Muhammed Mustafa / Hak seni Mihraç okudu / Davete kadir 
Hüda // Evvel emanet budur ki / Piri rehberi tutasın / Kadimi erkana yatıp / Tariki mustaki ne 
(Correct version: Tariki müstakime) // Muhammed sükuta vardı Hü, hü! Hü, hü! / Yoktur sende mi-
razis (Correct version: Yoktur senden aziz) / Şimdi sende el tutayım / Hak buyurdu vedduha // Mu-
hammedin beli de bağladı / Anda âhiri Cebrail / İki gönül bir ediben / Yürüdüler dergaha // Vardı 
dergah kapusuna / Gördü bir arslan yatar / Arslan anda hamle kıldı / Başa koptu tufâne // Buyur-
du sırrı kainat / “Korkma ya habibim!” dedi / Hatemin ağzına verdi ki / Aslan ister nişane // Ha-
temin ağzına verdi / Aslan anda oldu sakin / Yol verildi Muhammede / Aslan gitti nihana / O vardı 
Hakkı tevaf etti // Hü, hü, hü! // Evvela bunu söyledi / Ne şiddetli şirin varmiş / Hayli cevreyledi 
bana! // Gördü bir çare derviş / Hemen yutmak diledi / Ali bile olaydı / Dayanaydı ol Şaha // Gel 
benim sırrı devletim / / Aslan sana tabidir Habibim / Eğiliben secde kıldı / Kabeyın kıblegaha // 
Doksan bin kelam danıştı / İki gönül dostuna / Tevhidi armağan aldı / Yeryüzünde insana // Süt el-
mayı, baldan aldı / Hü, hü, hü! / Nuş etti Azametullaha / Muhammed secdeye koydu yüzünü / Tu-
raba kattı özünü // Cebrail cennetten getirdi üzümü / Al git Hasan Hüseyin Şaha / Selman anda 
hazır idi (Fragment difficult to understand even for my Alevi interlocutors: AB-412-2014) // Hü, 
hü, hü! / Şeydullahın diledi / Bir üzüm tanesi koydu / Selmanı keşküllahına // Muhammed ayağa 
durdu / Hü, hü, hü! / Ümmetini diledi / Cümlesine rahmet olsun (x2) // Dedi anda Kibriya / Eğili-
ben secde kıldı / Eşiğinde Kıblegaha / Hoşçakal sultanım dedi // Varıp evine giderken / Yol uğrattı 
Kırklara / Vardı Kırklar makamına / Hü, hü, hü! / Oturuben oldu sakin // Cümlesi de niyaz etti / 
Hazreti Emurullaha / Muhammed hup lisana geldi // Hü, hü, hü! Hü, hü, hü! / Erilmez sırlarımız 
var / Hiç görmedim boyle yerler / Acep size kimler derler / Kırklardan bir nida geldi // Bize Kırk-
lar derler / Otuz dokuz varımız / Neden noksandır bir biriniz / Selman Şeydullaha gitti // Onlar 
tek mildir varımız (It should be: Ondandır eksik birimiz) / Eldedir külli varımız / Cümleden ulu 
yolumuz / Birimize neşter vursan // Kırkımızdan akar kanımız / Selman Şeydullahtan geldi / Hü! 
deyip içeri girdi / Keşkullu ortaya koydu // Bir üzüm tanesi ile / Kudretten de bir el geldi / Ezdi 
engür eyledi / Hatemim o elde gördü // Uğradı bir müşkül hale / Ol şerbetten biri içti / Cümlesi de 
oldu hayran// (semah) // Mümin Müslim üryan büryan / Hep kaldılar semaha // Muhammedim 
bile kalktı / Kırklar ile semaha / Muhammedim cûşa geldi / Tacı başından düştü // Şemresini Kırk-
la böldü / Sardı Kırklar beline / Muhabbetler kalbim oldu (It should be: Muhabbetler kadim 
oldu) / Yol erkan geldi aldı (It should be: Yol erkan yerini buldu) // Muhammedi gönderdiler / Ha-
tırlar oldu sefa / Muhammed evine vardı / Alim geldi tavâf kıldı / Hatemi önüne koydu / Dedi Sad-
daksın Murtezar! (Correct version: Dedi saddarsın yâ Ali! or Dedi saddarsın Murtezar!) // Evveli 
sen ahırı sen / Zahiri sen batını sen / Cümle sırlar sana ayan sana beyan / Dedi Şah-ı Evliya // 
Şah Hatayi’m vakıf oldum / Bu sırrın ötesine / Hak sözünü inandıramadım / Özü çürük ervaha! / 
Hü, hü, hü! Hü, hü, hü! Hü, hü, hü! // Allah, Allah! (See the materials from the cem ceremonies, 
in the author’s archieve: AB-2008.08.21 – Ankara CD- cem a; AB-215-2008; AB-217-2008). 

20 The full text of the declamation is: 
Diz çökü ben zikr edelim / Canı bil de Allahım / Yedi ceddim yarı kılamiş anınca il Allahı / 

Yedi ceddim yarı kılamiş Şahım cahil Vallahi / İl Allah il Allah Şah il Allah / Ali Mürşid güzel Şa-
hım, Şahım Eyvallah Eyvallah / La il Allah il Allah, Şefat ya resul ul Allah // Anda yanar hep od-
lar / Bunda olur heybetler / Cehennem kapusunu kilitler anınca il Allahi / İl Allah il Allah Şah il 
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Allah / Ali mürşid güzel Şahım, Şahım Eyvallah Eyvallah / La il Allah il Allah, Şefat ya resul ul 
Allah // Okumuşum dört kitabı / Ayet ayet harf be harf / Cümlesinde neftalmiş anınca il Allahı / 
İl Allah il Allah Şah il Allah / Ali mürşid güzel Şahım, Şahım Eyvallah Eyvallah / La il Allah il 
Allah, Şefat ya resul ul Allah // İndi Hakkım kapusuna / Şah Hatayım kapusuna / İndi Hakkım 
kapusuna / Sekiz üç matapusuna / Yazmış la il Allahı / İl Allah il Allah Şah il Allah / Ali mürşid 
güzel Şahım, Şahım Eyvallah Eyvallah / La il Allah il Allah, Şefat ya resul ul Allah / Şefat ya resul 
ul Allah (see the materials AB-2008.08.21 – Ankara CD- cem a). 

21 AB-2009.02.14 – Ankara TCayir – Sahinkaya. 
22 The four gates: şeriat – Muslim Quranic rules and laws, tarikat – with musahib getting to the 

path of the knowledge of the God during initiation cem, marifet – the mystic knowledge and haki-
kat – unity with the God (Birge John Kingsley, The Bektashi Order of Dervishes, London, 1965, 
pp. 102–103). 

23 AB-266-2009; AB-418-2014, R1, R2. 

List of interlocutors

Number of interview Sex Male/
Female (M/F) Year of birth Line: dede/

talib (D/T) Declared religion

AB-138-2008 M 1963 D Alevi
AB-215-2008 M 1986 T Alevi
AB-217-2008 M 1986 T Alevi
AB-266-2009 M 1940 T Alevi

AB-409-2014, R1 M 1942 D Alevi
AB-409-2014, R2 M 1950 (?) T Alevi

AB-412-2014 M 1942 D Alevi
AB-418-2014, R1 M 1942 D Alevi
AB-418-2014, R2 M 1966 D Alevi
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Парафрази біблійної Поезії в тарґумі онкелоса:
елементи есхатологічної інтерПретації

Тарґум Онкелоса – переклад Тори арамейською мовою – посідає особливе місце 
серед перекладів Біблії, що були створені в добу пізньої Античності. Як і інші 

тарґуми, Тарґум Онкелоса (далі – ТО) створений для літургійного користування: 
оскільки давньоєврейська мова вже не була в широкому повсякденному вжитку се-
ред юдеїв, виникла потреба в перекладі Святого Письма арамейською – мовою, що 
виконувала функції lingua franca в той час; і цей переклад дублював читання са-
крального тексту мовою оригіналу. Проте, на відміну від решти тарґумів, Тарґум 
Онкелоса містить мінімальну кількість додаткового матеріалу – переклад тут майже 
буквальний (кількість пояснювальних ремарок і глос дуже обмежена). Саме тому 
пізніше за цим тарґумом був визнаний статус “офіційного” (поряд із Тарґумом Йо-
натана бен-Уззіеля до книг Пророків, у якому спостерігається такий же підхід до пе-
рекладу). Однак при передачі поетичних текстів автор(и) ТО допускають чимало 
вільностей, не просто парафразуючи текст, а привносячи в нього нові смисли. Форма 
вірша при цьому імітує оригінальний паралельний вірш (parallelismus membrorum).

Отже, чому автор(и) ТО відходили від принципів буквального перекладу саме в 
поезії? Найпоширеніша думка полягає в тому, що поезія розглядалася як пророцтво, 
а отже, потребувала інтерпретації. Метафорична мова, за розумінням інтерпрета-
торів біблійного тексту, містить “прихований” зміст, який має бути експлікованим 
у тексті тарґума. 

Варто зауважити, що вільна передача поезії притаманна не лише ТО – вона зу-
стрічається в Палестинських тарґумах також, проте й непоетичний текст у цій групі 
арамейських перекладів теж передано з численними доповненнями (на відміну від 
Тарґума Онкелоса). Що ж спонукало автора ТО відійти від принципу буквального пе-
рекладу саме в поетичних текстах? Очевидно, що це були важливі для юдаїзму есха-
тологічні концепти, які автор(и) хотіли донести до аудиторії. Отже, перед нами стоїть 
завдання проаналізувати ті уривки з поетичних перекладів, які демонструють дода-
вання до оригінального тексту есхатологічних мотивів. У цій статті ми досліджуємо 
всі переклади поетичних творів, де є такі есхатологічні вставки: Благословення Якова 
(Бут. 49:27), Четверте пророцтво Валаама (Числ. 24:15-24), Пісня Мойсея (По-
втор. 32:1-43) та Благословення Мойсея (Повтор. 33:2-27). Ступінь насиченості цих 
текстів таким елементами есхатологічної інтерпретації є різним: найбільше їх знахо-
димо у Благословенні Якова, тоді як у трьох інших – лише окремі фрагменти параф-
разовано з додаванням подібних елементів. Переклад з арамейської – наш. Спочатку 
пропонуємо короткий огляд історії тарґумів і місця серед них Тарґума Онкелоса. 

1. Тарґуми як пам’ятки унікальної перекладацької традиції. Тарґумами (арам. 
 переклад”) називали переклади-парафрази біблійного тексту арамейською“ – תרגום
мовою, процес створення яких охоплює дуже великий проміжок часу – від І до VIII 
(і навіть ІХ) ст. н. е. Тарґуми не лише перекладають біблійний текст, вони допов-
нюють його – або невеликими глосами (як, наприклад, Тарґуми Онкелоса та Йоната-
на бен-Уззіеля), або ж розлогими коментарями (як, скажімо, Палестинські Тарґуми). 



Парафрази біблійної поезії в тарґумі Онкелоса: елементи есхатологічної...

The World of the Orient, 2015, № 4                                                                                          95

Тарґуми виконували особливу функцію в юдейській літургії: біблійний текст чи-
тався на богослужінні мовою оригіналу – давньоєврейською, а потім спеціальний 
читець – метургеман (מתורגמן)1 – декламував наспівом арамейський переклад. Коли 
читець прочитував один вірш Тори мовою оригіналу, метургеман дублював його 
відповідним уривком з тарґума; коли ж читали книги Пророків, дублювання робили 
після кожних трьох віршів. Проте декламація здійснювалося без використання тек-
сту – напам’ять, з можливими елементами імпровізації, оскільки вважалося, що чи-
тати можна лише сакральний біблійний текст. 

Статус арамейської мови як lingua franca для багатьох народів від Малої Азії та 
Єгипту до Персії та Північної Індії утвердився ще в епоху імперії Ахеменідів (550–
331 рр. до н. е.). Оскільки євреї Месопотамії та Левантійського регіону спілкували-
ся арамейською, виникла потреба перекладу Біблії цією мовою, що належить, як і 
давньоєврейська, до північно-західних семітських мов. Арамейською виголошува-
ли царські накази, вели офіційну переписку, спілкувалися торговці, тож вона швидко 
стала й мовою богослужіння для юдеїв та християн. Про її поширеність та адапто-
ваність до релігійних потреб свідчать ранні переклади Танаху – тарґуми (західно-
арамейська підгрупа) та Пешитта (східноарамейська). Відомо також про переклад 
частини текстів Нового Заповіту на східноарамейську, що були здійснені вже у ІІ ст. 
(Сінайський палімпсест та рукопис К’юртона). Варто відзначити, що з кількох єван-
гельських уривків, де арамейські слова передаються грецькими буквами, стає зро-
зуміло, що арамейською мовою (а саме її палестинським діалектом) говорив також 
Ісус (Мв. 27:46; Мк. 5:41; 7:34; 15:34). 

Вавилонський Талмуд (Мегілла 3а, Недарім 37б) повідомляє, що традиція чи-
тання Святого Письма з дублюванням арамейською згадується ще в Книзі Неємії: 
“І читали з книги, з Тори Божої (תורת האלהים), виразно, вияснюючи значення, і розу-
міли прочитане” (Неєм. 8:8). Слово “виразно”, “зрозуміло” (מפרש) тлумачилося як 
вказівка на тарґум. Однак ми не маємо достовірних даних про письмову фіксацію 
тарґумів у ті часи (V ст. до н. е.), ті ж, що дійшли до нас, були створені в більш піз-
ню епоху, найдавніші з них – тарґуми з Кумрану.

Найдавніші з відомих нам тексти тарґумів – фрагменти, що були знайдені серед 
рукописів Кумрану (4QtgLev [4Qtg 156]) і датовані ІІ–І ст. до н. е [Тов 2001, 142; 
Kaufman 1994, 118–141]. Переклад біблійного тексту тут буквальний2, подібний до 
того, що використовується в Септуагінті; проте один текст доповнений пояснення-
ми – тарґум до Книги Йова, з якого до нас дійшли лише кілька фрагментів (3:4-5; 
4:16-5:4; 37:10-42:11; 17:14) [Flesher 1995, 43]. Цей тарґум дає нам підставу вважа-
ти, що парафразування та розширення біблійного тексту поясненнями в арамей-
ських перекладах відбувалося вже в ту далеку епоху. 

Автори тарґумів намагалися зберегти літературну форму оригіналу, комбінуючи 
її з додатковим матеріалом екзегетичного та гомілетичного характеру тексту. У різ-
них групах тарґумів виявляється різний ступінь насиченості додатковим матеріа-
лом, проте тенденція до імітації оригіналу виявляється і в “офіційних”, найменш 
“доповнених” тарґумах, і в Палестинських, що рясніють доповненнями до тексту 
буквального перекладу. Проте ці дві групи розрізняються не лише різними підхода-
ми до перекладу біблійного тексту.

Перш за все вони відрізняються географією поширення та редагування: обидві 
групи тарґумів – і Палестинські, й “офіційні” – походять з Палестини, і в їхній 
основі лежить одне спільне джерело – так званий тарґум Прото-Онкелос. Час його 
створення – імовірно, І ст. н. е., його мова – так звана літературна юдейська ара-
мейська, тобто діалект середньоарамейської мови, що вийшов з ужитку в Палестині 
в середині ІІІ ст. н. е.; його писемна традиція була подібна до тієї, що зустрічається 
в Кумранських тарґумах на Книги Левіт та Йова [Flesher 1995, 44–45]. Проте після 
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поразки повстання Бар-Кохби 135 року одна з версій Прото-Онкелоса потрапила до 
Вавилонії, де зазнала редагування: саме так з’явився відомий нам Тарґум Онкелоса 
до Тори і Тарґум Йонатана бен-Уззіеля до Пророків3. Саме процесом редагування 
пояснюються точність перекладу (елементи екзегези зустрічаються тут переважно 
в поетичних текстах) і наявність східноарамейських елементів. Отже, час редагуван-
ня “офіційних” Тарґумів Онкелоса та Йонатана бен-Уззіеля припадає на ІІ–ІІІ ст. н. е. 

За однією з версій, авторство Тарґума Онкелоса до Тори приписується відомому 
перекладачеві-прозеліту Аквілі, що створив альтернативний Септуагінті переклад 
Тори грецькою мовою у ІІ ст.; а написання Тарґума Йонатана бен-Уззіеля до Проро-
ків належить іншому перекладачу – Теодотіону, що також створив свою грецьку 
версію Святого Письма і теж у ІІ ст. н. е. Імовірно, ім’я Онкелос (אונקלוס) є гебраїзо-
ваним варіантом грецького імені Ακυιλας, а Йонатан (יונתן) – заміною-омофоном 
грецького Θεοδότιον [Kahle 1958, 103–104, 126–127, 130]. На користь тотожності 
імен Аквіла = Онкелос / Йонатан = теодотіон свідчить і буквальний підхід до пе-
рекладу біблійного тексту, подібний до перекладів Аквіли й Теодотіона. 

Схожі погляди на мову Тарґумів Онкелоса та Йонатана були в Г. Дальмана та 
П. Кале. Перший вважав, що ця мова належить до того ж типу, що й біблійна ара-
мейська, і саме нею говорили в Палестині в часи Ісуса [Dalman1902; 1896], але 
П. Кале піддав критиці цю думку: мова “офіційних” тарґумів справді близька до 
біблійної арамейської, але це не була розмовна мова Палестини І ст. н. е. [Kahle 
1959, 193]. М. Блек також висловлював думку, що мова Тарґумів Онкелоса та Йона-
тана належить до того ж типу, “що й мова Книги Даниїла, тобто Reichsaramäisch”4. 
Докази раннього датування палестинського попередника “офіційних” тарґумів були 
побудовані на аналізі мови Пешер Хаббаккук (коментар на книгу пророка Авваку-
ма, виявлений у Кумрані): мова кумранського документа схожа на мову тарґумів 
[Brownlee 1953, 14–18]. 

Палестинські Тарґуми датуються приблизно тим же часом – ІІ–ІІІ ст. н. е., вони 
теж написані західноарамейською мовою, проте іншим її різновидом – юдейською 
тарґумічною арамейською мовою (піддіалект юдейської палестинської арамейської), 
в якій не зустрічаються східноарамейські елементи, натомість присутні галілейські 
діалектизми. Палестинські тарґуми теж походять від того ж джерела, умовно назва-
ного тарґум Прото-Онкелос, яке залишилося в Палестині й пізніше було доповне-
не різними елементами екзегетичного, літургійного та гомілетичного характеру. 
На основі Прото-Онкелоса виник Прото-Палестинський тарґум, від нього – три 
основні різновиди: Тарґум Неофіті І, Фрагментарні тарґуми (Єрусалимські тарґуми 
ІІ–ІІІ), Тарґуми з Каїрської Ґенизи [Metzger 1993, 35]. Тарґум же псевдо-Йонатана 
має компілятивний характер, він виник з поєднання Прото-Палестинського Тарґу-
ма з іншими, більш пізніми джерелами (див. далі).

2. Есхатологічні мотиви в парафразах біблійної поезії. Благословіння Якова 
(Бут. 49:1-27), яке він проголосив своїм дванадцятьом синам, здавна розглядалося в 
юдейській традиції як пророцтво про майбутнє Ізраїлю і всього світу. Особливої 
уваги заслуговували месіанські перспективи нащадків Юди, з-поміж яких мав по-
стати майбутній Визволитель Ізраїлю, що запанує над усіма народами. Саме тому в 
ТО ті фрагменти оригінальної поеми, що говорять про Юду, зазнають суттєвої 
трансформації, по суті майже не маючи нічого спільного з оригіналом. Наведемо 
нижче повний текст Благословіння у варіанті Тарґума Онкелоса. 

ֻוקָרא יעקוב ִלבנֱוִהי ַוְאַמר
ִאתְכַנֻשו ַוְאַחֵוי ְלֱכון

ָית ִדיָעַרע ָיְתֱכון ְבֱסוף ֱיוַמָיא
ִאתַכַנֻשו ֻושַמֻעו ְבֵני ַיְעֱקב

ְוַקִביֻלו ֻאלָפן ִמן ִישָרֵאל ְאֻבוֱכון

І звернувся Яків до синів своїх, і сказав:
“Зберіться-но, і я повідомлю вам

те, що станеться з вами в кінці днів.
Зберіться-но й послухайте, сини Якова,

і прийміть повчання від Ізраїля, батька вашого!
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ְרֻאוֵבן ֻבוכִרי
ַאת ֵחיִלי ְוֵריׁש ֻתקִפי

ָלך ְהָוה ָחֵזי ְלִמַסב ְתָלָתא ֻחוָלִקין
ְבֵכיֻרוָתא ְכֻהְנָתא ֻוַמלַכוָתא

ַעל ַדְאַזלת ִלקֵביל
ַאָפך ָהא ְכַמָיא

ְבַרם ָלא ַאהִניָתא
ֻחוָלק ַיִתיר ָלא ִתַסב

ְאֵרי ְסֵליקָתא ֵבית ִמשְכֵבי ְאֻבוך
ְבֵכין ַאֵחילָתא ְלִשיָוִיי

ְבִרי ְסֵליקָתא
ִׁשמֱעון ְוֵלִוי ַאִחין ַגבִרין ִגיָבִרין
ַבְאַרע ֱתוָתֻבוְתֱהון ְעַבֻדו ְגֻבוָרא

ְבָרְזֱהון ָלא ְהָות ַנפִשי
ְבִאתַכֵניֵשיֱהון ִלמָהך ָלא ְנַחִתית ִמן ְיָקִרי

ְאֵרי ְבֻרגְזֱהון ְקַטֻלו ְקֱטול
ֻוִברֻעוְתֱהון ָתַרֻעו ֻשור ָסְנָאה

ִליט ֻרגְזֱהון ְאֵרי ַתִקיף
ְוֵחיַמתֱהון ְאֵרי ַקשָיא

ְאַפֵליִגיֻנון ְבַיְעֱקב
ַוְאַבְדִרֻנון ְבִישָרֵאל

ְיהוָדה ַאת ֱאוִדיָתא ְוָלא ְבֵהיתָתא
ָבך ֱיוֱדון ְאָחך

ְיָדך ִתַתַקף ַעל ַבעֵלֿיְדָבָבך
ִיַתבֻרון ָסְנָאך

ְיֱהון ַמחְזֵרי ְקָדל ְקָדָמך
ְיֱהון ַמקְדִמין ִמשַאל ִבשָלָמך ְבֵני ְאֻבוך

ִשלֱטון ְיֵהי ְבֵׁשיֻרוָיא
ֻוְבֱסוָפא ִיתַרַבא ַמלָכא ִמְדֵבית ְיֻהוָדה
ְאֵרי ִמִדין ַקטָלא ְבִרי ַנפָׁשך ַסֵליקָתא

ָאיִתכֻלו ָארַיְאכ וֱףתִקב ֵישִרי ַחֻוְני
יֵהיִנְעעַזתִזד ֻולַכמ יֵתְלו

ָלא ְיִעיֵדי ָעֵביד ֻשולָטן ִמְדֵבית ְיֻהוָדה
ְוָסְפָרא ִמְבֵנֿיְבֱנוִהי ַעד ָעְלָמא

ַעד ְדֵייֵתי ְמִשיָחא
ְדִדיֵליה ִהיא ַמלֻכוָתא
ְוֵליה ִישַתמֻעון ַעְמַמָיא

ַיסַחר ישראל ְלַקרֵתיה
ַעָמא ִיבֱנון ִהיְכֵליה

ְיֱהון ַצִדיַקָיא סחור סחור ֵליה
ְוָעבֵדי ֱאוָריָתא ְבֻאולָפן ִעֵמיה

ְיֵהי ַארְגָון ָטב ְלֻבוֵשיה
ֻוכֻסוֵתיה ֵמיָלא ֵמיָלא ְצַבע ְזֱהוִרי ְוִצבָעִנין

Рувиме, первістку мій!
Ти – міць моя і початок сили моєї;

ти мав прийняти три частини:
первородство, священство і царство.

Оскільки ти повівся розпусно –
пролився як вода, –

тому не буде тобі користі,
додаткову частину не отримаєш.

Бо ти увійшов до спальні батька твого,
тоді ти опоганив ложе моє,

син мій піднявся [на постіль мою].

Симеон і Левій – брати, мужі-воїни!
У землі їхнього мешкання вони проявили силу.

У таємницях їхніх не було моєї душі,
на збори їхні не входило [нічого] від слави моєї.

Бо у гніві своєму вони вбили вбивцю
і за своїм бажанням разламали стіну ворога.

Проклятий гнів їхній, бо дужий [він],
і лють їхня, бо несамовита.

Розділю їх у [межах] Якова
та розсію їх в Ізраїлі.

Юдо! Ти сповідався і тому не осоромлений;
тебе звеличать брати твої.

Рука твоя здолає ворогів твоїх.
Ненависники твої розсіяні будуть,

повернуться спинами своїми до тебе;
сини батька твого прийдуть вітати тебе.

Володар буде на початку,
а в кінці звеличиться цар з дому Юди.

Бо від смертного вироку душа твоя врятована, 
сину мій.

Він буде спочивати могутньо, як лев і як левиця,
і немає царства, яке потурбувало б його!

Не буде усунутий володар від дому Юди 
і книжник від нащадків його повік,

поки не прийде Месія,
якому [належить] царство

і якому будуть підкорятися народи.

Він обведе Ізраїль навколо міст його,
народ побудує Храм його –

праведники будуть навколо нього,
і ті, хто дотримується Тори, – в навчанні його.

Вишукана багряниця буде одягом йому,
і шати його – з шерсті яскраво-пурпурової.



Д. В. Цолін
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ִיִסמֻקון ֻטוֱרוִהי ְבַכרֱמוִהי
ְיֻטוֻפון ַנְעֱווִהי ַבחַמר

ְיַחוָרן ַבקָעֵתיה בִעיֻבור ֻובַעדֵרי ָעֵניה

ְזֻבוֻלון ַעל ְסַפר ַיְמַמָיא ִישֵרי
ְוֻהוא ְיַכֵביש ָמֱחוִזין ִבסִפיָנן

ְוֻטוב ַיָמא ֵייֱכול
ֻוְתֻחוֵמיה ְיֵהי ָמֵטי ַעד ִציֱדון

ִיָששָכר ַעִתיר ְבִנכִסין
ַאחָסְנֵתיה ֵבין ְתֻחוַמָיא

ַוחָזא ֻחוָלָקא ְאֵרי ָטב
ְוָית ַארָעא ְאֵרי ְמַעבָדא ֵפיִרין

ִויַכֵביש ָמֱחוֵזי ַעְמַמָיא
ִויֵשיֵצי ָית ָדְיֵריֱהון

ְוִדישְתַאֻרון ְבֱהון ְיֱהון ֵליה ָפְלִחין ֻוַמְסֵקי ִמִסין

  ִמְדֵבית ָדן ִיתְבַחר ִויֻקום ַגבָרא
ְבֱיוֱמוִהי ִיתְפֵריק ַעֵמיה

ֻוִבשֱנוִהי ְיֻנוֻחון ַכְחָדא ִשבַטָיא ְדִישראל

ְיֵהי ַגבָרא ְדִיתְבַחר
ִויֻקום ִמְדֵבית ָדן

ֵאיְמֵתיה ִתתְרֵמי ַעל ַעְמַמָיא
ֻוַמחֵתיה ִתַתַקף ִבפִלשָתֵאי

ְכִחֵוי ֻחרָמן ִישֵרי ַעל ֱאורָחא
ֻוכִפתָנא ִיכֱמון ַעל ְשִביָלא

ְיַקֵטיל ִגָבֵרי ַמשְרָית ְפִלשָתֵאי
ָפָרִשין ִעם ִרגָלִאין

ְיַעַקר ֻסוָסָון ֻורִתִכין
ִויַמַגר ָרְכֵביֱהון ְלַאחָרא

ְלֻפרָקָנך ַסַבִרית ְיָי

ְדֵבית ָגד ַמשְרָית ְמָזְיִנין
 ]כד[ ִיעְבֻרון ]בנוהי[ ָית ַירְדָנא ְקָדם ְאֵחיֱהון

ִלקָרָבא
ֻובִנכִסין ַסִגיִאין ְיֻתוֻבון ַלְאַרעֱהון

ְדָאֵשר ָטָבא ַאְרֵעיה
ְוִהיא ְמַרְבָיא ַתפֻנוֵקי ַמלִכין

ַנפָתִלי ַבְאַרע ָטָבא ִיתְרֵמי ַעדֵביה
ְוַאחָסְנֵתיה ְתֵהי ְמַעבָדא ֵפיִרין

ְיֱהון ֱמוַדן ֻומָבְרִכין ְעֵליֱהון

ְבִרי ִדיסִגי ֱיוֵסף
ְבִרי ְדִיתָבַרך ְכֱגוַפן ִדנִציב ַעל ֵעיָנא ְדַמָיא

ְתֵרין ִשבִטין ִיְפֻקון ִמְבֱנוִהי
ְיַקְבֻלון ֻחוָלָקא ְוַאחָסְנָתא

Його гори будуть червоніти виноградниками його;
його точила будуть переливатися вином;

його долини будуть біліти злаками й стадами овець.
Завулон на березі морів мешкатиме,

і він підкорить провінції [приморські] 
за допомогою кораблів

і найкращі дари моря буде їсти,
і його наділи простягатимуться до Сидона.

Іссахар багатий майном,
спадщина його – між наділами [братів].

І побачив він, що наділ його добрий,
і землю – що вона плодюча,

і він підкорить провінції народів,
і погубить мешканців їхніх;

а ті з них, хто залишиться, будуть служити йому 
і платити оброк.

Із дому Данового буде обраний і постане муж,
у дні якого буде визволений народ його,

і в роки його будуть жити спокійно разом коліна 
Ізраїлю.

Буде муж, що обраний буде, 
і постане з дому Данового –

жах охопить народи,
й удар його вразить філістимлян.

Як змій отруйний, він буде повзати при дорозі,
і, як аспид, причаїться на шляху,

і вб’є мужів войовничих філістимських,
кінних з пішими, –

згубить коней та колісниці
і назад відкине вершників їхніх.

На визволення Твоє надію покладаю, Господи!

Що стосується Гада, то озброєні загони [вийдуть від 
нього], [коли] перейдуть сини його Йордан перед 

братами своїми на війну, і з великою здобиччю 
повернуться до землі своєї.

Що стосується Ашера, то добра земля його,
й він буде примножувати наїдки царів.

Нафталі – у добрій землі випаде жереб його,
і спадщина його буде родючою.

Вони будуть дякувати і благословляти [Бога] за них.

Син мій, що сильним стане, – Йосип.
Син мій, що благословенним буде, як виноградна лоза, 

посаджена біля джерела води.
Два коліна вийдуть із синів його,

вони дістануть наділи і спадщину.
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ְוִאתָמַרֻרו ִעֵמיה ְוַנקֻמוִהי
ַוְאִעיֻקו ֵליה ַגבִרין ִגָבִרין

ַבְעֵלי ַפלֻגוֵתיה
ְוַתַבת ְבֱהון ְנִבֻיוֵתיה

ַעל ְדַקֵיים ֱאוָריָתא ְבִסתָרא
ְוַשִוי ֻתקָפא ֻרחָצֵניה

ְבֵכין ִאתְרַמא ְדַהב ַעל ְדָרֱעוִהי
ַאחֵסין ַמלֻכוָתא ֻותֵקיף

ָדא ְהָוֵתיה5 ִמן ְקָדם ֵאל ַתִקיָפא ְדַיעֱקב
ִדבֵמיְמֵריה ָזן ְאָבָהן ֻובִנין

 ַזרָעא ְדישראל

ֵמיַמר ְאָלָהא ַדְאֻבוך ְיֵהי ְבַסְעָדך
ְוָית ַשַדי ִויָבְרִכָנך

ִברָכן ְדָנְחָתן ִמַטָלא ִדשַמָיא ִמְלֵעיָלא
ִברָכן ְדָנְגָדן ִמַמְעַמֵקי ארעא ִמְלַרע

ִברָכָתא ַדְאֻבוך ֻודִאיָמך
ִברָכָתא ַדְאֻבוך ִיֱתוְסָפן

ַעל ִברָכָתא ְדִלי ָבִריֻכו ְאָבָהִתי6
ְדַחִמיֻדו ְלֱהון ַרבְרַבָיא ְדִמן ָעְלָמא

ִיהִוָין ֱכל ִאֵלין ְלֵריָשא ְדֱיוֵסף
ַגבָרא ְפִריָשא ַדְאֱחוִהי

ִבנָיִמין ְבַארֵעיה ִתשֵרי ְשִכיְנָתא
ֻובַאחָסְנֵתיה ִיתְבֵני ַמקְדָשא

ְבַצפָרא ֻובַפנָיא ְיֱהון ְמָקְרִבין ָכְהַנָיא ֻקורָבָנא
 ֻולִעָדן ַרמָשא ְיֱהון ְמַפְלִגין ֱמוַתר ֻחוָלְקֱהון

ִמְשָאר ֻקודַשָיא

І засмучували його, і помстилися йому,
і пригнічували його мужі сильні,

розділяли його долю. 

І здійснилося над ним пророцтво його
за те, що він дотримувався Тори таємно;

і залічено йому було силу віри його.
За це поклали золото на руки його –

він утвердив царство та зміцнив.
Це було йому від могутнього Бога Якового,

який через Слово Своє живить батьків та дітей, 
насіння Ізраїлю.

Слово Бога батька твого нехай буде допомогою тобі
і Шаддай нехай благословить тебе

Благословеннями роси, що сходить з небес згори,
Благословеннями, що течуть із глибин землі знизу;

Благословеннями батька твого та матері твоєї.
Благословення батька твого нехай доповнять 

благословення, якими мене благословили предки мої,
[благословення], що їх бажали для себе великі світу 

цього, – нехай будуть всі вони на голові Йосипа,
мужа особливого серед братів своїх!

Веніамін – у землі його Шехіна мешкати буде,
й у володіннях його Святилище буде збудувано.

Вранці і ввечері будуть приносити священики жертви,
а під вечір вони ділитимуть частини святинь, 

що лишилися.

Отже, найбільш виразний есхатологічний мотив у парафразі біблійної поезії – 
саме у пророцтві про Юду: він подолає усіх ворогів Ізраїлю, відбудує Храм, встано-
вить на обітованій Богом землі царство справедливості, де праведники житимуть за 
заповідями Тори. Безсумнівно, що ці есхатологічні перспективи не виражені в са-
мому біблійному тексті, де пророцтво про Юду має швидше метафоричний харак-
тер і не конкретизує подій майбутньої історії світу. Наведемо нижче єврейський 
масоретський текст (Бут. 49:8-12).

יְהּוָדה ַאָּתה יֹודּוָך ַאֶחיָך
יְָדָך ְּבעֶֹרף אֹיְֶביָך

יְִׁשַּתֲחוּו ְלָך ְּבנֵי ָאִביָך
גּור ַאְריֵה יְהּוָדה
ִמֶּטֶרף ְּבנִי ָעִליָת
 ָּכַרע ָרַבץ ְּכַאְריֵה
 ּוְכָלִביא ִמי יְִקיֶמּנו

ֹלא-יָסּור ֵׁשֶבט ִמיהּוָדה 
 ּוְמחֵֹקק ִמֵּבין ַרְגָליו
 ַעד ִּכייָבֹא ִׁשיֹלה
 וְלֹו יְִּקַהת ַעִּמים

אְֹסִרי ַלֶּגֶפן ִעירֹה 
 וְַלּׂשֵֹרָקה ְּבנִי ֲאתֹנֹו
ִּכֵּבס ַּבּיַיִן ְלֻבׁשֹו

  ּוְבַדם-ֲענִָבים סּותֹה
ַחְכִליִלי ֵעינַיִם ִמּיָיִן 
 ּוְלֶבן-ִׁשּנַיִם ֵמָחָלב

Ти, Юдо, – прославлять тебе брати твої!
Рука твоя на шиї ворогів твоїх;

поклоняться тобі сини батька твого.
Дитя лева Юда –

від терзання здобичі, сину мій, ти піднявся.
Нахилився, ліг, мов лев 

і мов левиця, – хто підніме його?
Не відніметься жезл від Юди

і законодавець від стегон його,
аж поки не прийде Шіло,

і йому – покірність народів.
Прив’язує до виноградної лози віслюка свого

і до вишуканого винограду – сина ослиці його.
Миє у вині шати свої

і у крові виноградин – одяг свій.
Блискучі від вина очі [його],

і білі зуби від молока.
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Отже, автор тарґума ніби експлікує приховані есхатологічні пророцтва, вбачаючи 
в образах Шіла Месію, виноградної лози і молока – майбутній добробут месіансько-
го царства, а також додаючи до тексту мотив відбудови Храму. Так, давньоєврей-
ське слово אְֹסִרי (“прив’язує”) етимологічно пов’язане з коренем sḥr (“обходити”), 
тож у ТО цей уривок тлумачиться як пророцтво про те, що Месія приведе ізраїль-
тян у священне місто Єрусалим (див. мідраш танхума, Ваййегі 10). Аґадична інтер-
претація виявляє також зв’язок ֵרָקה ׂ ֹּ  ;з Ізраїлем (Іс. 5:2 (”добірна виноградна лоза“) ש
Єрем. 2:21), а ְּבנִי (у цьому випадку – “осля”) – з дієсловом בנה “будувати”, ֲֹאתנֹו 
(“ослиця його”), з ַער ָהִאיתֹון  .у Єзек. 40:15, яке описує головні ворота Храму (див ַהּׁשַ
також мідраш тахума, Ваййегі 10; Берешіт Рабба 98:9 (99:8)). “Виноградна лоза” 
символізує праведників (Мих. 7:1, 2; Суд. 9:12-13) або Тору (ВТ Хуллін 92a, де ко-
ментується Бут. 40:40; див. також Мт. 21:2; Mр. 11:2; Лк. 19:30; Ів. 12:14; із приводу 
месіанського тлумачення цього уривка див. Bавилонський Талмуд Берахот 56б; Бе-
решіт Рабба 56:2; 98:9; 99:8; мідраш танхума, Ваййішлах 1.5).

Цілком очевидно, що концепт Месії-Визволителя був надзвичайно важливим для 
авторів тарґумів, і підтвердження цьому ми можемо знайти, наприклад, у парафразі 
цього ж уривка в тарґумі Неофіті (належить до Палестинських Тарґумів):

מה יאי הוא / מלכא משיחא
 דעתיד למיקם / מן מדבית יהודה

 אסר חרציה / ונפק לקרבא / על שנאוי
 ומקטל מלכין / עם שלטונין

 מסמק טורייא / מדם קטיליהון
 ומחוור גלמתא / מתרבי גובריהון

 לבושוי מעגעגין בדמא
 מדמי ל[ר]פוס ענבים

Який прекрасний Цар-Месія,
котрому належить постати з дому Юди.

Він підперізує свої стегна й виходить на битву проти ворогів своїх;
і вбиває царів із правителями,

і робить гори червоними від крові їхніх убитих,
а долини робить білими від жиру їхніх [вартових] воїнів.

Його згорнутий одяг у крові;
він подібний до того, хто топче виноград (TgNeof).

Інший елемент есхатологічної інтерпретації можна побачити в повному параф-
разі благословення, яке Яків дав Веніаміну. У давньоєврейському тексті Веніаміна 
представлено як “хижого вовка” (ִיְטָרף ְזֵאב  ). Вовк, як хижа тварина, погано підходив 
як образ покоління Ізраїлю з точки зору інтерпретатора [The Targum Onqelos 1988, 
173]. У Заповіті Веніаміна 11:1 читаємо: “...і я не буду більше називатися хижим 
вовком...”; у мідрашах із хижими вовками порівнюються язичники (Естер Рабба 
10:11; танхума (A), толдот 5; Песікта Раббаті 9). Веніамін уникнув гріха, тому ан-
гел смерті більше не має над ним влади (ВТ Сангедрін 55б; Бава Батра 17a). Тому 
в ТО Веніамін та його нащадки представлені у зв’язку з тим, що Храм буде збудо-
вано саме не їхній території. Оскільки концепт Храму є іншим важливим аспектом 
есхатологічних уявлень юдаїзму, оригінальний текст було повністю парафразовано: 
“Веніамін – у землі його Шехіна мешкати буде, / й у володіннях його Святилище 
буде збудувано. / Вранці і ввечері будуть приносити священики жертви, / а під вечір 
вони ділитимуть частини святинь, що залишилися”.

Наступний текст – Четверте пророцтво Валаама (Числ. 24:15-24), що також за-
знає парафразування та інтерпретації в ТО з есхатологічними мотивами (попередні 
три пророцтва не містять виразних есхатологічних інтерполяцій).
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ֵאיַמר ִבלָעם ַבר ְבֱעור
ְוֵאיַמר ֻגבָרא ְדַשִפיר ָחֵזי

ֵאיַמר ְדָשַמע ֵמיַמר ִמן ְקָדם ֵאל
ְוָיַדע ַמַדע ִמן ְקָדם ִעָלָאה
ְדֵחיֻזו ִמן ְקָדם ַשַדי ָחֵזי

ָׁשֵכיב ֻוִמתְגֵלי ֵליה
ְחֵזיֵתיה ְוָלא ְכַען

ְסֵכיֵתיה ְוָלאְיֱתוִהי7 ָקֵריב

ַכד ְיֻקום ַמלָכא ִמַיְעֱקב
ְוִיתַרַבא ְמִשיָחא מישראל

ִויַקֵטיל ַרבְרֵבי ֱמוָאב
ְוִישֱלוט ְבָכל ְבֵני ְאָנָשא

ִויֵהי ְאֱדום ְיֻרוָתא
ִויֵהי ְיֻרוָתא ֵשִעיר ְלַבעֵלי ְדָבֱבוִהי

ְוישראל ַיצַלח ְבִנכִסין
ְוֵייֱחות ַחד ִמְדֵבית יעקב

ְוֱיוֵביד ְמֵשיִזיב ִמִקרַית ַעְמַמָיא

ַוחָזא ָית ְעָמְלָקָאה
ֻונַטל ַמְתֵליה ַוְאַמר

ֵריש ְקָרַבָיא דישראל ְהָוה ְעָמֵלק
ְוֱסוֵפיה ְלָעְלָמא ֵייַבד

ַוחָזא ָית ָשְלָמָאה
ֻונַטל ַמְתֵליה ַוְאַמר
ַתִקיף ֵבית ֱמוְתָבך

ְוַשו ִבכָרך ַתִקיף ְמֱדוָרך
ְאֵרי ִאם ְיֵהי ְלֵשיָצָאה ָשְלָמָאה

ַעד ָמא ַאֻתוָרָאה ִישֵביָנך

ֻונַטל ַמתֵליה ַוְאַמר
ָוי ְלַחָיַביָיא ְדֵייֱחון

ַכד ַיְעֵביד ְאָלָהא ָית ִאֵלין

ְוִסיָען ִיצָטְרָחן ֵמֱרוָמֵאי
ִויַעֱנון ְלַאֻתור

ִויַשעְבֻדון ְלֵעַבר ְפָרת
ְוַאף ִאיֻנון ְלָעְלָמא ֵייְבֻדון

“Промовляє Валаам, син Беорів,
і говорить муж, що бачить чудово.

Промовляє той, хто чує слово від Бога
і має пізнання від Всевишнього,
хто видіння від Шаддая бачить;

спить – і відкривається йому.
Бачу Його, але не зараз,

виглядаю Його, але немає Його близько.

Коли постане цар від [нащадків] Якова
і звеличиться Месія від Ізраїлю,

то він вб’є князів Моава
і буде панувати над усіма синами людськими.

І буде Едом спадком [чужим],
і буде спадком Сеїр для ворогів його,
а Ізраїль успішним буде в багатстві.

І вийде один із дому Якова,
і вразить тих, хто вцілів із міста народів”.

І побачив він Амалика,
і промовив притчу свою та сказав:

“Першим із ворогів Ізраїлю був Амалик,
але кінець його – загибель вічна”.

І побачив він Шальмаїтів,
і промовив притчу свою, і сказав:

“Міцне помешкання твоє,
і настільки ж міцне місто, де живеш ти,

однак Шальма8 буде зруйнована,
оскільки Ассур поведе тебе в полон”.

І промовив притчу свою, і сказав:
“Горе грішникам, які будуть жити,

коли здійснить Бог все це!

І юрби воїнів будуть покликані від римлян,
і упокорять Ассура,

і в рабство полонять землі за Євфратом.
але й вони навіки загинуть!”

Поряд із пророцтвом про конкретні народи, що жили як у добу Валаама, так і в 
часи автора ТО (наприклад, арабське плем’я шальмаїтів, згадка про римлян), до 
буквального перекладу тексту поеми додається виразний есхатологічний мотив – 
прихід Месії, який “звеличиться від Ізраїлю” і “буде панувати над всіма синами 
людськими”. Цей месіанський уривок є парафразом оригіналу, в якому немає ви-
разних есхатологічних перспектив, і він стосується, швидше, далеких історичних 
реалій (Числ. 24:17).

ָּדַרְך ּכֹוָכב ִמּיֲַעקֹב
וְָקם ֵׁשֶבט ִמּיְִׂשָרֵאל
ּוָמַחץ ַּפֲאֵתי מֹוָאב
וְַקְרַקר ָּכל-ְּבנֵי-ֵׁשת

Сходить зірка від Якова,
і піднімається жезл від Ізраїлю,

і вражає околиці Мова,
і спустошує усіх синів Шетових.

Проте автор ТО намагається внести в текст парафразу найбільш поширену в його 
часи есхатологічну ідею, що засвідчена в численних юдейських апокаліптичних 
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текстах пізньої Античності, – загибель Риму (римляни – ֱרוָמֵאי – загинуть разом з 
іншими ворожими Богу народами) та прихід Месії. При цьому в тарґумічній інтер-
претації помітна історична контекстуалізація пророцтва – римляни завоюють землі 
за Євфратом (вказівка на римо-парфянські війни), але це не врятує імперію від Бо-
жого суду. 

Парафраз іншого поетичного твору – Пісні Мойсея (Повтор. 32:1-43) – містить 
лише один фрагмент з експліцитно вираженим есхатологічним мотивом – це згадка 
про “День Судний”               та діяння нечестивих, що “заховані в скарбницях” на 
той час (парафраз вірша 35-го). Мала кількість есхатологічних елементів у цьому 
поетичному творі пояснюється особливостями його змісту – огляд історії стосунків 
Бога з Ізраїлем у минулому і застереження від порушення заповіту в майбутньому. 
Нижче ми наведемо повний текст парафразу Пісні Мойсея в Тарґумі Онкелоса.

ַאִציֻתו ְשַמָיא ַוְאַמֵליל
ְוִתשַמע ארעא ֵמיְמֵרי ֻפוִמי

ִיבַסם ְכִמטָרא ֻאולָפִני
ִיתַקַבל ְכַטָלא ֵמיְמִרי

ְכֻרוֵחי ִמטָרא ְדָנְשִבין ַעל ִדתָאה
ְוִכרִסיֵסי ַמלֱקוָשא ְדַעל ִעסָבא

ְאֵרי ִבשָמא ַדיי ְאָנא ְמַצֵלי
ַהֻבו ְרֻבוָתא ְקָדם ְאָלַהָנא
ַתִקיָפא ְדָשְלִמין ֱעוָבֱדוִהי
ְאֵרי ֱכל ֱאורָחֵתיה ִדיָנא

ְאָלָהא ְמֵהיְמָנא ְדִמן ְקָדֱמוִהי
ַעוָלא ָלא ָנֵפיק ִמן ְקָדם ְדַזַכי ְוַקִשיט ֻהוא

ַחִביֻלו ְלֱהון ָלא ֵליה
ְבַנָיא ִדפַלֻחו ְלָטְעָוָתא

ָדָרא ְדַאשִני ֱעוָבֱדוִהי ְוִאשַתַנֻיו

ָהא קדם ְיָי ַאֻתון ָגְמִלין ָדא
ַעָמא ְדַקִביֻלו ֱאוָריָתא ְוָלא ְחִכיֻמו

ְהָלא ֻהוא ְאֻבוך ַאת ִדיֵליה
ֻהוא ָעְבָדך ְוַאתְקָנך

ִאיְדַכר ֱיוִמין ְדִמן ָעְלָמא
ִאסַתַכל ִבשֵני ָדר ְוָדר
ְשַאל ְאֻבוך ִויַחֵוי ָלך

ָסָבך ְוֵייְמֻרון ָלך
ְבַאחָסָנא ִעָלָאה ַעְמַמָיא
ְבָפָרֻשוֵתיה ְבֵני ְאָנָשא
ַקֵיים ְתֻחוֵמי ַעְמַמָיא

ְלִמנַין ְבֵני ישראל
ְאֵרי ֻחוָלָקא ַדיָי ַעֵמיה
ַיְעֱקב ַעַבד ַאחָסְנֵתיה

ֱסוֵפיק ֻצורֵכיֱהון ְבַאַרע ַמדְבָרא
ֵבית ַצהָוָנא ְאַתר ְדֵלית ַמָיא

ַאשִרֻיון ְסֱחוֿרסחור ִלשִכיְנֵתיה
ַאַליִפֻנון ִפתָגֵמי ֱאוָריֵתיה

ְנַטִריֻנון ְכָבַבת ֵעיְנֱהון

Прислухайтеся, небеса, – і я промовлятиму,
і слухай, земле, слова вуст моїх!

Запашить, мов дощ, вчення моє,
прийняте буде як роса слово моє;

як вітри з дощем, що дмуть на траву,
і як пізні весняні зливи на зелень.

Бо ім’я Господа я покличу:
віддайте шану перед Богом нашим,
могутньому, чиї діяння досконалі,

бо всі дороги Його – суд [праведний]!

Бог Вірний, від якого неправда не виходить,
бо праведний і справедливий Він!

Вони зіпсували себе, не Його [вони];
сини, що служили ідолам,

покоління, яке змінило своє богослужіння та стало 
іншим.

Чи цим ви віддячуєте Господові,
народе, що прийняв Тору, але не помудрішав?

Чи не Він твій Батько, ти ж – Його [син]?
Він створив тебе і встановив тебе?

Згадай ті дні, що одвіку,
поміркуй про роки минулих поколінь,
запитай батька твого, і розповість тобі,

діда твого, і вони скажуть тобі:
коли Всевишній наділи народам давав,

коли розподіляв синів людських,
Він встановив межі народів

за ліком синів Ізраїлю.

Бо наділ Господа – народ Його,
Якова Він зробив спадком Своїм.

Він потреби їхні задовольняв у землі пустельній,
засушливій, у місці безводному.

Він поселив їх навколо Своєї Шехіни,
навчав їх слів Тори Своєї,
беріг їх мов зінницю ока.

(ֱיום ִדיָנא)
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ְכִנשָרא ִדמִחיש ְלִקֵניה
ַעל ְבֱנוִהי ִמתֱחוַפף

ָפֵריס ַגדֱפוִהי ְמַקֵביְלֱהון
ְמַנֵטיְלֱהון ַעל ְתֱקוף ַאבֱרוִהי

ְיָי ִבְלֱחוֵדיֱהון ְעִתיד ְלַאשָרֻיוְתֱהון
ְבָעְלָמא ְדֻהוא ְעִתיד ְלִאתַחָדָתא9
ְוָלא ִיתַקַיים ְקָדֱמוִהי ֻפולַחן ָטְעָון

ַאשֵריֻנון ַעל ֻתוקֵפי ארעא
ְוֱאוֵכיִלֻנון ִביַזת ָסְנֵאיֱהון

]ִו[יַהב ְלֱהון ִביַזת ַשִליֵטי ִקרִוין
ְוִנכֵסי ָיְתֵבי ַכרִכין ַתִקיִפון

ְיַהב ְלֱהון ִביַזת ַמלֵכיֱהון ְוַשִליֵטיֱהון
ִעם ֱעוַתר ַרבְרֵביֱהון ְוַתִקיֵפיֱהון

ַעָמא ַדְאַרעֱהון ַאחָסַנתֱהון
ִעם ִביַזת ֵחיֵליֱהון ֻוַמִשרָיְתֱהון
ְוַדם ִגיָבֵריֱהון ִיתְאַשד ְכַמָיא

ַעַתר ישראל ֻובַעט
ַאצַלח ְתֱקוף ְקָנא ִנכִסין

ְשַבק ֻפולַחן ְאָלָהא ְדָעְבֵדיה
]וְ[ַארֵגיז ְקָדם ַתִקיָפא ַפְרֵקיה

ַאקִנֻיו ְקָדֱמוִהי ְבֻפולַחן ָטְעָון
ְבֱתוֵעיָבָתא ַארִגיֻזו ְקָדֱמוִהי

ַדַבֻחו ְלֵשִדין ְדֵלית ְבֱהון ְצֱרוך
ַדחָלן ְדָלא ְיַדֻעוִנין

ְחַדָתן ְדִמָקִריב ִאתְעִביָדא
ְדָלא ִאתַעַסֻקו ְבֱהון ְאָבָהְתֱהון

ַדחַלת ַתִקיָפא ִדבָרך10 ִאתְנִשיָתא
ְשַבקָתא ֻפולַחן ְאָלָהא ְדָעְבָדך

ֻוגֵלי קדם יי ֻותֵקיף ֻרוגֵזיה
ִמְדַארִגיֻזו ְקָדֱמוִהי ְבִנין ֻובָנן

ַוְאַמר ְאַסֵליק ְשִכיְנִתי ִמְנֱהון
ְגֵלי ְקָדַמי ָמא ְיֵהי ְבֱסוְפֱהון

ְאֵרי ָדָרא ְדַאשִני ִאֻנון
ְבַנָיא ְדֵלית ְבֱהון ֵהיָמֻנו

ִאיֻנון ַאקִניֻאו ְקָדַמי ְבָלא ַדחָלא
ַארִגיֻזו ְקָדַמי ְבָטְעָוְתֱהון
ַוְאָנא ַאקֵניֻנון ְבָלא ַעם
ְבַעָמא ַטפָשא ַארֵגיִזיֻנון

ְאֵרי ִקֻדום ַתִקיף
 ְכִאיָשא ְנַפק ִמן ְקָדַמי ִברַגז

ֵשיִצי ַעד ְשֱאול ַארָעיָתא
ַאִסיף ַארָעא ַוְעַללַתה

Як орел, що турбується про гніздо своє,
над пташенятами своїми ширяє,
простирає крила свої, беручи їх,

носить їх на могутньому пір’ї своєму.
Господь лиш одних їх поселить у світі, який Він оновить,

і не виникне ідолопоклонства перед Ним.

Він поселив їх на землі найкращій,
і годував їх здобиччю ворогів їхніх,

і дав їм трофеї правителів міст
і багатства жителів міст сильних.

Він дав їм здобич царів їхніх та правителів їхніх
з багатством князів їхніх та воєначальників їхніх,

народ землі їхньої, майно їхнє
зі здобиччю їхніх воїнів та їхніх станів,
а кров мужів їхніх буде литися як вода.

Розбагатів Ізраїль і почав брикатися,
добився успіху, здобув багатства,

покинув служіння Богу, що створив його,
і прогнівав Могутнього, що визволив його.

Пробудили ревнощі в Ньому ідолопоклонством,
гидотою розлютили Його.

Приносили жертви демонам,
у яких не було потреби,

страшним, яких вони не знали,
новим, що недавно були зроблені,

з якими не мали справи батьки їхні.

Страх Могутнього, який створив тебе, ти забув;
полишив служіння Богові твоєму, який створив тебе.

І стало відомо [це] перед Господом,
і посилився гнів Його,

через те що прогнівали Його сини та доньки.

І сказав Він: «Заберу Шехіну Мою від них:
відомо переді Мною, який буде кінець їхній,

адже вони – покоління зрадливе, діти, в яких немає 
вірності.

Вони роздратували Мене тим, що не є страх,
прогнівали Мене ідолами своїми.

І Я роздратую їх тими, хто не народ, –
народом нерозумним розгніваю їх.

Бо сильний східний вітер, як вогонь, вийшов 
від Мене у гніві,

руйнує до глибин підземелля,
нищить землю та збіжжя на ній,
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ֵשיִצי ַעד ִסָיֵפי ֻטוַרָיא
ַאִסיף ַעֵליֱהון ִביָשן

ַמכָתַשי ְאֵשיֵצי ְבֱהון

ְנִפיֵחי ְכַפן ְוַאִכיֵלי ֻעוף
ֻוכִתיֵשי ֻרוִחין ִביִשין

ְוַשן ַחַית ָבָרא
ְאָגֵרי ְבֱהון ִעם ְחַמת ַתִנַינָיא

ְדָזְחִלין ְבַעפָרא

ִמַבָרא ַתתֵכיל ַחרָבא
ֻוִמְתָוְנָיא ַחרַגת ֱמוָתא

ַאף ֻעוֵליֵמיֱהון ַאף ֻעוֵליָמְתֱהון
ָיְנֵקיֱהון ִעם ָסֵביֱהון

ְאַמִרית ְיֻחול ֻרוגִזי ְעֵליֱהון ַוְאֵשיֵציֻנון
ַאבֵטיל ִמְבֵני11 ְאָנָשא ֻדוכָרְנֱהון

ִאיֻלו ָלא ֱפון ֻרוגָזא ְדָסְנָאה ְכִניש
ִדלָמא ִיתָרַרב ְבֵעיל ְדָבָבא

ִדלָמא ֵייְמֻרון ְיַדָנא ְתֵקיַפת ַלָנא
ְוָלא ִמן קדם ְיָי ְהָות ֱכל ָדא

ְאֵרי ַעם ְמַאְבדי ֵעיָצא ִאיֻנון
ְוֵלית ְבֱהון ֻסוכְלָתֻנו

ִאֻלו ְחִכיֻמו ִאסַתַכֻלו ְבָדא
ַסַבֻרו ָמא ְיֵהי ְבֱסוְפֱהון

ֵאיְכֵדין ִירֱדוף ַחד ְלַאלָפא
ֻותֵרין ְיָעְרֻקון ְלִריֱבוָתא

ְאָלֵהין ַתִקיֵפיֱהון ְמַסִריֻנון
ַויָי ַאשֵליִמיֻנון

ְאֵרי ָלא ְכֻתוקַפָנא ֻתוקְפֱהון
ֻוַבְעֵלי ְדָבַבָנא ְהֱוו ַדיָייַנָנא

ְאֵרי ְכֱפורָעֻנות ַעָמא ִדסֱדום ֱפורָעֻנוְתֱהון
ְוָלֻקותֱהון ְכַעם ְעֱמוָרא

ַמָחְתֱהון ִביָשן ְכֵריֵשי ִחיִוין
ְוֻתוִשלַמת ֱעוָבֵדיֱהון ִכמָרַרְתֱהון

ָהא ְכִמַרת ַתִניַנָיא ָכס ֱפורְעֻנוְתֱהון
ֻוכֵריש ִפתֵני ִחִוין ַאכְזָרִאין

ְהָלא ָכל ֱעוָבֵדיֱהון ְגַלן ְקָדַמי
ְגִניִזין ְלֱיום ִדיָנא ְבֱאוְצָרי

ְקָדַמי ֱפורָעֻנוָתא
 ַוְאָנא ְאַשֵלים

ְלִעָדן12 ְדִיגֱלון ֵמְאַרעֱהון
ְאֵרי ָקִריב ֱיום ְתָבְרֱהון

ֻוַמַבע ַדְעִתיד ְלֱהון

руйнує під самі підвалини гір,
знищу на них нечестивців –

карами Моїми згублю їх.

Знесиляться голодом, і птахи з’їдять їх,
і засмутять їх злі духи

та зуби звірів степових.
Я роздратую їх отрутою зміїв,

що повзають у пилюці.

Ззовні меч відбере у них дітей,
а всередині – жах смерті:

і юнаків їхніх, і дівчат їхніх,
немовлят їхніх зі старими їхніми.

Я сказав: “Нехай перебуває гнів Мій на них, і Я згублю 
їх;

з-проміж синів людських зітру пам’ять про них”.

Але щоб гнів ворога не накопичувався,
щоб не величався супротивник,

щоб не говорили: “Рука наша сильна у нас,
і не від Господа було все це”,

бо вони – народ, що втратив розуміння,
і немає у них розуму.

О, якби вони стали мудрими та зрозуміли це!
Як же лише один [із них] переслідував би тисячу

і двоє змусили тікати десять тисяч,
якби Могутній їхній не видав їх

і Господь не помстився їм?

Бо сила наша не така, як сила їхня
і вороги наші були суддями нашими [в тому].

Бо як покарання народу содомського таке 
покарання їхнє

і як кара народу гоморського.

Їхні виразки будуть лютими, як зміїні голови,
і відплата за діяння їхні – як їхня [зміїв] отрута.

Ось як отрута драконів – чаша їхнього покарання,
і як голови жорстоких аспидів.

Хіба не відкриті переді Мною всі їхні діяння?
Хіба не приховані в скарбницях вони на День Судний?

Переді Мною діяння їхні, 
і Я відплачу

в час їхнього розсіяння з їхньої землі,
бо близький день поразки їхньої
і поспішає приготована їм [кара].
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ְאֵרי ְיִדין ְיָי ִדיָנא ְדַעֵמיה
ְוֱפורָעֻנות ַעבֱדוִהי ַצִדיַקָיא ִיתְפַרע

 ְאֵרי ְגֵלי ְקָדֱמוִהי ִדבִעיָדן ְדִתיַתַקף ְעֵליֱהון
ַמַחת ָסְנָאה ְיֱהון ְמַטלְטִלין ֻושִביִקין

ְוֵייַמר ָאן ַדחַלְתֱהון
ַתִקיָפא ַדהֱוו ְרִחיִצין ֵביה

ִדתַרב ִנכַסתֱהון ְהֱוו ָאְכִלין
ַשָתן ְחַמר ִנסֵכיֱהון

ְיֻקוֻמון ְכַען ִויַסְעֻדוְנֱכון
ְיֱהון ְעֵליֱכון ְלַמִגין

ְחֱזו ְכַען ַדְאָנא ְאָנא ֻהוא
ְוֵלית ְאָלה ָבר ִמִני
ְאָנא ְמִמית ֻוַמֵחי

ְמֵחיָנא ְוַאף ְמֵסיָנא
ְוֵלית ְדִמן ְיִדי ְמֵשיִזיב

ְאֵרי ַאתֵקיִנית ִבשַמָיא ֵבית ְשִכיְנִתי
ַוְאַמִרית ַקיָים ְאָנא ְלָעְלִמין

 ִאם ַעל ַחד ְתֵרין ְכֵחיֻזו ַברָקא ִמֱסוף ְשַמָיא
ְוַעד ֱסוף ְשַמָיא

ִתתְגֵלי ַחרִבי
ְוִתיַתַקף ְבִדיָנא ְיִדי

ְאֵתיב ֱפורָעֻנוָתא ְלָסְנַאי
ֻולַבְעֵלי ְדָבַבי ְאַשֵלים

ְאַרֵוי ִגירַרי ִמְדָמא
ְוַחרִבי ְתַקֵטיל ְבַעְמַמָיא

ִמַדם ְקִטיִלין ֻושַבן
ְלַאְעָדָאה ִכתִרין ֵמֵריש ָסְנָאה ֻובֵעיל ְדָבָבא

ַשַבֻחו ַעְמַמָיא ַעֵמיה
ְאֵרי ֱפורָעֻנות ַעבֱדוִהי ַצִדיַקָיא ִמתְפַרע

ְוֱפורָעֻנוָתא ָיֵתיב ְלָסְנֱאוִהי
ִויַכַפר ַעל ַארֵעיה ְוַעל ַעֵמיה

Бо Господь буде вершити суд над народом Своїм
і відплату рабам Своїм праведним віддасть.

Бо відкрито перед Ним, що в той час, коли впаде кара на 
них, вороги будуть розвіяні і покинуті.

І Він скаже: «Де їхній страх [= ідоли],
сила, на яку вони покладалися?

Ті, хто пожирав жир їхніх заколотих жертв,
Пив вино їхніх [ритуальних] виливань?
Нехай встануть тепер і допоможуть вам,

стануть вам захистом!

Подивіться ж: Я є Сущий,
і немає Бога крім Мене!

Я умертвляю й оживляю,
вражаю, і Я ж зцілюю,

і немає того, хто врятував би від руки Моєї!

Бо Я встановив у небесах Дім Шехіни Моєї
і сказав: живу Я повіки!

Як на [рахунок] “один-два” з’являється вигляд блискавки 
від краю небес до краю небес,

так оголиться меч Мій,
зміцниться, здійснюючи суд, рука Моя.

Я відплачу карами ворогам Моїм
і супротивникам Моїм віддам.

Напою стріли Мої кров’ю,
і меч Мій вб’є народи.

[Напою його] кров’ю вбитих і полонених,
щоб зняти корони з голови ворога і супротивника».

Славте, народи, народ Його,
бо відплату рабам Своїм праведним Він здійснить,

і покаранням відплатить ненависникам Його,
і змилується над землею Своєю і над народом Своїм.

Мотив відплати у “віці майбутньому” з’являється й у парафразі останнього 43-го 
вірша, проте цей уривок не містить специфічної есхатологічної термінології чи осо-
бливих ідей, які не зустрічаються в самому тексті оригіналу, – перед нами лише 
вільний поетичний переклад.

Останній поетичний твір, який ми включили в наш список, – Благословення 
Мойсея (Повтор. 33:2-27). Подібно до Пісні Мойсея (Повтор. 32:1-43), ця поема не 
містить таких виразних есхатологічних інтерполяцій у тексті парафразу, як у випад-
ку з парафразом Благословення Якова. Втім, “есхатологічний” характер благосло-
вень у ТО є більш явним, ніж у давньоєврейському тексті, завдяки використанню 
особливої лексики та метафор на кшталт “друга смерть” (ֱמוָתא ִתנָיָנא), тобто смерть 
нечестивих після Судного Дня і воскресіння мертвих; “життя вічне” (ַחֵיי ָעְלָמא); ідея 
підкорення народів “аж до краю землі” (ַעד ְסָיֵפי ארעא) в добу месіанського царства; 
пророцтво про те, що “Ізраїль буде мешкати один”                                               і що 
“коліна Ізраїлеві” зберуться до “гори Дому Господнього”                                         і в 
часи благоденства знайдуть заховані в пісок скарби                                              
Ці невеликі ремарки розширюють первинний зміст благословень до есхатологічних 
масштабів майбутнього Царства Месії. 

(ְוִישֵרי ישראל ְלֻרוחָצן ִבלֱחוֱדוִהי)
(ְלֻטור ֵבית ַמקְדָשא ִיתַכנֻשון)

.(ְוִסיָמן ְדִמיַטְמָרן ְבָחָלא ִיתַגלָין ְלֱהון)



Д. В. Цолін

106                                                                                                          Східний світ, 2015, № 4

ְיָי ִמִסיַני ִאתְגִלי
ְוֵזיֱהור ְיָקֵריה ִמֵשִעיר ִאַתחִזי ַלָנא
ִאתְגִלי ִבגֻבוְרֵתיה ַעל ֻטוָרא ְדָפאָרן

ְוִעֵמיה ִרְבָות ַקִדיִשין
ְכָתב ַיִמיֵניה ִמֱגו ִאיָשָתא ֱאוָריָתא ִויַהב ַלָנא

ַאף ]ברם[13 ַחֵביֵביֻנון ְלִשבַטָיא
ָכל ַקִדיֱשוִהי ֵבית ישראל
 ִבגֻבוָרא ַאֵפיק ִממצרים

ְוִאֻנון ִמַדְבִרין ְתֱחות ְעָנָנך
ָנְטִלין ַעל ֵמיְמָרך

ֱאוָריָתא ְיַהב ַלָנא ֱמַשה
ַמסַרה ְיֻרוָתא ְלִכנָשת ַיְעֱקב

ַוהָוה בישראל ַמלָכא
ְבִאתְכָנֻשות ֵריֵשי ַעָמא
 ַכְחָדא ִשבַטָיא דישראל

ֵייֵחי ְרֻאוֵבן ְבַחֵיי ָעְלָמא
ְוֱמוָתא ִתנָיָנא ָלא ְיֻמות

ִויַקְבֻלון ְבֱנוִהי ַאחָסַנתֱהון ְבִמנָיֵניֱהון

ְוָדא ִליֻהוָדה ְוַאַמר
ַקֵביל ְיָי ְצֱלוֵתיה ִדיֻהוָדה ְבִמְפֵקיה ִלקָרָבא

ֻולַעֵמיה ָתִתיִביֵניה ִבשָלם
ְיֱדוִהי ַיעְבָדן ֵליה ֱפורָעֻנוָתא ִמָסְנֱואִהי

ֻוסֵעיד ִמְבֵעיֿלְדָבָבא ְהִוי ֵליה

ֻולֵלִוי ְאַמר
 ֻתוַמָיא ְוֻאוַרָיא ַאלֵבישָתא ִלגַבר ְדִאשְתַכח ַחִסיד

ְקָדָמך
ְדַנִסיָתִהי ְבִניֵסיָתא

 ַוהָוה ְשִלים
ְבַחרָתִהי14 ַעל ֵמי ַמֻצוָתא

ְוִאשְתַכח ְמֵהיָמן

ְדַעל ְאֻבוִהי ְוַעל ִאיֵמיה ָלא ָרֵחים
ַכד ָחֻבו ִמן ִדיָנא

ְוַאֵפי ְאֱחוִהי ֻובֱנוִהי ָלא ָנֵסיב
ְאֵרי ְנַטֻרו ַמְטַרת ֵמיְמָרך

ֻוקָיָמך ָלא ַאשִנֻיו

ָכְשִרין ִאֵלין ְדַיְלֻפון ִדיָנך ְלַיְעֱקב
ְוֱאוָריָתך ְלישראל

ְיַשֱוון ְקֱטוַרת ֻבוסִמין ְקָדָמך
ֻוגִמיר ְלַרְעָוא ַעל ַמדְבָחך

ָבֵריך ְיָי ִנכֱסוִהי
ְוֻקורַבן ְיֱדוִהי ַקֵביל ְבַרְעָוא

ְתַבר ַחרָצא ְדָסְנֱאוִהי
 ֻודַבְעֵלי ְדָבֱבוִהי ְדָלא ְיֻקוֻמון

Господь від Сінаю з’явився,
і сяйво слави Його від Сеїру з’явилося нам;
Він відкрився у величі Своїй на горі Паран,

а з Ним – тьми святих.
Написала правиця Його вогнем Тору, і Він дав [її] 

нам.

Адже Він полюбив племена – 
усіх святих Своїх, Дім Ізраїлю.

Могутньо Він вивів [їх] із Єгипту,
і вони крокували під Твоєю хмарою,

рухаючись за словом Твоїм.

Тору дав нам Мойсей – 
передав у спадщину громаді Якова.

І був в Ізраїлі Цар,
коли збиралися старійшини народу,

разом племена Ізраїлю.

“Нехай живе Рувим життям вічним
і смертю другою нехай не вмирає!

І отримають сини його наділ за числом їх”.

А про Юду сказав так:
“Прислухайся, Господи, до молитов Юди, коли він 

вийде на війну,
і до свого народу поверни його в мирі!
Руки його нехай здійснять помсту над 

ненависниками його,
і допомогою проти ворогів будь йому!”

А про Левія сказав:
“Ти зодягнув мужа в Туммім та Урім,
що визнаний праведним перед Тобою,
якого Ти випробуванням випробував, 

і він виявився досконалим; 
спокусив його при Водах Суперечки,

і його визнано вірним;

який над батьком своїм і над матір’ю не 
змилувався,

коли вони згрішили проти правосуддя;
і на обличчя братів своїх і синів своїх не звертає 

уваги,
бо пильнують сторожу Слова Твого

і заповіту Твого не зраджують. 
Вони здатні навчити суду Твого Якова,

і Тори Твоєї – Ізраїля.

Приємні пахощі вони представляють перед Тобою
і досконалу жертву добровільну – на вівтар Твій.

Благослови, Господи, майно його
і жертву з рук його прийми прихильно!
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ְלִבנָיִמין ְאַמר
ְרִחיָמא ַדיָי ִישֵרי ְלֻרוחָצן ְעֱלוִהי

ְיֵהי ַמִגין ְעֱלוִהי ָכל ֱיוָמא
ֻובַארֵעיה ִתשֵרי ְשִכיְנָתא

ֻוְלֱיוֵסף ְאַמר
ְמָבְרָכא ִמן קדם ְיָי ַארֵעיה

ָעְבָדא ַמגָדִנין ִמַטָלא ִדשַמָיא ִמְלֵעיָלא
ֻוִמַמֻבוֵעי ֵעיָנָוון ]ֻו[ְתֱהוִמין15

ְדָנְגִדין ִמַמְעַמֵקי ַארָעא ִמְלַרע

ָעְבָדא ַמגָדִנין ְוַעְלָלן ִמיֻבול ִשמָשא
ָעְבָדא ַמגָדִנין ֵמֵריש ְיַרח ִביַרח

ֻוֵמֵריש ֻטוַרָיא ַבִכיַרָיא
 ֻוִמֻטוב ָרָמן ְדָלא ָפְסָקן
ֻוִמֻטוב ארעא ֻומָלַאה

ְרֵעי ֵליה ִדשִכיְנֵתיה ִבשַמָיא
ְוַעל ֱמַשה ִאתְגִלי ַבְאַסָנא

ֵייִתָין ֱכל ִאיֵלין ְלֵריָשא ְדֱיוֵסף
ַגבָרא ְפִריָשא ַדְאֱחוִהי
ַרָבא ִדבֱנוִהי ִזיָוא ֵליה

]ֻו[גֻבוָרן16 ִאתְעִביָדא ֵליה
ִמן ְקָדם ְדֻתוקָפא ְוֻרוָמא ִדיֵליה
ִבגֻבוְרֵתיה ַעְמַמָיא ְיַקֵטיל ַכחָדא

ַעד ְסָיֵפי ארעא

ְוִאֻנון ִרָבָוָתא ְדֵבית ַאפַרִים
ְוִאיֻנון ַאלַפָיא ְדֵבית ְמַנַשה

ְוִלזֻבוֻלון ְאַמר
ְחִדי ְזֻבוֻלן ְבִמְפָקך ְלָאָגָחא ְקָרָבא ַעל ַבְעֵלי ְדָבָבך

ְוִיָששָכר ִבמָהָכך ְלַמְעַבד ִזמֵני ֱמוְעַדָיא ִביֻרושַלם

ִשבַטָיא ְדישראל ְלֻטור ֵבית ַמקְדָשא
ִיתַכנֻשון

 ַתָמן ִיְכֻסון ִנכַסת ֻקודִשין ְלַרְעָוא

ְאֵרי ִנכֵסי ַעְמַמָיא ֵייְכֻלון
ְוִסיָמן ְדִמיַטְמָרן ְבָחָלא ִיתַגלָין ְלֱהון

ֻולָגד ְאַמר
ְבִריך ְדַאפִתי ְלָגד

ְכֵליָתא ְשֵרי
 ְוַקֵטיל ִשלֱטוִנין ִעם ַמלִכין
ְוִאתַקַבל ְבַקדֵמיָתא ִדיֵליה

 ְאֵרי ַתָמן ְבַאחָסְנֵתיה ֱמַשה ָסְפָרא ַרָבא ְדִישָרֵאל
ְקִביר

]ְו[ֻהוא17 ְנַפק ְוָעל ְבֵריש ַעָמא
ָזְכָוון ְקָדם ְיָי ְעַבד
ְוִדיֱנוִהי ִעם ישראל

Зламай стегна ворогів його, 
і супротивники його нехай більше не встануть!”

Про Веніаміна сказав:
“Милість Господа нехай буде з тими, хто 

сподівається на Нього!
Нехай буде щит над ним у всі дні

і в землі його нехай мешкає Шехіна!”

А про Йосипа сказав:
“Благословенна від Господа земля його, що 
приносить плоди від роси небесної згори,

і від джерел, що б’ють фонтанами, і глибинних 
джерел, що течуть із надр землі знизу!

Що приносить плід та врожаї, сонцем виплекані;
що приносить плоди від початку місяця кожен 

місяць;

з вершин гір предковічних, і від блага пагорбів 
непорушних, і від блага землі й того, що наповнює 

її. І прихильність Того, Чия Шехіна в небесах
і Хто відкрився Мойсею в кущі, – 

нехай прийде все це на голову Йосипа,
мужа особливого серед братів його.

Безліч нашадків його – насолода його,
і могутність з’явиться в нього

від Могутнього та Піднесеного [Бога] його,
чиєю могутністю він вб’є народи разом [усі] 

до країв землі. 

І вони – [нащадки] тьми дому Єфремового,
і вони – тисячі дому Менаше”.

А про Завулона сказав:
“Радій, Завулоне, коли вийдеш, щоб іти битися 

з ворогами твоїми!

І ти, Іссахаре, [радій], коли будеш встановлювати 
святкові часи в Єрусалимі!

Коліна Ізраїлеві до гори Дому Святилища 
зберуться:

там будуть заколювати жертви святі з натхненням.

Бо жертви народів вони їстимуть
і закопані в пісок скарби відкриються їм”.

А про Гада сказав:
“Благословенний Той, Хто розширює [межі] Гада!

Як лев він мешкає
і вб’є правителів з царями.

І він дістав своє з самого початку, бо там,
у його наділі, Мойсей, великий книжник Ізраїлю, 

похований:
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ֻולָדן ְאַמר
 ָדן ַתִקיף ְכַגר18 ַארָיָון ַארֵעיה ָשתָיא ִמן ַנחַלָיא ְדָנְגִדין

ִמן ַמתַנן

ֻוְלַנפָתִלי ְאַמר
ַנפָתִלי ְסַבע ַרְעָוא ֻומֵלי ִברָכן ִמֿןקדם ְיָי

ַמעַרב ָים ִגֵניַסר ְוָדֱרוֱמוִהי ֵייַרת

ֻולָאֵשר ְאַמר
ְבִריך ִמַברַכת19 ְבַנָיא ָאֵשר

ְיֵהי ַרְעָוא ַלְאֱחוִהי
ְוִיתַרַבא ְבַתפֻנוֵקי ַמלִכין
ַתִקיף ְכַברְזָלא ְוִכנָחָשא

ֻוכֱיוֵמי ֵעוֱלוֻמוָתך20 ֻתוקָפך

ֵלית ֵאיָלא ְאָלָהא ְדישראל
ִדשִכְנֵתיה ִבשַמָיא ְבַסְעָדך

ְוֻתוקֵפיה ִבשֵמי ְשַמָיא
ְמֱדור ְאָלָהא ]ְד[ִמְלַקדִמין21
ִדבֵמיְמֵריה ִאתְעֵביד ָעְלָמא

ְוָתֵריך ִמן ְקָדָמך ָסְנָאה
ַוְאַמר ֵשיִצי

ְוִישֵרי ישראל ְלֻרוחָצן ִבלֱחוֱדוִהי
ְכֵעין ִברְכָתא ְדָבֵריִכיֻנון ַיְעֱקב ְאֻבוֱהון

ְכַאַרע ָעְבָדא ִעיֻבור ַוחַמר
ַאף ְשַמָיא ְדִעָלֵויֱהון ְיַשמֻשוֻנוֻנון22 ְבַטָלא

ֻטוָבך ִישָרֵאל ֵלית ִדכָוָתך
ַעָמא ְדֻפורָקֵניה ִמן ְקָדם ְיָי

ְתֱקוף ַסְעָדך
 ֻודִמן ְקָדֱמוִהי ִנצָחן ִגָבְרָוָתך

ְוִיתַכְדֻבון ָסְנָאך ָלך
ְוַאת ַעל ִפרַקת ַצוֵרי ַמלֵכיֱהון ִתדֱרוך

 

[і] він виходив та входив на чолі народу, звершував 
праведні діла перед Господом,

і суди Його з Ізраїлем [вершив]”.

А про Дана сказав:
“Дан сильний як дитя левів: земля його п’є 

з потоків, що течуть з Матнана”.

А про Нафталі сказав: “Нафталі наситився 
прихильністю і повнотою благословень від 

Господа. Від моря Генісаретського на захід і до 
південних кордонів його він успадкує”.

А про Ашера сказав:
«Благословенний благословенням нащадків Ашер!

Нехай знайде він прихильність у братів своїх
і нехай хвалиться наїдками царів!

Твердий мов залізо і як бронза,
і як дні юнаків твоїх – сила твоя.

 
Немає бога, крім Бога Ізраїлю, Чия Шехіна в 

небесах підтримує тебе, і сила Його – в небесах 
небес! Помешкання Бога, що Він від початку,

що Він Словом Своїм створив світ, і Він відвів від 
тебе ворога, і сказав [тобі]: “Руйнуй!”
А Ізраїль буде мешкати безпечно один,

згідно з благословенням, яким благословив їх 
Яків, батько їхній.

Як земля, що родить збіжжя й вино,
[і] як небеса, що на них утворюється роса.

Добре тобі, Ізраїлю, немає такого, як ти:
народу, чиє визволення – від Господа!

Сильна допомога твоя, 
і від Нього – сила твоїх перемог.

І будуть зводити наклеп на тебе вороги твої,
але ти на шиї їхніх царів наступиш».  

Таким чином, ми можемо виділити найпоширеніші есхатологічні мотиви, що 
були внесені автором Тарґума Онкелоса в текст парафразу біблійної поезії. Беручи 
до уваги той факт, що підхід до перекладу давньоєврейського оригіналу в цьому 
тарґумі є майже буквальним у всіх непоетичних текстах, можемо зробити висно-
вок, що до тексту були додані найважливіші концепти, які відрізняли юдейську ес-
хатологію від інших релігійних вчень:

1. Уявлення про Месію як про могутнього Володаря з нащадків царя Давида, 
який підкорить народи світу.

2. Концепція Судного Дня, коли народи світу постануть на суд Божий.
3. Вчення про “другу смерть” для грішників та “життя вічне” для праведників.
4. Месіанське Царство зображується як епоха благоденства народу Ізраїлю, що 

буде ознаменована поверненням дванадцяти колін до Землі Обітованої, зокрема до 
Храмової гори в Єрусалимі.

Ці визначальні для юдейської есхатології концепти мали звучати при декламації 
тарґумів під час синагогальної літургії, нагадуючи про основи релігійних уявлень 
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юдаїзму. Уведення їх саме в поетичний текст (який розглядався як пророчий) мало 
підсилити їхню авторитетність для аудиторії. 

Іншою причиною таких трансформацій оригінальної поезії був сам характер пое-
тичного тексту: метафоричність (а отже, неоднозначність) мови могла породжувати 
у свідомості слухача різні асоціаціації і варіанти тлумачення; тож, щоб уникнути 
відхилень від основних есхатологічних концептів, поезія була інтерпретована в па-
рафразі арамейською мовою. У нашому випадку поезія виявляє значно більше світо-
глядних концепцій часів створення перекладу, ніж проза, і ця особливість може 
стати основою нової методики – пошуку алюзій на зміни світоглядних парадигм або 
відображень іделогічних особливостей саме у варіаціях поетичних текстів. Втім, 
ця методологія є можливою лише там, де ці варіації існують (як у нашому випадку). 

1 Вважається, що звідси походить старовинне українське слово драгоман – “перекла-
дач”.

2 У тарґумі до Книги Йова зустрічаються елементи парафразу [Fitzmyer 1979, 161–182]. 
3 Огляд дискусії про походження тарґума Йонатана див. у книзі Е. Стаалдуїн-Сулман 

[Van Staalduin-Sulman 2002, 35–40].
4 М. Блек поділяв погляд Дж. Купера, який розглядав тарґум Онкелоса як “авторитетну 

редакцію” тієї ж палестинської тарґумічної традиції, що збереглася в текстах Каїрської Ґе-
низи та в тарґумі Неофіті І [Black 1968, 17, 19–21, 26].

5 Інший варіант: ְהָות ֵליה (v G c n).
6 Варіант: ְאָבָהַתי (v).
7 Варіант: ְוָלא ִאיֱתוִהי (B M R).
8 “Шальма” як етнонім, що позначає арабське плем’я, зустрічається в тарґумах кілька 

разів, при цьому заміняючи собою назви різних народів Ханаану, що з арабами не були 
пов’язані (тО Бут. 15:9 як заміна назви ханаанського народу кенеїв [קיני]; тарґум Йоната-
на 1 Сам. 16:6; Суд. 4:17; Єрусалимський талмуд Кіддушін 1:61 – відповідає біблійному ет-
ноніму קיני; мідраш Берешіт Рабба 44 – замість назви кенезеїв [קנזי]; Вавилонський талмуд 
Бава Батра 56а – замість назви кедмонеїв [קדמני]). 

.(l) ְלִאתַחָדָתא 9
 .(i, b, g) ִדי ְבָרָאך 10
.(b) ִמן ְבֵני 11
.(G) ְבִעָדן 12
13 Див. М.
.(i, s) ְבַחנָתִהי 14
15 G O.
16 i B D b.
17 Варіант М.
.(c, d, g, s) ְכֻגור 18
(j, i) ִמִברַכת 19
.(S, V) ֱעוֵליֻמוָתך ,(j) ֵעיֵליֻמוָתך 20
21 Див. j, i, T.
.(b, h) ישמשינון ,(j, i) ְיַשְמֻשוֻנוֻנון 22
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D. Shestopalets
 

THE QURANIC ORIGINS OF THE WASAṬIYYA CONCEPT:
A CRITICAL VIEW

Interpretation of the Qur’an as a sacred text has constituted a challenging task both for 
medieval and contemporary Muslim theologians. Although it is generally accepted in 

scholarly circles that the Qur’an is a rather early source, which goes back to the first half 
of the 7th century1, the composition of the specific works of exegetical genre (tafsir) 
cannot be dated earlier than the 8th century. Even more to that the first treatises that go 
beyond the elucidation of general meanings of the words (philological tafirs), were com-
posed only in the beginnings of the 10th century (the most prominent of those is “Jamiʻ 
al-bayān” al-Tabari). 

Thus, there appears to be a gap in the tradition of interpretation of the Qur’an: by the 
time when Islamic theology matured into a separate discipline, there were no authorita-
tive figures left to shed more light on the earliest meanings of the separate ayahs or surahs 
and the causes of their appearance. For this reason, Islamic exegetical tradition in its large 
part is often viewed by contemporary scholars as a product of literary activities of the 
generations of mufassirs who tried to find answers to new questions about the sacred 
scripture2. To put it differently, even though tafsir treatises may contain a kernel of truth, 
there is no way to distinguish the authentic reports from those fabricated with the purpose 
of filling gaps in interpretation.

In this light, the unraveling of the “original meaning” of many difficult passages of the 
Qur’an may appear to be a lost cause. Yet, a scholarly attempt still can be made to estab-
lish the variety of meanings in order to select the most plausible of them historically and 
semantically. Needless to say that such a scientific exercise can be extremely helpful for 
understanding of how the Qur’an has been interpreted by Muslim scholars of various 
time periods and, consequently, deconstructing the background of different Islamic move-
ments that derive their ideology and legitimacy from the major sacred text of Islam. 

A case in point here is the ayah 143 of the surah al-Baqara, which has been tradi-
tionally considered as the first one revealed after the Prophet’s emigration from Mecca to 
Yathrib in 622 CE. This ayah appears in the passage (ayahs 142–145) devoted to the 
changes in the direction of prayers (qibla) for the Muslim community in the context of 
polemics with the people of the Book: 

“Wa kazalika jaʻalnakum ummatan wasaṭan litakunu shuhadā’ ʻala al-nās wa yaku-
nu rasulu alaykum shahidan. Wa mā jaʻalna al-qibla allati kunta alayha illa linaʻlama 
man yattabiʻu al-rasula minman yanqalibu ʻalā ʻaqibayhi wa ’in kanat lakabīratan illa 
ʻala allazina hadā allahu wa ma kana allahu liyudiʻa imanakum inna allaha bi-l-nassi 
lara’ufun rahimun” (al-Baqara: 143).

We have made you [believers] into a just community, so that you may bear witness 
[to the truth] before others and so that the Messenger may bear witness [to it] before 
you. We only made the direction the one you used to face [Prophet] in order to distin-
guish those who follow the Messenger from those who turn on their heels: that test was 
hard, except for those God has guided. God would never let your faith go to waste 
[believers], for God is most compassionate and most merciful towards people (transla-
tion of M.A.S. Abdel Haleem).
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The major confusion here is caused by the first part of this ayah where the expression 
ummatan wasaṭan is used. Although the word wasaṭan has a rather lucid etymology and 
meaning3, its appearance in this context and in the grammatical form of nasb (accusative 
case) is not entirely clear. For one thing, it is evident that wasaṭan in this ayah is meant to 
signify a specific feature of the Muslim community, or some quality which makes it par-
ticularly suitable to be witnesses for/against other communities. Such an approach domi-
nates the analysis of the ayah in major exegetical treatises on the Qur’an. 

The question of wasaṭan received a close examination already in the tafsir “Jamiʻ 
al-bayān” of al-Tabari (d. 310/923). First, he comes up with what he regards as the gene-
ral usage of Arabs for wasaṭ, namely “ẖiyar” (الخيار) – “best”, “selected” person or group 
of people [Al-Tabari, 6]. Al-Tabari asserts that this privileged title was ascribed to the 
Muslim community due to the highest qualities of its religious teaching which avoids ex-
tremes of Christian and Jewish doctrines [Al-Tabari, 6]. Yet, he goes on to uncover ta’wīl 
(a symbolic meaning) of the word ẖiyar which, as he argues, here is what wasaṭ stands 
for [Al-Tabari, 7]. In this respect al-Tabari says that wasaṭ in al-Baqara: 143 means ʻadl 
because it is the best embodiment of ẖiyar [Al-Tabari, 7]. 

It must be noted that almost all mufassirs are unanimous in advancing wasaṭ as a 
synonym of the word ʻadl, or justice, and typically support this version by numerous re-
ports from previous authorities. However, the focus of Muslim scholars’ attention may 
substantially vary. For example, Ibn Kathir (d. 774/1373) in the end of his paragraph on 
al-Baqara: 143 does cite a number of hadiths in which the parallels between wasaṭ and 
ʻadl are drawn. His major focus, though, revolves around the explanation of wasaṭ as 
“ẖiyar” (خيار). He argues that Islamic community is made by Allah wasaṭan in the sense 
“the best of all communities” (خيار األمم) [Ibn Kathir, 191] with the perfect laws, the most 
straight paths and clearest ways [Ibn Kathir, 191]. Here Ibn Kathir bases his argument on 
the meaning of wasaṭ not as “middle”, but more precisely as “center” which, according to 
him, is usually the best part of anything. In this respect he comes up with the example of 
an oasis the central part of which is always the best [Ibn Kathir, 191–192]. Following this 
logic, Ibn Kathir asserts that the Prophet was wasaṭ (center) of Islamic community, that is 
the best and the most noble of it [Ibn Kathir, 192]. 

It must be noted that Ibn Kathir is not the only representative of Islamic exegetical tra-
dition who tried to introduce some evidence for understanding wasaṭan as center in spa-
tial terms. For example, a hanbalite jurist and theologian al-Jawzi (d. 597/1200–1201), 
although supporting interpretation of wasaṭan as ʻadlan (justice) himself, also quotes the 
opinion of some Abu Sulayman al-Dimashki who claims that this ayah implies that the 
qibla of Muslims lies between (wasaṭan) that of the Jews who pray to the west and that 
of Christians who pray to the east [Ibn al-Jawzi, 92]. This obviously constitutes an at-
tempt to interpret wasaṭan in terms of the symbolic space – an idea that eliminates the ne-
cessity of establishing a metaphorical meaning of this word. 

Thus, there appears to be a certain division between the two meanings ascribed to 
wasaṭan in exegetical literature: while the usage of “ẖiyar” supports understanding of it as 
“best, chosen community”, another seems to advance the notion of ʻadl which renders the 
umma as a “just community”. The logical chain of argument seems to be as following: 
wasaṭ means “best” and “best” is first and foremost “just”, thus wasaṭ means “just”. These 
speculations constitute an attempt of the mufassirs to find meaningful connections between 
wasaṭ and ’adl in the realm of metaphors. In this they tend to establish specific understan-
ding of justice as the way of middle decisions or a state of things between two extremes.

In addition to rational reasoning, there are also textual arguments from the Qur’an 
that Muslim scholars adduce in this case. For example, it is usually presumed that the 
ayah al-Qalam: 28 in which the form awsatu is applied to a person, uses the root w-s-ṭ in 
the meaning similar to that of al-Baqara: 143: 

“Qala ’awasatuhum ’alam ’aqul lakum lawla tusbihūn” (al-Qalam: 28).
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The wisest of them said, “Did I not say to you, ‘Will you not glorify God?’” (transla-
tion of M.A.S. Abdel Haleem).

Also Ibn Kathir points out to another example of possible usage of wasaṭ in the 
Qur’an, namely al-Baqara: 238 where al-salat al-wusta (الصالة الوسطى) is mentioned [Ibn 
Kathir, 191]. Yet, in what concerns al-Qalam, 28, there is also no certainty about the fea-
ture which is implied here to underline specific (“most middle”) status of that person. It is 
evident that Abdel Haleem translation is just of the many possible versions. In the same 
vein, heated discussions surround the true meaning of al-salat al-wusta in al-Baqara: 238 
that preclude its usage as evidence in this context.

As for the contemporary exegetes, it is clear that in their approaches to al-Baqara: 143 
they completely follow the path of the medieval tradition. Yet, in many non-standard tafsir 
works this ayah gains even more pronounced function of the confirmation of the special 
(even messianic) status of the Muslim community. For example, based on its quality of 
moderateness (or achieving the golden mean in everything) Sayyid Qutb considers the Is-
lamic ummah as a provider of real values for the whole humanity: its mission is to estab-
lish justice in the world and differentiate between what is right and what is wrong [Qutb, 
I, 130]. Moreover, in this status, the Islamic community must not borrow anything of this 
from other nations – this is why Allah has given Muslims their own qibla [Qutb, I, 131].

Another example of establishing the exclusive status of the Muslim community 
through an interpretation of wasaṭan may be found in the tafsir of Muhammad Shafi:

Through such a characterization of the Islamic Ummah, the Holy Qur’an has thus indi-
cated that this Ummah possesses the essential quality of manhood to a degree of per-
fection that no other Ummah does, and that it is superior to all others in serving the 
purpose for which the whole cosmic order has been created, and for which all the 
prophets and divine books have been sent [Shafi, I, 369–370].

Both S. Qutb and M. Shafi tend to stress the polyvalency of wasaṭan as long as all the 
meanings that can be derived from it (best, just, moderate, chosen) bear evidently posi-
tive connotations for the description of Islamic community. At the same time, they ob-
viously prefer to elaborate on the quality of moderation as the basis for all others 
providing numerous aspects of holding to the “middle ground” in all doctrinal and ritual 
as well as in socio-economic and political issues of the Islamic religious teaching. In ad-
dition to that, the idea of moderation in their works is presented in a way that makes it a 
synonym for balance and harmony (“equilibrium”) which, in their turn, are associated 
with the standard of perfection. 

In the light of these exegetical efforts, which were intended to infuse wasaṭan with as 
many positive connotations as possible, it comes as no surprise that the ayah al-Baqara: 
143 has received a special attention in the works of the prominent figures of contempo-
rary Islamic revivalist thought. Moreover, it has provided the ideological background for 
the so called wasaṭiyya4 movement, or a school of thought, which is represented by a 
number of separate theologians and religious thinkers who promote the image of Islam 
as first and foremost a religion of moderation5. This position is clearly founded on the 
reading of ummatan wasaṭan as “a community of the middle path”, or the one that avoids 
extremes6. This situation may come as a good example of how one particular interpreta-
tion is pushed forward to serve as an ideological basis for a religious movement. In this 
case, the plurality of possible meanings (some of which clearly have little to do with 
moderation per se) is sacrificed to advancing the one that to a particular group of theolo-
gians seems to be most adequate and felicitous to represent Islam and its message as a re-
ligious teaching in general. 

The central figure of the wasaṭiyya movement at the present time is shaykh Yusuf al-
Qaradawi who is also often considered to be the founder of this school of thought. Howe-
ver, as it follows from the previous analysis, al-Qaradawi did not actually invent this 
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message – he seems to have picked it up from the earlier scholars and employed it as a 
motto for his global activities. In his numerous works on the subject, al-Qaradawi has de-
veloped a universal notion of wasaṭiyya as permeating all aspects of Islamic religious and 
social teaching [al-Qaradawi 2011]. In addition, he offers a wasaṭiyya-style solution for 
many of the current world’s problems. 

It is important to note though that al-Qaradawi’s approach contains a certain contro-
versy. On the one hand, he declares his utmost willingness to set out the notion of 
wasaṭiyya as clearly and precisely as possible to avoid misinterpretations on the part of 
those who are going to implement it in practice [al-Qaradawi 2011, 39]. In other words, 
“the global mufti” is aware of the vagueness of this term and intends to prevent specula-
tions or a misuse of it. On the other hand, his attempts to define wasaṭiyya with a number 
of rather general statements can barely serve such a purpose, especially considering the 
fact that those points in many cases constitute a replica of already widespread ideas of the 
Islamic revivalist thought. 

In his latest pamphlet “al-Wasaṭiyya in Islam and its stages” (“Kalimat fi al-wasaṭiyya 
al-islamiyya wa maʻalimuha”), al-Qaradawi comes up with thirty major points about the 
essence of Islamic centrism [al-Qaradawi 2011]. As it may be easily predicted, in the first 
place they confirm the status of Islam as all-encompassing universalistic teaching, the su-
premacy of the Qur’an and Sunna, the necessity of the call to Islam (daʻwa), the obliga-
tion of jihad for protecting or liberating Islamic territories and the centrality of religious 
responsibilities and morals in human life [al-Qaradawi 2011, 41–44]. Yet, at the same 
time al-Qaradawi calls for building up a hierarchy of religious obligations to avoid fo-
cusing on the minor ones at the expense of those that are more important. Traditionally, 
he mentions the necessity of ijtihad and renovating of Islam from inside, i.e. without re-
sorting to ideas of other ideological systems [al-Qaradawi 2011, 46]. Nonetheless, al-
Qaradawi also tried to pay the tribute to the western values, stressing democracy and the 
rights of religious minorities, human rights, freedom and justice as indispensable parts of 
his wasaṭiyya program. 

In addition to mentioned above, two points of al-Qaradawi’s approach deserve a spe-
cial attention: first, his emphasis on gradualism (introducing Islamic social order through 
gradual transformations and reforms) and, secondly, his inclination to inclusivity (the 
idea of widening boundaries of Islamic orthodoxy to include as many Islamic groups and 
movements as possible in the process of formation of the global Islamic umma)7. In 
general, al-Qaradawi’s program comes not as a system or synthesis, but rather as a con-
glomerate of ideas reflecting the “wishful thinking” of their author. In this respect, 
wasaṭiyya seems to continue the tradition of Islamic utopianism of the second half of the 
XXth century in the form of setting yet another vague ideal of the “Golden Mean”. 

Besides al-Qaradawi, there are other religious thinkers, journalists and secular intel-
lectuals of various affiliations, who make attempts to employ wasaṭiyya as an important 
element of their agendas. Among others, historian Tariq al-Bishri, theologian Sheikh 
Muhammad al-Ghazzali, scholar Muhammad Ammara, journalist Fahmi Huwaydi, and 
others. However, it is rather curious that the very idea of Islam’s moderation is also 
gaining popularity even in the circles of theologians, which belong to the radical sala-
fiyya trends [Rubin 2010, 30]. Moreover, at the peak of its popularity wasaṭiyya was 
even institutionalized in such countries as Kuwait and Malaysia in the form of specific 
centers and organizations. 

For instance, in Malaysia this ideology has been actively supported by government as 
a means against the spreading of radical groups. In 2012 this led to the establishment of 
the Institute of Wasaṭiyyah [Mazlan 2013, 6]8. It is curious that Malaysian scholars tried 
to somehow develop the Quranic notion of wasaṭ further by providing their own under-
standing, which would be more specific than all the other traditional views on al-Baqara: 
143. M. Kamali argues that the most appropriate translation for ummatan wasaṭan would 
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be “a community justly balanced” [Kamali 2015, 16–25]. This view, to him, is much 
more inclusive than “moderate” or simply “just” or “balanced”. 

In addition to that, in the case of Ukraine the idea of wasaṭiyya was picked up and 
actively promoted by the Muslim organization “Al-Raid”, which in 2011 established of-
ficial links with the Center of “Wasaṭiyya” in Kuwait [Shestopalets 2014]. In the texts of 
Seyran Arifov, who has acted as the major “voice” of “Al-Raid”, wasaṭiyya is viewed as 
an ideological platform for the overall development of Islam in Ukraine which can help 
in “incorporating both modernity and the principle of a constant renewal without brea-
king up with the roots and preserving the light of our spiritual world and values” [Arifov 
2012, 1]. He also writes: “[Wasaṭiyya] offers a balance which would allow Muslims of 
Ukraine finding their place in the multiethnic Ukrainian society. What is even more im-
portant, it also could provide the perspective and direction of further development” [Ari-
fov 2012, 1].

Thus, despite its seeming insignificance, the issue of the word wasaṭ in al-Baqara: 
143 may have a certain impact on the ways in which Islam is seen, interpreted and rep-
resented. Another example of this may be found in what concerns the attempts of wes-
tern translators to produce an accurate rendition of the Qur’an into European languages. 
Already the analysis of the most famous and authoritative translations shows the variety 
of approaches to this question. In this context, though, only a few of the translators have 
ventured to come up with their own interpretation of the word wasaṭan which would dif-
fer from the literal meaning or official exegetical views of the subject. 

For example, A. Arberry translates the beginning phrase of al-Baqara: 143 as “Thus 
We have appointed you a midmost nation” [Arberry 1996, 18]. In his turn, Abdel Haleem 
prefers to use “a just community”, at the same time, adding the comment about the literary 
meaning of ummatan wasaṭan (‘a middle nation’) [Abdel Haleem 2004, 16]. The author 
of an insider translation (authorized by the Al-Azhar University) M. Pickthall gives just 
the literary meaning – “a middle nation” [Pickthall 2001, 43]. As for M. al-Hilali and 
M. Khan rendition (which was published by “King Fahd Complex for the printing of the 
Holy Qur’an”), it combines two metaphorical meanings of wasaṭan mentioned in the 
tafsir literature – “a just (and the best nation)” [al-Hilali and Khan, 29]. Among others, 
the version of Nicolas Starkovsky – “a well balanced community” – should be mentioned 
[Starkovsky 2005, 299]. 

A similar situation can be observed in the translations of the Qur’an to other European 
languages. For example, both R. Paret and H. Bobzin rendered ummatan wasaṭan as 
“einer in der Mitte stehenden Gemainschaft”/“eine Gemeinde, in der Mitte steht”, or 
“a community standing in the middle” [Paret 1982, 25; Bobzin 2010, 25]. 

Russian translators, in their turn, have followed much more diverse patterns for al-
Baqara: 143. On the one hand, E. Kuliev and Abu Adel use the versions of the exegetical 
tradition – “a community, holding to the middle” (“общиной, придерживающейся се-
редины”) [Кулиев 1995, 25] and “a middle community [most just and best]” (“общиной 
средней [самой справедливой и самой лучшей]”) respectively [Абу Адель 2008, 25]. 
On the other hand, Osmanov takes completely different path, translating wasaṭan as 
“amongst” in reference to some group of people from Muslims themselves – “we have 
made amongst you such a community” [Османов 1995, 24]. 

In this context, the Russian translation of I. Krachkovskiy constitutes even more sig-
nificant diversion from the whole tradition of interpretation of al-Baqara: 143 when he 
renders ummatan wasaṭan as mediating community (obshinoy posredstvuyushey)9 [Крач-
ковский, 41]. This version was explicated even more clearly in the Ukrainian translation 
of Valeriy Rybalkin as “community-mediator” (obshyna-poserednycya) [Рибалкін 2002, 
131]. It might be pointed out that this version is almost absent from tafsir literature, ex-
cept for some marginal reports, like the one that appears in tafsir al-Tabari on the autho-
rity of Ibn Zayd: “They (Muslim community) are the connection (wasaṭ) between the 
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Prophet and other nations” [al-Tabari, 8]. In addition to the mentioned above, it is impor-
tant as well to note that there is no commonly accepted translation of “awsatu” in the 
ayah al-Qalam, 28 (to which most of mufassirs refer to in determining the meaning of the 
al-Baqara: 143) either: wisest (Abdel Haleem), best (Pickthall, Hilali and Khan, Kuliev), 
middle (Osmanov, Krachkovskiy) etc.

This difference in translations of wasaṭan-awsatu is by no means a specific case and in 
general reflects the complexity which is inherent in all sacred texts, especially those dated 
back to the periods of ancient civilizations. For this reason many scholars simply take 
this situation for granted as something that does not deserve attention. 

Yet, my point here is that the nature of plurality of meanings may be caused by dif-
ferent reasons. On the one hand, it may come as a result of the stylistic and poetic fea-
tures or philosophical content of the text which reflects author’s attempts to explicate his 
insights about the nature of the sacred and mysteries of the world. On the other hand, the 
inability of later readers to comprehend some part of a sacred text may be due to the time 
distance and loss of the context in which a particular revelation/text appeared. In other 
words, something that contemporary audience might have taken for granted or conside-
red nothing special may pose an unsolvable question for later generations. 

While the first dimension of this polysemanticism calls for constant reflection and 
deeper appreciation of sacred texts, the latter case has important implications for histori-
cal and sociological analysis. In relation to the topic of this article the questions that per-
sist here are twofold: 1) the possibility of uncovering the “original meaning” the ayah 
and 2) the implication of different interpretations for the development of a religious tradi-
tion, including appearance of different schools of thought and patterns of social behavior, 
or even formation of generalized images of Islam on the basis of this or that ayah. Need-
less to say that the first question is unlikely to receive a conclusive answer until more 
solid evidence and sources on the origins of the Qur’an are discovered. In its turn, an-
swering the second one can be important to shed more light on the evolution of Muslim 
discourses on the Qur’an and the origins of contemporary movements and teachings 
within Islam. 

Summarizing this brief overview of approaches to interpretation of al-Baqara: 143 in 
Islamic theological tradition and scholarly translations, it might be noted that seemingly 
clear expression and words in the Qur’an may cause no less confusion than some un-
known or rare vocabulary. This is apparent from the way the word wasaṭan has been 
treated in exegetical literature: “a middle community” (a community standing in the 
middle), “the best community” (the chosen community), “a just community”, “a media-
ting community” (community-mediator). Although none of them changes the meaning 
of the verse in a fundamental way (as long as all the interpretations are somehow con-
nected to the basic meaning of wasaṭ), it nonetheless clearly demonstrates that even mi-
nor variations may be important when the Qur’an is seen as a source of direct laws or 
prescriptions and guidance for organizing social reality. This also presents the basic 
mechanisms of how favoring a particular interpretation of Qur’anic ayahs provides ideo-
logical positions and stances that are deployed by different schools of thought in their 
struggle for religious authority. 

1 See, for instance, F. Donner’s “The Narrative of Islamic Origins” [Donner 1998].
2 See, for instance, the article of U. Rubin [Rubin 1993, 14] and J. Burton [Burton 1993, 6]. 
3 In Arabic “middle”, “center” or “something placed between two extremes” [Lane, 2941–2942].
4 The name of the movement is derived from the word wasaṭ mentioned in the ayah.
5 See on the wasaṭiyya movement: Dekmejian R. H. Islam in Revolution: Fundamentalism in 

the Arab World. Syracuse, N.Y., 1995. P. 213–220; Mandaville P. G. Global Political Islam. 
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London, 2007. P. 114–117; Hoigilt J. Rhetoric and Ideology in Egypt’s Wasaṭiyya Movement // 
Arabica. Vol. 57. 2010; The Oxford Handbook of Political Ideologies (ed. Freeden M.). Oxford, 
United Kingdom, 2013. P. 637–640; Gräf B. The Concept of Wasaṭiyya in the Work of Yusuf Al-
Qaradawi // Global Mufti: The Phenomenon of Yusuf al-Qaradawi (ed. Gräf B. and Skovgaard-
Petersen J.). New York, 2009; Rubin B. M. The Muslim Brotherhood: the Organization and 
Policies of a Global Islamist Movement. New York, 2010. P. 30–33; Mazlan I. et al. Wasaṭiyyah 
Discourse according to Muslim Scholars in Malaysia // Advances in Natural and Applied Sciences. 
Vol. 7, No. 1. 2013. P. 6–14; Kamali M. H. The Middle Grounds of Islamic Civilization: The 
Qurannic Principle of Wasaṭiyyah // Journal of Civilisation Studies, Vol. 1, No. 1 (October 2008). 
P. 7–41; Baker R. W. Worldly Islam: the Islamic Wasaṭiyyah and the Quest for Democracy // 
Oriente Moderno, Nuova serie, Anno 87, Nr. 2, Islams and Democracies. 2007. P. 327–354.

6 Yet, it could be noted that while in the classical tradition (starting from al-Tabari) this idea 
appears to designate the extremes of the religious teachings of Christians and Jews, contempo-
rary scholars usually refer to such issues as resorting to violence for achieving religious means 
(terrorism), etc.

7 The second idea, in combination with al-Qaradawi’s call for simplification of Islamic reli-
gious teaching in secondary matters, explicitly contradicts the attempts of such groups as al-ah-
bash to limit the Islamic orthodoxy on the basis of ashʻarism. 

8 See about the intellectual discourse on wasaṭiyya in Malaysia: Mazlan I. et al. Wasaṭiyyah 
Discourse according to Muslim Scholars in Malaysia // Advances in Natural and Applied Sciences. 
Vol. 7, No. 1. 2013. P. 6–14; Kamali M. H. The Middle Grounds of Islamic Civilization: The 
Qurannic Principle of Wasaṭiyyah // Journal of Civilisation Studies, Vol. 1, No. 1 (October 2008). 
P. 7–41; Hanapi M. Sh. The Wasaṭiyyah (Moderation) Concept in Islamic Epistemology: A Case 
Study of its Implementation in Malaysia // International Journal of Humanities and Social Science. 
Vol. 4, No. 9 (1). 2004. P. 51–62. 

9 This view was possibly adopted by Krachkovskiy from the translation of G. Sablukov [Са-
блуков 1907, 147]. 
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ПАМ’ЯТКИ СХІДНОГО ПОХОДЖЕННЯ
НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ

О. Д. Огнєва
 

СУвАРНА ПРАбХАСА СУТРА І ЇЇ СюЖЕТИ в ЖИвОПИСІ
(ТАНКА з МУзЕю МИСТЕцТв

ім. бОГДАНА І вАРвАРИ ХАНЕНКІв, 531 Жв)

При ототожненні композиції і змісту тибетського сакрального образотворчого 
мистецтва дослідники зазвичай спираються на писемні джерела, що певним 

чином впливали на формування і розвиток відповідних жанрів у тибетському мис-
тецтві, зокрема станковому (йдеться про танку), і сприяли розвитку їхнього розмаїт-
тя*. До такого роду текстів належать, наприклад, садхани, що водночас є і самостій-
ними медитативними текстами, і постають керівництвом для митців, які створюють 
ті чи інші зображення. У ролі таких літературних джерел виступають і намтхари – 
житія історичних персонажів, у тому числі й Будди Шак’ямуні, що створені як на 
основі текстів з Канону, так і власне тибетських авторів. Існують також твори, що 
їх художники відтворили на основі канонічних сутр. Найвідомішим і найпоширені-
шим є “Чиста земля Сукхаваті”, чи “Рай будди Амітабхі” (Велика і Мала Сукхава-
тів’юха сутра). Проте значно менше або й взагалі невідомо про існування танок, 
зміст яких походить від текстів інших надзвичайно відомих і впливових сутр, зо-
крема Сутри золотистого сяйва, що певною мірою ускладнює процес опрацювання 
зображень у музейних колекціях: встановлений персонаж, але зміст відтвореного 
зображення може залишитися закритим. Наведений нижче текст є спробою з’ясу-
вати, чи може зміст Сутри золотистого сяйва бути відтвореним на танці, і спираєть-
ся на танку, що зберігається в Музеї мистецтв ім. Богдана і Варвари Ханенків (Київ, 
531 ЖВ). Вибір саме цієї сутри обумовлений її значимістю в історії буддизму махая-
ни, її впливом на процеси державотворення на землях, де мало місце поширення 
буддизму, а відтак і на розвиток сакрального образотворчого мистецтва, що пов’яза-
ний з будівництвом храмів.

“Суварна прабхасa-уттама сутра-iндра-раджа нама-махаяна-сутра” (скр. ārya 
suvarņa prabhāsa-uttama sūtra-indrarāja nāma-mahāyana-sūtra; тиб. ‘phags-pa gser ‘od 
dam-pa mdo sde’i dbang-po’i rgyal-po shes-bya theg-pa chen-po’i mdo), або скорочено 
“Суварна прабхасa сутра”, чи “Сутра золотистого сяйва” (далі Сутра), вважається 
одним із найвідоміших текстів у традиції махаяни. Її проповідь у Північно-Східній 
Індії, ймовірно, стає відомою вже в I ст. н. е. [Ludwick 2007, 147, 151]. З того часу 
Сутра поширювалася в середовищі народів Східної Азії, які сповідували буддизм. 
Це засвідчено її численними перекладами на різні мови, в тому числі хотанську 
(переклад із санскриту), китайську, уйгурську і тангутську (обидва переклади з ки-
тайської мови), тибетську (переклади з китайської мови і санскриту), монгольську 
(переклади з тибетської мови), японську (переклади з китайської мови) та інші 
мови. Сутра включена до буддійського Канону, побутувала в рукописному і друко-
ваному вигляді. Відома за версіями у 21, 29, 31 глави. Головний текст Сутри зали-
шається для всіх версій майже однаковим, але змінюється внутрішня структура – 
розбивка на глави і розділи, залежно від місця її поширення додаються окремі 
коментаторські тексти. За текстом Сутри створювалися храми, а сюжети й окремі 

* Див., наприклад: Огнева Е. Д. Жанры в тибетском искусстве // Искусство и культура 
Монголии и Центральной Азии. – М., 1983. – Ч. 2. – С. 87–97.
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персонажі представлені пам’ятками образотворчого мистецтва, як монументально-
го, так і станкового та книжного мистецтв, скульптурою.

Про значимість Сутри в контексті впливу її змісту на історію буддизму, його по-
ширення на велетенській території від Індії до Японії та від Південно-Східної Азії 
до Північно-Східної, на становлення і розвиток державності свідчить і те, що пер-
ший із трьох симпозіумів з питань передачі буддійської писемності і культури з Індії 
в країни Далекого Сходу і Центральної Азії – проект, здійснений за підтримки Фон-
ду Форда (the Ford Foundation: Bringing Together Scholars, Scholarship and Scholarly 
Resources on the Silk Road 2006–2008), який відбувся в Пекіні (20–22 листопада 
2006 р.), – був присвячений Суварна прабхаса сутрі. Розглядалися різні аспекти 
функціонування її тексту, як мовою оригіналу, так і в численних перекладах на інші 
мови. Йшлося про її поширення, вплив на становлення і розвиток державності, пе-
реклади, різні версії, відтворення в образотворчому мистецтві. 

Найдавніші відомі тексти Сутри походять з Хотану (тепер територія Сінцзян-
Уйгурського автономного району, Китай); переклад на хотанську був здійснений із 
санскриту; рукописи датуються V–VI ст. [Chandra 2006], у тому числі і з Непалу 
[Banerjee 2006]. У китайській традиції з шести перекладів Сутра збереглася в трьох. 
З них найвідоміші – Дхармаксеми (385–433), який наприкінці VI ст. стає каноніч-
ним, та І-цзіна (635–713), що дістав надзвичайне поширення в Японії, фактично за-
містивши переклад Дхармаксеми, і відомий з 2-ї половини VII ст. Завдяки імпера-
торському покровительству в Японії Сутра золотистого сяйва набуває особливого 
значення і її разом з Каруніка раджа та Саддхарма пундаріка сутрами визначено як 
“сутри, що захищають країну”, або “три сутри, що захищають країну” [Лепехов, Ле-
пехова 2013, 121–123]. Тибетські переклади як з китайської, так і санскритської мов 
датуються VIII ст. (Мулакоша і Джнянакумара) [Будон Ринчендуб 1999, 250] і почат-
ком IX ст. (Джінамітра, Шілендрабодхі i Єшейод) [Banerjee 2006]. У Монголії пере-
клад Сутри, що відома як Алтан Герел, з’являється на початку XIV ст., за часів мон-
гольського імператора Есен-Темура (1276–1328), і, ймовірно, тоді ж здійснюється її 
ксилографічне видання [Успенский 2011, 275]. При Алтан-хані туметському (1507–
1582) відбувається друга хвиля поширення тексту Сутри, і в наступні сторіччя Сутра 
монгольською мовою багато разів перевидавалася в Пекіні [Успенский 2011, 275]. 

Така надзвичайна популярність Сутри пояснюється в першу чергу тим, що її го-
ловним адресатом є благородний правитель, чиї дії спрямовані на безпеку і стабіль-
ність держави, забезпечення добробуту і процвітання мешканців країни, турботу 
про мир і знищення ворогів. Йдеться про забезпечення оборони держави, її неза-
лежності й захисту народу від внутрішніх проблем, війн, природних катаклізмів, 
епідемій. Статися це могло за буддійською традицією, зокрема, і завдяки будівни-
цтву храмів, читанню сутр, відправленню особливих обрядів із захисту держави на 
основі відповідних глав Сутри, присвячених Чотирьом Великим Царям – охорон-
цям сторін світу [Чандра], де йдеться про місію вселенського правителя – царя – 
чакравартіна, якому протегують Будда Шак’ямуні і чотири царі. Так, у 7-й главі 
Сутри золотистого сяйва (тибетська версія у 21 главу) Чотири Великих Царі, звер-
таючись до Будди Шак’ямуні, говорять: “І, як тільки насолодимося нектаром Дхар-
ми, ми будемо охороняти, рятувати, турбуватися і захищати того людського царя, 
який сприяє доброчинності, залучає до добра, дарує великий, найвищій дар Дхар-
ми, – будемо йому приносити мир і благополуччя. Також будемо охороняти той 
царський палац, місто і ту країну. Будемо рятувати їх, турбуватися про них і захи-
щати, дарувати їм спокій і благополуччя, позбавляти їх від бід. Ми визволимо те 
царство з усіх жахів, нещасть, епідемій і розбрату” [Сутра Золотистого Света (1)]. 
Сутра активно циркулювала у світі і навколо Тибету, включаючи й сам Тибет.

Завдяки державній політиці здійснювалося будівництво буддійських храмів, що 
сприяло розвитку монументального мистецтва, скульптури, станкового живопису. 
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Відбувалося переписування текстів Сутри, яке в окремих випадках супроводжува-
лося ілюстраціями, а відтак впливало на книжкове мистецтво. На теренах Хотану 
будувалися храми, присвячені Чотирьом Великим Царям на основі тексту Суварна 
прабхаса сутри, що втілювали ідеї цієї Сутри. І таким чином ставали місцем від-
правлення ритуалу із захисту хотанської держави, як це засвідчено, наприклад, пе-
черним храмом у Дандан-Ойлиці (VII–VIII ст., нині міський повіт в окрузі Хотан 
Сіньцзян-Уйгурського автономного району) [Chandra 2006].

У Китаї та Японії Сутра стає головним текстом в імператорських ритуалах, спря-
мованих на захист держави [Chandra 2006]. І-цзін виконав переклад версії у 31 гла-
ву за наказом імператриці У Цзетянь (624–705). Cуварнапрабхаса сутра стає для 
японських правителів текстом, рецитація якого і церемонії, що спираються на ньо-
го, мають сприяти миру і процвітанню країни, захисту від ворогів, а також добро-
буту народу і правителів та рятувати від бід і нещасть [Shashibala 2006]. Перший 
буддійський храм, побудований за часів Шотоку Таіши (573–621), був присвячений 
Чотирьом Великим Царям, покровителям Дхарми і японської держави, з метою за-
безпечення її міцності і незмінності та охорони буддизму [Чандра]. Проповідь Су-
три при дворі припадає на 660 рік – час загрози нападу на країну, і з того часу ство-
рюється церемонія вшанування Суварна прабхаси та молитов за врятування 
держави. Після встановлення системи державних монастирів ченці повинні були 
здійснювати регулярне читання, тлумачення і копіювання так званих “сутр, що за-
хищають країну”, і в першу чергу саме цієї Сутри, що містила поради правильного, 
з буддійського погляду, керування країною [Бодхисаттва]. Станом на VIII ст. в япон-
ському буддизмі Сутра правила також посібником з питань буддійської догматики, 
філософії, практики.

У Монголії поява Сутри збігається з початком процесу об’єднання розрізнених і 
постійно ворогуючих між собою правителів князівств у єдину державу, що спро-
можна протистояти зовнішнім загрозам і сприяти централізації всередині країні, 
як це було за часів Хубілая (1216–1294) і його наступників, так і при Алтан-хані 
туметському (1507–1582) у другій половині XVI ст. Ідейною опорою став буддизм 
і його тексти, зокрема Сутра, тобто Алтан Герел, що стає відомою в перекладі 
лами Шарав-сенге (XIV ст.) [Чимитова 2008; Ветлужская 2012; Андросов 2015, 
182]. У середині XVII ст. налагоджується ксилографічне видавництво монгольських 
буддійських текстів, а з 2-ї половини того ж сторіччя, окрім інших книг, видається 
й Алтан Герел, що друкується і в Пекіні [Сазыкин 1987, 546; Успенский 2011, 275]. 
На території монастирів будувалися храми, присвячені Чотирьом Великим Царям. 
Прикладом тому може бути монастир Амурбаясхуланту (1727–1736), присвячений 
пам’яті Дзанабадзара (1635–1723) – першого духовного правителя Монголії (його 
титул – Богдо-геген, монг. богд гегеен – найсвітліший Владика), де розташовувався 
Мах-рандз-суме – храм Чотирьох Великих Царів, охоронців чотирьох сторін світу 
[Архитектура... 1984]. Як політичний діяч, він, з одного боку, стояв біля витоків ви-
знання Халхою сюзеренітету імперії Цін, внаслідок чого й стався розподіл на дві 
Монголії – Зовнішню (тепер республіка Монголія) і Внутрішню (нині Автономний 
район Внутрішня Монголія, КНР), з другого – сприяв об’єднанню усіх монголь-
ських земель, хай і в межах цінського Китаю. І тому в монастирі Амурбаясхуланту, 
що був побудований з ініціативи імператорського двору, з метою забезпечити ста-
більність держави Цін із новими включеними землями і зберегти буддійське віров-
чення був зведений Мах-рандз-суме. 

Державна політика дотримання, окрім інших текстів, Сутри золотистого сяйва, її 
використання в ритуалах, що мали стосунок до зміцнення держави і влади її прави-
телів, побудова храмів, читання тексту, переписування і видання сприяли розвитку 
образотворчого мистецтва в будь-яких його сакральних проявах. До найдавніших зі 
збережених донині належить хотанське монументальне мистецтво. На території 
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Хотану образотворче втілення сюжетів Сутри відоме за настінними розписами пе-
черного храму (VII–VIII ст.) в Дандан-Ойлиці і храмовою скульптурою. Збереглися 
композиції, створені на основі різних її розділів. Відтворюються образи великих 
богинь – Сарасваті, Шрі Деві, Харіті, Дрідхи та інших (за змістом сходять до вступу, 
1-ї глави Сутри). Зображений символ проповіді Дхарми – золотий барабан, про 
який ідеться в її 3-й главі і завдяки якому й виникла сама назва Сутри. Представлені 
образи Чотирьох Великих Царів – захисників держави, віровчення, ченців і вірян та 
інших персонажів, зокрема якшів та їхніх начальників, Харіті, богині-покровительки 
дітей; Дрідхи, богині землі (7-ма глава з версії у 21 главу). Причому Дрідха згадуєть-
ся тільки в тексті Сутри і більш ніде в буддійських джерелах не зустрічається [Чан-
дра]. Головний храм у Дандан-Ойлиці – це храм Чотирьох Великих Царів, який 
містив витончені розписи, що відтворювали сюжети, пов’язані з Харіті, і скульпту-
ру Вайшравани, одного з Чотирьох Великих Царів, повелителя Півночі; обоє були 
головними божествами – покровителями Хотану. Харіті та її п’ятсот дітей дають 
обітницю захищати послідовників Сутри і під час сну, і під час неспання. 

Зображення сюжетів із Суварнапрабхаси присутнє в настінних розписах печер 
Могао (південна стіна в печері 156) у Дуньхуані (X ст., нині міський повіт у місько-
му окрузі Цзюцюань, провінція Ганьсу, КНР) [Dunhuang Art… 1994]. Один з найві-
доміших за різними буддійськими текстами сюжет “Пожертва бодхісаттвою свого 
тіла тигриці”, але на основі Суварна прабхаса сутри (18-та глава з версії у 21 главу), 
також представлений у розписах (печера 85 над дверима на східній стіні). Інші сю-
жети відтворені на північній і західній сторонах над дверима [Wang Jinyu 2010]. 
Розписи на сюжети Сутри присутні і в комплексі печер Безеклику (650–950), що в 
Сінцзян-Уйгурському автономному районі (КНР), відтворення яких спирається на 
зміст 4-ї глави, де, окрім іншого, йдеться про сповідь вірянина і шлях позбавлення 
від гріхів, про досконалий шлях бодхісаттви. 

Щодо книжкових ілюстрацій, то серед найвражаючих – рукописна японська 
редакція Сутри (версія у 31 главу) XII сторіччя у формі десяти пагодоподібних 
текстів, де ілюструються сюжети глав, окремі епізоди, що прив’язані до тексту 
[Yiengpruksawan 1998, 167–174]. Багатокольорові ілюстрації презентують компози-
ції Світу страждань. Будда Шак’ямуні може бути представлений під час проповіді 
на горі Грідхракута в оточенні зелених дерев (вступ, 1-ша глава версії у 31 главу). 
В іншій композиції відтворено Вчителя, який сидить на троні, а біля трону стоять 
Чотири Великі Царі – хранителі чотирьох сторін світу (7-ша глава версії у 21 гла-
ву); представлено й образи інших персонажів. 

На час утворення тангутської держави буддизм і буддійське мистецтво вже існу-
вали на теренах Східної Азії близько тисячі років. І, як в інших країнах, із Сутрою 
пов’язувалася функція захисту держави [Самосюк 2005, 19]. Розвинуті традиції 
сакрального образотворчого мистецтва в тангутів представлено розмаїттям його 
втілення, зокрема і в станковому живописі. У збережених пам’ятках присутній жи-
вопис (фрагменти танок), створений на основі тексту Сутри золотистого сяйва [Са-
мосюк 2006, 40]. Окрім того, можна також припустити, що розгорнуте в тангутів 
вшанування Вайшравани і богині землі Прітхві бере свій початок у державницьких 
традиціях, які пов’язуються в Сутрі золотистого сяйва з образами Чотирьох Вели-
ких Царів, і Вайшравани зокрема, оскільки саме йому властиві військово-охоронні 
функції захисту реальної території. 

Інтенсивний крос-культурний діалог сприяв надзвичайному поширенню Сутри, 
що стала однією з ідеологічних складових у процесах державотворення на такій ве-
летенській території в такої кількості народів, зібраних разом однією релігією, пан-
теоном, схожими культами, традиціями сакрального образотворчого мистецтва. Але 
значно менше відомо чи майже невідомо про існування її відтворень у станковому 
живописі в тибетській та монгольській редакціях, зокрема на танках, хоча подібні 
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втілення існували, як згадувалося вище, в тангутів. І ці відомості про існування та-
ких зображень у тангутів допускають припущення про їхню наявність у тибетців, 
враховуючи взаємовпливи, що існували між двома народами.

У тибетській традиції Сутра поширювалася в трьох версіях, що складаються з 
21, 29, 31 глав. Найпопулярнішою вважається її версія у 29 глав [Tsiknopoulos…]. 
Це ж саме явище відстежується в монгольському та ойратському середовищі, воче-
видь тому, що переклад на монгольську мову здійснювався з тибетської [Yakhontova 
2006]. Версія у 31 главу з’явилася внаслідок додавання двох глав до перекладу у 
29 глав – хвали до будд і бодхісаттв. Різниця між версіями у 21 і 29 глав має більш 
складний характер. Не збігається розподіл на глави; скорочення тексту відбувалося 
за рахунок відсутності окремих глав і частин тексту. Але слід відзначити, що сам 
текст Сутри збережений в усіх версіях і версія у 29 глав як у тибетців, так і у мон-
голів вважається найбільш поширеною. 

Тибетомовний текст Сутри (так само як і будь-якою іншою мовою) в Україні 
поки віднайти не вдалося, хоча певна кількість тибетських текстів зберігається в її 
музеях та інших установах [Огнева 2000, 76–82]. Проте образотворче мистецтво в 
традиції північного буддизму представлене досить широко. Пошуки сюжетів, ство-
рених на основі Сутри, привели до Музею мистецтв ім. Богдана і Варвари Ханенків, 
де серед інших у зібранні вдалося натрапити на танку (ЖВ 531), зміст якої, компо-
зиція і зображені персонажі подібні на такі, що беруть свій початок у тексті Сувар-
на прабхаса сутри і відтворюють відповідне ідеологічне навантаження, спрямоване 
на втілення образу праведного царя – правителя, що відповідає змісту Сутри. 

На танці в центрі середнього регістру представлений Будда Шак’ямуні. В орна-
ментованому квітами червоному плащі із вкритим правим плечем і нижньому одязі 
коричневого кольору, підперезаному зеленим паском, золототілий Вчитель покоїть-
ся на місячному диску поверх одинарного лотоса з синьо-зеленими пелюстками, 
який розміщений на троні. Ушніша увінчана сяючою коштовністю. Руки в жесті по-
вороту колеса вчення, або дхармачакраправартана мудрі, поза алмазна. За спиною 
Благодатного – клуби біло-рожевого диму. Трон розміщений у палаці, що обрамле-
ний зеленими та синіми деревами і практично вписаний у гору. На верхній терасі 
палацу – зображення двох мирних білотілих богів, на нижніх терасах гори у вигля-
ді печер представлено персонажів пантеону, як мирних (два), так і гнівного вигляду 
(три). Постать Будди, палац, оточений деревами, гора із зображеними персонажами 
охоплені хмарами біло-рожевого диму.

Праворуч і ліворуч від постаті Вчителя зображено оточених рожево-білими клу-
бами хмар ченців (по три з кожного боку), царів і принців (наявність корон і відпо-
відний одяг), придворних і мирян-простолюдинів (наявність взуття і відповідних 
головних уборів). У групі персонажів по праву руку від Будди Шак’ямуні увагу 
привертає постать мирянина, який є останнім серед них. Він склав руки у вітально-
му жесті і преклонив коліно. Окремі з персонажів (як ченці, так і світські особи) 
тримають підношення – пахощі, квіти. Біля трону, праворуч від Будди зображено 
Чотирьох Великих Царів – охоронців чотирьох сторін світу: жовтотілий Вайшрава-
на і білотілий Дхрітараштра, синьотілий Вірудхака з мечем і червонотілий Вірупак-
ша. Ліворуч, біля трону Вчителя, зображено два персонажі – один з них у короні, 
інший мирянин, – яких від зображення хранителів сторін світу розділяє зображення 
підношення у вигляді коштовної посудини, що містить скарби, із кришкою з доро-
гоцінністю – чінтамані, яка виконує усе бажане. Ще нижче хранителів сторін світу, 
по праву руку від Вчителя, представлений коронований, у прикрасах персонаж – 
цар. Зображений біля підніжжя гори поруч із посудиною з коштовним підношен-
ням, він двома руками тримає курильницю з пахощами. У самому низу середнього 
регістру, по ліву руку від Просвітленого, в монастирській огорожі розташована група 
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із шести ченців, охоплених клубами біло-рожевого диму. Поміж зелених гір так 
само, як і на горі, зображено будівлі із сяючими від світла вікнами.

У нижньому регістрі, по центру зображено оточені горами Чакравада темно-сині 
хвилі світового океану, у водах якого бавляться білі птахи – вочевидь, хамса – гуси, 
а на суші – грайливі павичі з різнокольоровими чубчиками і пишними хвостами. У 
верхньому регістрі над горою відтворено чотири світи Всесвіту і їхні чотири воло-
дарі, а також гори, що поросли рослинністю; будинки тих, хто там проживає, над 
якими здіймається дим, що сягає димчасто-сірих клубів, які охоплюють гору. Вікна 
домівок, як вгорі, так і в середньому регістрі, сяють яскравим світлом. 

Композиція танки побудована за структурою Камадхату – Світу бажань (Кама-
лока разом з іншими світами сансари, де домінує прив’язаність (пристрасть, ба-
жання, залежність)). Його мешканці розрізнюються ступенями відчуття щасливого 
побутування: прив’язані до світу чуттєвими бажаннями, що спричиняють їм страж-
дання, і підлягають владі Мари. Йдеться про мешканців Паранірмітра-вашавартіну, 
Нірманараті, Тушіти, Ямалоки, Сумеру, що містить три світи, в тому числі Трая-
стрімша, чи Тридцять Три Світи, – на вершині, Світ Чотирьох Великих Царів – на 
схилах і Світ асурів – напівбогів, які перебувають в океані, що оточує Сумеру, після 
поразки в битві з богами; і три Світи на землі: Мануш’ялока – Світ людей, Світ тва-
рин, Світ претів, а також Пекло [Ермакова, Островская, Рудой 1999].

Паранірмітра-вашавартін – Небеса, де пробувають деви – боги, які керують на-
солодами, що магічно створені іншими; володіють “силою над іншими істотами”; 
їхні бажання задовольняються діями інших богів. Правитель світу – Вашавартін. 
У цьому світі перебуває й Мара – бог, що прагне утримувати усіх істот у Камадхату, 
нав’язуючи їм чуттєві задоволення. Нірманараті – Світ богів, що насолоджуються 
магічними творіннями. Правитель – Сунірміта. Мешканці відтворюють все що 
завгодно заради власного задоволення. Тушіта – Світ життєрадісних богів, де меш-
кають божества у стані блаженства. Правитель Тушіти – бог Сантушіта; у світі до-
мінує радість і задоволення. Це місцеперебування тих бодхісаттв, що мають ввійти 
до Світу людей як будди – пробуджені. Тут перебував бодхісаттва Шветакету, який 
відродився як царевич Сіддхартха і став Пробудженим – Буддою, і перебуває той, 
хто відродиться як Аджіта і стане Майтрейєю – буддою Прийдешнього. Ямалока – 
Світ Ями, ще зветься “Небеса без битв”. Таку назву цей світ дістав, оскільки вва-
жається першим рівнем, що фізично відокремлений від проблем Світу землі. Його 
правитель – дева Суяма. Яма і його ракшаси мешкають у Ямапурі – столиці Ями, 
чия космологічна локалізація пов’язана з підземним перебуванням і до небес не має 
ніякого стосунку [Ермакова, Островская, Рудой 1999]. 

При уважному погляді на зображення верхнього регістру виявляються чотири 
персонажі (за іконографією – небожителі), що довільно розміщаються між клубами 
диму, гірськими з рослинністю вершинами та освітленими вікнами домівок. Можна 
припустити, що таким чином схематично відтворено четверо Небес та їхніх меш-
канців (йдеться про Ямалоку, Тушіту, Нірманараті і Паранірмітра-вашавартін. Не-
беса ширяють у повітрі над горою Сумеру і не відокремлені одне від одного 
жодними кордонам. Їхня наявність фіксується довільно – присутністю чотирьох не-
божителів, яких можна сприймати як правителів визначених чотирьох небес. 

На вершині гори Сумеру, осі Всесвіту, представлений Траястрімша світ, чи Трид-
цять Три Світи, сповнений палацами і садами, де разом з іншими девами – богами 
перебувала і Махамайя – мати Благословенного. На Траястрімші править Індра, або 
Шакра в буддійській міфології. Посередині пласкої поверхні розташоване місто Су-
даршана, чи Прекрасний, – столиця бога Шакри з палацом Вайджаянта в оточенні 
парку Чайтраратха і трьох гаїв тощо. У Сударшані розміщується і Судхарма – при-
міщення Ради богів, де вони ретельно оцінюють праведні і неправедні дії. Пласку 
поверхню оточують чотири піки, на яких перебувають якші, що звуться ваджрапані, 
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тобто істоти з ваджрою в руці, ними керує Ваджрапані. Ваджра – буддійський скі-
петр, який символізує чоловіче начало – співчуття як радикальний засіб для досяг-
нення звільнення. 

Гора Сумеру пронизує верхній і середній регістри танки. І на її вершині, так 
само як і на бокових терасах, відтворено персонажів пантеону. Два білотілих персо-
нажі, зображені вгорі на вершині палацу, праворуч і ліворуч від постаті Вчителя, 
можна вважати зображенням Шакри в парку Чайтраратха і в приміщенні Судхарми. 
Наступні представлені персонажі на терасах Сумеру у вигляді печер ототожнюють-
ся досить приблизно внаслідок недбалого виконання невідомим автором зображень 
на танці. Загальний абрис фігури, білий колір тіла, поза, атрибути – віна у постаті 
праворуч і колос у постаті ліворуч – дають можливість ототожнити їх як богинь 
Сарасваті (атрибут – віна, музичний інструмент) і Васундхара (атрибут – колос у 
долоні). Щодо трьох гнівних персонажів, то друга синьотіла фігура ліворуч від го-
ловного образу знову-таки за ледь вловимими ознаками (поза, здиблене вогненне 
волосся, можливе зображення капали в лівій руці і піднята вгору ваджрна дубина 
у правій) дозволяють ототожнити її як Шрі Деві. Дві інших постаті залишаються 
неототожненими, оскільки не чітко прописані атрибути. 

Світ Чотирьох Великих Царів розкинувся на нижніх схилах гори Сумеру. Їхня 
голова – Вайшравана, і вони охороняють Світ богів від вторгнення асурів. Чотири 
Великих Царі разом з іншими небожителями були присутніми і при входженні в 
лоно, і при народженні бодхісаттви й допомагали Вчителю протягом усього його 
перебування в сансарі. Подаровані ними чотири чаші Благодатний перетворив на 
одну – патру – чашу для збирання милостині. Царі орієнтовані по сторонах світу. 
На півночі – жовтотілий Кубера (Вайшравана) – цар якшів (істоти, що спричиняють 
хвороби), тримає прапор у правиці, мангуста – в лівій. Кубера – бог багатства. На 
півдні – синьотілий Вірудхака – цар кхумбхандів (велетнів), атрибут – меч, шолом – 
скальп макари, міфічної тварини. На сході – білотілий Дхрітараштра – цар гандхар-
вів (небесних музикантів, які живляться пахощами), атрибут – струнний інструмент, 
на голові – високий шолом з плюмажем зі стрічок та бантів. На заході – червоноті-
лий Вірупакша – цар нагів (змієподібних істот), атрибут – ступа, або коштовність, 
або змія. Вони – охоронці чотирьох воріт палацу Індри, захисники вчення. Богиня 
Харіті – у почті Вайшравани.

На танці Чотирьох Великих Царів зображено праворуч біля трону Будди 
Шак’ямуні, тобто формально на кордоні зі Світом асурів, що після поразки в битві 
з богами мешкають в океані. Що це є саме Чотири Царі – охоронці сторін світу, 
можна визначити за окремими відтвореними іконографічними деталями. Збереже-
ний відповідний колір тіла персонажів: жовтотілий Вайшравана, білотілий Дхріта-
раштра, синьотілий Вірудхака, червонотілий Вірупакша. Всі вони, як і належить, у 
військових обладунках, але на голові у Вірупакші – головний убір (скальп чи то 
слона, чи то макари), що мав би бути вдягнений Вірудхакою. З атрибутів у наявнос-
ті – меч у Вірудхаки. Такі атрибути, як мангуст і штандарт Вайшравани, ступа і змія 
Вірупакші, лютня Дхрітараштри, відсутні. Проте зображення підношення Вайшра-
ваною коштовності і пахощів Дхрітараштрою має знаковий характер: Кубера – Вай-
шравана – бог багатства, а Дхрітараштра – правитель гандхарвів, які живляться 
пахощами. Зображений Вірудхака скоріше відповідає образу Веди (кит. Вейто): він 
у латах, руки складені в молитовному жесті, а на зігнутих ліктях лежить по гори-
зонталі меч. У китайській буддійській міфології Веда – Вейто вважається небесним 
воїном, охоронцем монастирів і дхарми. Таким чином, образи Чотирьох Великих 
Царів хоча й не відповідають їхній традиційній тибетській іконографії, але збері-
гають властиві їм міфологічні характеристики, що підтверджується і кольором тіл, 
і військовими обладунками, і незвичними атрибутами. Персонажів – візаві Чоти-
рьох Великих Царів поки встановити не вдалося. 
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У контексті буддійської картини світу гора на танці уособлює гору Сумеру – вісь 
Всесвіту, де згідно зі своїми рангами в пантеоні перебувають божества, чиї імена 
згадуються в Сутрі і які представлені на танці. Присутній Шакра, або Індра, – воло-
дар Траястрімші. Зображено і Сарасваті – богиню милозвучності, чий атрибут – 
віна, музичний інструмент. Дрідха, що згадується в Сутрі, – це епітет богині землі 
Прітхві, відомої як свідок досягнення стану просвітлення, а відтак і появи Просвіт-
леного аскета з роду Шак’їв, тобто Будди Шак’ямуні. Її місцеперебування – Трая-
стрімша світ. Один з епітетів Прітхві – васундхара, що має іконографічне втілення 
у вигляді дворукої богині, яка тримає в лівій руці колос – Васундхара [Prithvi…]. 
Тобто Дрідха, що єдиний раз згадується в буддійському тексті, і це саме Суварна 
прабхаса сутра, набула іконографічного вигляду, і її зображення, разом з іншими 
богами, засвідчує, що композиція танки бере початок у тексті Сутри. Шрі Деві, 
представлена в її гнівній тибетській іпостасі – Лхамо (третя іконографічна форма 
Шрі Деві, найпопулярніша в традиції гелук), відома як Магзорг’ялмо – однолика, 
у правій руці тримає ваджрну дубину і капалу – у лівій. Ймовірно, один із двох не-
ототожнених персонажів, на думку невідомого митця, мав би презентувати образ 
Ваджрапані – командувача істот ваджрапані, згадуваних у Сутрі.

Будда Шак’ямуні, головний образ танки, представлений у центрі середнього ре-
гістру і відповідає сакральним критеріям зображення: він єдиний персонаж, зобра-
жений фронтально і в збільшеному масштабі. Його власний простір визначений 
лотосом і троном. Наявність лотоса вказує на вихід за межі Світу бажань, Світу 
терпіння, а трон визначає функцію чакравартіна – того, хто повернув колесо дхар-
ми. Таким чином Вчителя виокремили серед інших персонажів і підкреслили його 
значимість. Всі інші дійові особи – майже однакові за розмірами, представлені в ра-
курсному скороченні, і жодна з них не має лотосового подіуму. Тобто привертається 
увага до того, що події відбуваються у Світі страждань, де всі, окрім Будди, бодхі-
саттв, архатів та інших надприродних істот, підлягають закону карми. За буддій-
ською традицією пробуджені, тобто будди, з’являються у Світі страждань на Джам-
будвіпі, а відтак на танці відтворено Мануш’ялоку – Світ людей, у якому містяться 
ті, хто живе на поверхні землі, в тому числі й люди. Відповідно, Благословенний 
зображений під час проповіді на горі Грідхракута, неподалік від Раджагріхи – сто-
лиці царства Магадха у Джамбудвіпі. Власне, перші рядки першої глави Сутри так і 
починаються: “Так я чув одного разу. Переможний… перебував у Раджагрисі, на 
вершині гори Грідхракута…” (вступ, 1-ша глава за версією у 29 глав [Tsiknopou-
los…]). Гора Грідхракута, на вершині якої перебуває Будда Шак’ямуні, є втіленням 
осі Всесвіту – Сумеру. Але слід відзначити, що такий зачин властивий й іншим су-
трам, зокрема Великій Сукхаватів’юха сутрі [Большая Сукхавативьюха сутра]. 

У складі слухачів Сутри (вступ, 1-ша глава за версією у 29 глав [Tsiknopoulos…]) 
згадано поіменно дванадцять учнів Будди Шак’ямуні. Всезнаючий Каундінья, ша-
новний Ашваджіт, шановний Вашпа, шановний Маханама, шановний Бхадріка – ті 
самі п’ятеро учнів, що не зрозуміли відмову Сіддхартхі від практики аскетизму і 
звинуватили його у прагненні задоволення земного буття, але потім повернулися 
до нього й почули першу його проповідь. Всі разом заснували першу єдність буд-
дійських ченців. Шановний Махакаш’япа, уславлений дисципліною, сам знайшов 
дорогу до Вчителя. Він дістав квітку в дар від Будди під час проповіді Праджняпа-
раміти на горі Грідхракута як знак того, що він єдиний, хто зрозумів проповідь. 
Махакаш’япа виявився здатним об’єднати сангху після нірвани Вчителя. Три брати 
Каш’япи – вогнепоклонники – шановний Урувіллакаш’япа, шановний Гаякаш’япа, 
шановний Надікаш’япа, яких Будда навернув до свого вчення. Два улюблених учні – 
шановний Шаріпутра і шановний Маудгальяяна, які самостійно приєдналися до 
тих, хто увірував у Будду. Шаріпутра уславився своєю мудрістю, але пішов до нір-
вани раніше свого вчителя, бо йому було нестерпно бачити відхід того до нірвани. 
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Маудгальяяна відомий своїми надприродними силами і також покинув цей світ ра-
ніше, ніж Вчитель, відійшовши до нірвани. Шановний Нанда – двоюрідний молод-
ший брат побатькові Будди Шак’ямуні, який вагався перед тим, як стати ченцем. На 
танці представлено дванадцять ченців.

Кожного з названих учнів Будда особисто висвятив у монахи, але їхні шляхи до 
чернецтва були різними, а відтак і їхнє представлення на танці. Ченців зображено 
босоніж. Таким чином невідомий майстер, окрім чернечого одягу, і виділив учнів, 
і підкреслив їхнє приєднання до чернечого стану. Не випадковим видається і роз-
поділ ченців на три групи, враховуючи семантичну значимість напряму від центру, 
визначеного Вчителем: на рівні лотосового трону праворуч і ліворуч від головного 
образу і ліворуч внизу. Зображені праворуч від Вчителя три ченці, без сумніву, 
являють собою Махакаш’япу, Шаріпутру і Маудгальяяну, які за власним вибором, 
тобто свідомо, прийшли до Вчителя, і він їх виокремив серед інших своїх учнів. 
Можна вважати, що ліворуч зображено трьох братів Каш’яп (Урувілла, Гая, Наді), 
для навернення яких Будді довелося докласти власні зусилля (Урувілла рятує Буд-
ду від смерті, Будда підкоряє зміїв, що охороняють священний вогонь в Урувілли, 
брати після навернення Урувілли пішли по його стопах). Група з шести ченців, 
зображених нижче і ліворуч, вочевидь являє собою Каундін’ю, Ашваджіта, Ваш-
пу, Маханаму, Бхадріку – учнів ще царевича Сіддхартхі під час практики аскетиз-
му, які відступили від нього, але потім стали слухачами його першої проповіді, а 
також Нанду – його молодшого кузена, – всі вони вагалися у своєму виборі – спо-
відуванні вчення.

Цар, чия постать на танці зображена нижче чотирьох хранителів сторін світу, 
біля підніжжя гори двома руками тримає курильницю з підношеннями пахощів. 
У 7-й главі (версія у 21 главу [Сутра Золотистого Света (2)]) після представлення 
Чотирьох Великих Царів і визначення наслідків від вшанування Сутри миряни-
ном – царем, який є адресатом нормативів праведного державного правління, йдеть-
ся: «..хай той людський цар закурить, заради нашого блага, різні запашні куріння. 
…як тільки він… запалить різноманітні кадіння, з них потягнуться “ліани” різного 
ароматного диму. У ту мить, у ту ж мить ті різноманітні “ліани” запашного диму 
утворять парасолі над палацами кожного з нас, чотирьох махараджів. (…) Спалахне 
золотисте сяйво, що освітить наші палаци. …в ту мить, у ту ж мить ті різні “ліани” 
запашного диму з’являться в небі над палацами володаря [Світу] терпіння (саха-
локи) Брахми, володаря богів Шакри, великої богині Сарасваті, великої богині 
Дрідхи, великого вождя якшів Самджняї… великого вождя якшів Ваджрапані, ве-
ликого вождя якшів Манібхадри… Харіті… Ті “ліани” різного ароматного диму» 
утворять парасолі. Поширяться різноманітні прекрасні аромати. У тих палацах спа-
лахне золотисте сяйво і освітить всі приміщення» (глава 7-ма з версії у 21 главу 
[Сутра Золотистого Света (2)]). Визначена позиція, яку має зайняти цей цар, – “Хай 
поставить собі доволі низьке сидіння”, його етичний та емоційний настрій – “пови-
нен слухати цю Священну сутру золотистого сяйва, царицю сутр, без всякої пихи, 
гордині і чванливості” – і настанови, яких він має дотримуватись, – “нема страшні-
шої небезпеки для його країни, ніж терпимість до беззаконня і свідоме нехтування 
ним. (…) Коли ж він справедливо лиходіїв приборкує, то царство благоденствує і 
цар сяє блиском слави” (глава 12-та з версії у 21 главу [Сутра Золотистого Света 
(а)]). Фактично таке зображення царя визначає його як адресата обов’язків і обі-
тниць, що їх взяли на себе перед Великим монахом Буддою Шак’ямуні, адресантом, 
Чотири Великі Царі. І таким чином невідомий автор танки на основі тексту Сутри 
відбив вертикаль поступового перетворення буддизму в державну ідеологію. 

Зіставлення тексту і змісту танки засвідчує, що, скоріше за все, танка створена 
на основі кількох глав Сутри. Про те, що використана версія у 29 глав, свідчить 
присутність на танці зображення дванадцяти ченців, поіменно згаданих у 1-й главі 
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(вступ) цієї версії. За змістом танка відтворює епізод Суварнапрабхаси (7-ма глава з 
версії в 21 главу [Сутра Золотистого Света (2)], коли цар з курильницею запалює 
пахощі для вшанування Будди Шак’ямуні і проповідуваної ним Сутри. Відтак в 
усіх світах з’явилися парасолі, тобто клуби запашного диму. З поширенням чудово-
го аромату в усіх домівках світів запалало яскраве сяйво, що освітило їх. У цій же 
главі Чотири Великі Царі, охоронці чотирьох сторін світу, дають обітницю Вчителю 
охороняти і текст цієї сутри, і тих, хто дотримується її, як царів, що належним чином 
правлять своїми країнами і сприяють миру у світі, так і ченців та черниць разом 
із мирянами і мирянками. Вони пообіцяли дотримуватися слів Будди Шак’ямуні: 
“В ім’я цієї Священної сутри золотистого сяйва, цариці сутр, що перемагає іноземні 
армії, охороняйте, рятуйте, турбуйтеся, захищайте монахів, монахинь, благочести-
вих мирян і мирянок, які зберігають владичицю сутр. Даруйте їм спокій і благопо-
луччя” [Сутра Золотистого Света (2)]. Сутрі відповідають також і ті зображені 
персонажі пантеону, яких вдалося ототожнити: Чотири Великих Царі, Індра, Пріт-
хві, Сарасваті, Шрі Деві, можливо, Ваджрапані. А відтак встановлено місце дії: 
гора Грідхракута поблизу Раджагріхи, столиці Магадхі у Джамбудвіпі – та час: про-
повідь Буддою Шак’ямуні Сутри золотистого сяйва. Композиція танки відповідає 
структурі буддійського Всесвіту і відтворює Світ страждань – Камадхату. 

Про те, що танка створена на основі літературного джерела, свідчить кілька 
складових, і серед них досить вільне зображення, окрім головного персонажа – Буд-
ди Шак’ямуні, інших персонажів. Так, при відтворенні образів Чотирьох Великих 
Царів, як вже зазначалось, невідомий майстер зберіг кольори тіл: жовтотілий Вай-
шравана, білотілий Дхрітараштра, червонотілий Вірупакша і синьотілий Вірудхака, 
який єдиний має належний йому атрибут – меч. Проте шолом – скальп макари, мі-
фічної тварини, який мав бути у Вірудхаки, – він віддав Вірупакші. Художник не 
впоровся із зображенням Вайшравани: підкреслив значимість персонажа зображен-
ням на голові вінця, але домалював йому, попри здоровий глузд, надзвичайно ви-
тягнуту руку, що тримає коштовність. Разом з тим виділив Дхрітараштру, вручивши 
йому посудину з пахощами, оскільки він є цар гандхарвів – небесних музикантів, 
які живляться пахощами, – і таким чином акцентував увагу на події, що відбувала-
ся, – кадіння Сутрі золотистого сяйва. Отже, спостерігається порушення іконогра-
фії Чотирьох Великих Царів, властивої тибетській і монгольській традиціям. 
Відчувається вплив китайського іконографічного канону.

У традиції махаяни, за текстом Сутри золотистого сяйва, Чотири Великі Царі, 
виконуючи свою обітницю, допомагають правителям, що належним чином керують 
своїми державами, сприяють збереженню миру, рятують та охороняють ченців і 
черниць, мирян і мирянок. Саме функція сприяння становленню державності, збе-
реженню миру і захисту від нападників, що стала однією з причин поширення тек-
сту Сутри золотистого сяйва в тому чи іншому регіоні, в тій чи іншій державі, на 
танці передана відтворенням вертикалі передачі вчення Сутри від Великого Шра-
мана Будди Шак’ямуні через Чотирьох Великих Царів цареві, що несе відповідаль-
ність за мир та спокій і в зовнішньому світі, і у своїй країні. Ієрархія зображень до-
датково підкріплює здійснювану передачу. У центрі – великий фронтальний, на 
лотосі, поверх трону, образ Пробудженого. По праву руку від нього, біля трону, пе-
ред яким підношення, в меншому масштабі і ракурсному скороченні зображено Чо-
тирьох Великих Царів, з яких Вайшравана дарує коштовність, Дхрітараштра – па-
хощі. Нижче них – ще менший цар у короні і прикрасах з кадінням у посудині, яке, 
за текстом Сутри, пронизало буддійський Всесвіт, що підпорядковується дії карми і 
підлягає владі Мари, і донесло в різні його куточки праведне Слово Вчителя.

Вплив Сутри на сучасний буддійський світ продовжується. Сучасні тибетські 
вчителі вважають читання Суварна прабхаса сутри надзвичайно корисною умовою 
для досягнення миру і спокою у світі. На думку Сопа рінпоче (1946–?), який здобув 
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у 2010 році орден “Полярна зірка” за внесок у справу відродження буддизму в Мон-
голії, для зупинення війни і кровопролиття необхідно читати Сутру [Лама Сопа (1); 
Лама Сопа (2)]. Окрім того, читання Сутри за ритуальним каноном сприяє виконан-
ню усіх бажань, зціленню від усіх хвороб. Зокрема, глава 16 (версія у 21 главу) так і 
називається – Велике виліковування [Сутра Золотистого Света (2)]. Цитати з неї 
присутні в тексті Чжудші, оскільки цю главу вважають прямим викладом Буддою 
Шак’ямуні вчення про медицину [Pasang].

У Японії читання цієї Сутри могло означати спеціальну церемонію – переїзд ім-
ператора на нове місце, її текст читали також, аби посприяти одужанню імператора 
від хвороб чи їхніх наслідків [Shashibala 2006]. Окрім того, в Японії Сутру читали 
як для того, щоб приборкати проливні дощі, так і для того, щоб їх викликати 
[Shashibala 2006].

У монгольських народів за традиційним календарем рік народження повто-
рюється кожні дванадцять років. Відповідно вважається за необхідне, аби усунути 
ймовірність захворювань, різноманітних складнощів, після кожних дванадцяти ро-
ків замовляти у храмі ритуал приборкання злих духів разом із начитуванням відпо-
відного сакрального тексту; так, по досягненню сорока восьми років слід читати 
Алтан Герел, тобто Суварна прабхаса сутру [Буддийские обряды]. Читання Сутри 
золотистого сяйва сприяє очищенню карми, зачиняє двері нещастям, запобігає хво-
робам і передчасній смерті. 
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СУЧАСНИЙ СХІД

І. В. Отрощенко

СЬОГОДЕННЯ КАЗАХІВ КНР:
ПОГЛЯД З КАЗАХСТАНУ

Частина І

Після державного територіального розмежування між Російською та Цінською 
імперіями в 1860–1881 рр., від’єднання на початку ХХ ст. Алтайського округу 

від Зовнішньої Монголії та передачі його під юрисдикцію Урумчі, а також у резуль-
таті різних хвиль міграції в XІX–XX ст. частина казахів опинилася на території су-
часного Сіньцзян-Уйгурського автономного округу (СУАР) КНР. На сьогодні казах-
ська етнічна група в КНР налічує, за різними оцінками, від 1,5 до 2 млн. осіб і є 
найбільшою за межами Казахстану. Відомий казахстанський історик-китаєзнавець 
К. Хафізова зазначає, що в Казахстані інтерес до співвітчизників у Сіньцзяні ніколи 
не згасав, і наголошує, що погіршення та поліпшення державних зв’язків безпосе-
редньо впливають на долі цілих поколінь народів Сіньцзяну та Центральної Азії 
[Хафизова 2012, 56]. Отже, становище казахів у Китаї привертає незмінну увагу ка-
захстанської сторони, це – один з важливих критеріїв, за яким Казахстан сприймає 
та оцінює свого могутнього, “невідворотного” сусіда. Мета цієї статті – з’ясувати, 
якими бачать сьогоднішніх китайських казахів та їхній розвиток у перспективі ка-
захстанські науковці – історики, етнологи, політологи, а також різноманітні казах-
станські ЗМІ. При висвітленні заявленої теми наукову думку та медіатексти пробле-
матично розглядати окремо, оскільки казахстанські гуманітарії зі своїми науковими 
розвідками, принаймні з цієї проблематики, широко присутні на сторінках засобів 
масової інформації своєї країни. Отже, в основу дослідження лягли наукові розвід-
ки казахстанських дослідників і медіатексти: новини, коментарі, тематичні статті, 
аналітика, соціологічні резюме, репортажі, нариси, огляди, а також інтерв’ю з казах-
станськими китаєзнавцями, політологами, самими казахами з КНР 2000–2010-х рр. 
З казахстанського медійного інтернет-простору були залучені: інтернет-версії дру-
кованих ЗМІ (наприклад, «Республиканская общественно-политическая газета 
“Central Asia Monitor”»); сайти інформаційних агентств (наприклад, «Международ-
ное информационное агентство “Казинформ”», “Информационное агентство Zakon.
kz”); власне інтернет-видання (наприклад, “Информационно-аналитический портал 
РЕСПУБЛИКА”, “Интернет портал Нур”, «Медиапортал “Радиoточка”»).

Казахи переважно проживають в Ілі-Казахській автономній області (Алтайсько-
му, Ілійському, Тарбагатайському (Чугучацькому) округах), у Морі-Казахському (в 
Чанцзі-Хуейському автономному окрузі) і Баркьоль-Казахському (в Хамійскому 
окрузі) автономних повітах СУАР, а також в Аксай-Казахському автономному пові-
ті провінції Ганьсу, що межує з Сіньцзяном1. Казахи є титульним етносом у перера-
хованих вище автономних територіальних одиницях. Сьогодні на території СУАР 
казахи за чисельністю посідають третє місце після ханьців і уйгурів, становлячи 
7,4 % від загальної кількості населення. Населення СУАР становить 21,8 млн. осіб, 
у тому числі казахів – понад 1,5 млн. осіб2. Населення Ілі-Казахської автономної об-
ласті (ІКАО) СУАР становить 4,6 млн. осіб, з них казахів – 1,21 млн. осіб (26,3 %) 
[Посол Казахстана в КНР… 2012]. До речі, за обсягом ВВП Ілі-Казахська автономна 
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область посідає перше місце серед інших адміністративних одиниць КНР. У 
2014 році середній дохід на душу населення в ІКАО склав 11861 юанів (1862 дола-
ри), що перевищує середній показник по всьому Китаю [В Китае проживают 
1,46 млн. казахов 2015].

У названих автономіях казахи мають свої газети, радіо, телебачення та інтернет-
ресурси, а також навчання рідною мовою. СУАР посідає перше місце з кількості офі-
ційно використовуваних мов нацменшин серед інших районів і провінцій Китаю. 
Наприклад, Сіньцзянська народна радіостанція здійснює мовлення п’ятьма мовами: 
уйгурською, китайською, казахською, монгольською та киргизькою, а тамтешнє те-
лебачення створює програми уйгурською, китайською та казахською мовами. У по-
чаткових та середніх класах шкіл автономного району здійснюється викладання сі-
мома мовами: уйгурською, китайською, казахською, киргизькою, монгольською, 
сібинською та російською. У старших класах шкіл та вищих навчальних закладах 
використовується 4 мови: уйгурська, китайська, казахська та монгольська [Яо Ван 
2015, 114]. Дослідники Інституту літератури та мистецтва ім. Ауезова, повернув-
шись з експедиції Китаєм (2013 р.), черговий раз підтвердили, що казахи в Підне-
бесній мають можливість вчитися у своїх національних школах, видається понад 
п’ятдесят газет і журналів казахською мовою, здійснюють мовлення три казахські 
телеканали і радіо, є казахські групи і факультети у вишах, центри з перекладу тощо. 
Питаннями розвитку та підтримки малих народів опікується Державний комітет з на-
ціональних питань, який має свої структурні підрозділи на всіх рівнях, а також різні 
державні та суспільні інститути вивчення національних культур [Османова 2013]. 

Переважна частина казахської спільноти Китаю використовує в побуті казахську 
мову та писемність на основі арабської графіки. За віросповіданням вони – мусуль-
мани-суніти. Більшість китайських казахів, особливо містян, володіють основним 
діалектом китайської мови, знають китайську і багато сільських жителів [По следам 
великого исхода 2010]. Казахи в порівнянні з уйгурами та дунганами позиціонують 
себе як таких, що освіченіші, прагнуть до знань, краще знають китайську мову, 
вони менш релігійні й не прагнуть дістати духовну освіту в закордонних іслам-
ських центрах, – розповідають дослідники зі Всесвітньої асоціації казахів3 [Одна 
десятая процента… 2014]. Спираючись на Шостий Всекитайський перепис насе-
лення 2010 року, вони зазначають, що у 2010 р. в північно-західній частині СУАР 
проживало 1418278 казахів, або 97 % від загальної кількості казахів КНР. Вони в 
основному зосереджені в сільській місцевості – 77 % від загальної чисельності гро-
мади. У поселеннях міського типу казахів проживає більше, ніж, власне, в містах 
[Одна десятая процента… 2014]. У сільській місцевості, в горах і передгір’ях казахи 
займаються відгінним тваринництвом, землеробством, рибальством, лісовим госпо-
дарством. Їхні компактні місця проживання, як правило, перебувають на відстані 
від адміністративних і культурних центрів. Більший прошарок казахи становлять в 
Алтайському, Ілійському і Тарбагатайському округах, що межують з Казахстаном. 
У Пекіні та Урумчі (столиці СУАР) переважають чиновники, партійні працівники, 
працівники культури, освіти, науки, засобів масової інформації, фінансів, спорту, 
соціального обслуговування, охорони здоров’я. Казахи становлять меншість і в міс-
тах Кульджа (Інін), Куйтун, Карамай, Шаушек (Тачен) і Алтай [Одна десятая про-
цента… 2014].

Шостий перепис населення КНР показав зростання кількості казахів у містах 
особливого статусу центрального підпорядкування, до яких належать Пекін, Тянь-
цзінь, Шанхай, Чунцін. Якщо в середині 1982 р. у них проживав 231 казах, то у 
2010 р. – 2976 казахів, тобто кількість зросла в 13 разів, причому по всіх містах 
[Одна десятая процента… 2014]. На думку науковців ВАК, присутність казахів у 
цих мегаполісах, де постійно і тимчасово проживає понад 84 млн. громадян Китаю, 
свідчить про якісні зміни в казахській громаді в умовах економічної реформи кінця 
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1970-х років, перехід до ринкової економіки, розвиток внутрішньої трудової мігра-
ції за межі регіонів традиційного проживання, зростаючу мобільність населення, і 
в першу чергу кваліфікованих кадрів, які володіють китайською мовою, в тому чис-
лі й жінок, а також навчальну міграцію казахської молоді, націленої на здобуття 
конкурентоспроможної освіти китайською мовою, затребуваною у всіх сферах народ-
ного господарства, бізнесу та міжнародного співробітництва [Одна десятая процен-
та… 2014]. Мовляв, зрозуміле прагнення освічених казахів виявити свій потенціал 
у внутрішніх районах Китаю, де існує свобода економічної діяльності, бізнесу, ве-
ликий ринок капіталу, праці, попиту робочої сили, товару, міжнародного туризму. 
Водночас відомий казахстанський китаєзнавець К. Сироєжкін (Казахстанський ін-
ститут стратегічних досліджень) підкреслює, що, незважаючи на значний прогрес, 
досягнутий у справі підвищення культурного і загальноосвітнього рівня казахів 
Сіньцзяну, він залишається відносно низьким, хоча, і значно вищим, ніж у пред-
ставників уйгурського етносу. Невисокий рівень освіти визначає й відповідні сфери 
зайнятості казахського населення Сіньцзяну. 78 % казахів зайняті в землеробстві, 
скотарстві, рибництві та лісовому господарстві [Константин Сыроежкин… 2015].

11 червня 2015 року в Астані були представлені результати дослідження групи 
“Суспільна думка”, яка впродовж 2010–2014 років побувала, крім міста Урумчі, в 
семи аулах району, місті Алтаї і двох прилеглих аулах. Загальне число опитаних 
склало 450 респондентів, було проведено 90 інтерв’ю з відео- і фотоматеріалами. 
Б. Ракішева, презентуючи цей проект казахстанській громадськості, зазначила, що, 
за їхніми даними, рідною мовою освіту здобули 92,5 % представників казахської 
діаспори СУАР. 91 % казахів Сіньцзяну виховують своїх дітей у національних зви-
чаях і рідною мовою. При цьому 88 % опитаних представників казахського етносу 
СУАР воліють, аби їхні діти жили в Казахстані, – підсумувала Б. Ракішева [Сурга-
нов 2015]. За результатами цього дослідження, для 89,6 % опитаних казахів Захід-
ного Китаю виявилося дуже важливим питання родової та жузової приналежності; 
в основному там проживають вихідці із Середнього жузу4. Майже 70 % казахів у 
Китаї знають усі сім своїх поколінь. 45 % казахів СУАР ходять до мечеті раз у тиж-
день, ще 6 % роблять це щодня5. Близько 20 % дивляться новини, кіно та серіали, а 
також читають інформацію в Інтернеті китайською мовою. Більшість казахів СУАР 
укладають шлюби тільки з представниками своєї нації – 83,2 %, понад 7 % одру-
жуються з уйгурами, 3,8 % – з китайцями [Живущие в КНР… 2015]. Казахстан-
ський етнолог Г. Оринбаєва, спираючись, зокрема, на матеріали етнографічної 
експедиції в Алтайському автономному окрузі СУАР КНР, що відбулася в серпні 
2012 року силами співробітників Інституту історії та етнології імені Ч. Валіханова, 
зазначала, що ставлення до міжнаціональних шлюбів у казахів СУАР у переважній 
більшості різко негативне [див. також: Калыш, Касымова 2014, 315–316]. Хоча була 
й така думка, що змішаний шлюб припустимий, якщо відбувається по любові. “Нам 
повідомили, що останнім часом дівчата-казашки в Китаї все частіше виходять за-
між за ханьців. Тому що, по-перше, рівень життя ханьців у цілому вищий, ніж у ка-
захів, по-друге, ханьці, як правило, більш відповідальні, працездатні й заповзятливі 
й, по-третє, більшу частину клопотів по господарству беруть на себе, не вважають 
ганебним прибрати в будинку, приготувати їжу, випрати білизну тощо”, – пише до-
слідниця [Орынбаева 2013б].

Традиція мати велику кількість дітей, що добре зберігалася в казахів Китаю, по-
трапила під політику “регулювання народжуваності”6, яка щодо казахського етносу 
ставила такі рамки:

• казахам, що проживають у містах, дозволяється мати двох дітей;
• в особливих випадках – трьох;
• у сільській місцевості – трьох;
• в особливо віддалених районах – до чотирьох [Макулжан 2008, 28].
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Схоже, що така кількість дозволених дітей (фактично від трьох до чотирьох у 
сільській місцевості – середовищі, де власне й зберігається запит на багатодітність) 
вважається низкою казахстанських дослідників і представників ЗМІ недостатньою 
і такою, що суттєво обмежує приріст казахської громади в КНР7. Мабуть, це пояс-
нюється тим фактом, що уклад і традиції, що сформувалися в Казахстані за багато 
років, припускають наявність досить великої кількості дітей у родині. Для порів-
няння: за результатами гендерного дослідження, проведеного в Талгарському райо-
ні Алмаатинської області, швидше за все, наприкінці 1990-х рр., казахська сільська 
родина зазвичай складалася із подружжя і дітей, кількість яких коливалася від 2 до 
5 осіб [Результаты гендерного обследования]. Водночас К. Сироєжкін зауважує, що 
казахи Сіньцзяну – відносно молодий етнос. У 2000 році частка осіб до 30 років 
становила 52,4 %, причому серед них спостерігалася гендерна рівність, а це озна-
чає, що проблем з вибором пари не було. Отже, за минулі 15 років багато хто з них 
встиг одружитися й етнос ще помолодшав. При цьому висока частка молодих лю-
дей непрямо підтверджує те, що стосовно казахів китайський уряд зробив певні 
“послаблення” в політиці “планування народжуваності” [Константин Сыроежкин… 
2015]. Ще у 2003 році дослідник зазначав, що очікуваного обмеження народжува-
ності в СУАР не відбулося, навпаки, “дані останніх років свідчать про зворотну 
тенденцію як серед ханьського населення автономного району, так і особливо серед 
неханьських етнічних груп” [Сыроежкин 2003, 261].

У всіх територіальних одиницях, де титульним етносом визнані казахи, перші 
адміністративні посади, згідно з Конституцією КНР, обіймають саме вони (це поло-
ження не поширюється на посади перших секретарів парткомів, починаючи з ра-
йонної й міської ланок). Зустрічається припущення, що вище керівництво КНР з 
метою придушення сепаратизму призначає на керівні посади в органах законодав-
чої та виконавчої влади переважно ханьців і казахів [див. також: Муканова 1996, 
66–67]. Китаєзнавець Т. Каукенова припускає, що, враховуючи зростання фактора 
уйгурського тероризму, який спостерігається в останні роки, тенденція “предпочте-
ния казахов уйгурам” збережеться [Каукенова 2015]. Також і за даними західних 
науковців, представленими на Міжнародній дослідницької конференції “Бідність, 
нерівність, ринок праці і реформа добробуту в Китаї” (Сідней, Австралія, 2004 р.), 
найвищий коефіцієнт представництва на адміністративних посадах (у СУАР) нале-
жить саме казахам. Отже, казахстанські дослідники доходять висновку, що рівень 
політичної та суспільної активності казахського етносу СУАР КНР є досить висо-
ким [Макулжан 2008, 31].

Ступінь довіри до малих етносів у КНР також можна назвати досить високим, – 
зазначає Г. Оринбаєва, наводячи на підтвердження власних слів таку історію: «Так, 
у серпні 2012 р., повертаючись із експедиції на Алтаї в Урумчі, ми проїжджали че-
рез військовий блокпост, що охороняв північну трасу при в’їзді до столиці Сіньцзя-
ну. Хоча в той час ситуація й не була настільки напружена, як у наші дні, але також 
була складною, що постійно відчувалося. Біля зазначеного поста нас, як і всіх про-
їжджих, мали піддати процедурам, пов’язаним із перевіркою документів і реєстра-
цією. Військові, що зупинили нас, виявилися казахами. Очікуючи своєї черги, ми 
почули, як за бар’єром, спорудженим зі звалених мішків із піском, солдати з авто-
матами, націленими на проїжджі машини, сміючись, голосно перемовлялися один з 
одним… казахською мовою. Також більшість військовослужбовців на цьому сер-
йозному “кордоні” розмовляли з нами казахською, тобто були місцевими сіньцзян-
ськими казахами. Як видно, наявність казахів-військових має показати населенню 
Сіньцзяну, що в його силових структурах є представники малих етносів і, таким 
чином, влада прагне умиротворити ситуацію в цьому неспокійному регіоні. Однак 
керує блокпостом, звичайно ж, ханець, тобто етнічний китаєць, так само, як і всі 
ключові керівні посади в Сіньцзяні обіймають ханьці» [Орынбаева].
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Є, нарешті, й характеристика вдачі китайських казахів. Так, Г. Оринбаєва наго-
лошує, що казахи в Китаї підтримують одне одного, звикли до взаємовиручки. Про 
це вони відкрито говорять і цим пишаються. Тамтешні казахи відзначаються миро-
любством, лояльністю, терпимістю, м’якістю у спілкуванні. Відоме прагнення їх до 
одержання освіти, до знань, казахська інтелігенція завдяки своїй активності та про-
фесіоналізму має авторитет [Орынбаева 2013б]. Казахстанський журналіст С. Ма-
лєєв, відвідуючи СУАР, у своєму репортажі підкреслює: “І тут же відзначу, що в 
більшості випадків китайці з казахами прекрасно співіснують. При цьому китайцям 
особливо імпонує простодушність казахів, відсутність у них усякої хитрості та під-
ступності, казахи ж вчаться в китайців працьовитості, їхньої наполегливості” [Ма-
леев 2012].

У колективній монографії “Факторы внешнего влияния на межэтнические отно-
шения в Республике Казахстан”, підготовленій Казахстанським інститутом страте-
гічних досліджень при Президентові РК, зазначається, що експертні оцінки якості 
життя та комфортності проживання етнічних казахів у Китаї суттєво відрізняють-
ся – до прямо протилежних. Такий діапазон думок, на думку авторів монографії, 
може бути наслідком одночасного поліпшення матеріальних умов життя китай-
ських казахів і скорочення можливостей у культурологічному плані [Факторы вне-
шнего влияния… 2010, 69]. Зазначимо від себе, що в схожому дусі написані статті 
китаєзнавців Т. Каукенової та Т. Єсінової, надруковані у ЗМІ, де поряд із зображен-
ням гідного житті казахської спільноти в КНР підкреслюється швидко зростаюча 
загроза асиміляції [Есинова 2015; Каукенова 2015]. Казахстанські дослідниці Д. Ка-
симова та А. Ісаєва погоджуються, що суперечливі описи та висновки про стано-
вище і перспективи розвитку казахів Китаю спостерігаються в казахстанській 
історичній науці та публічному дискурсі на сторінках засобів масової інформації – 
від райдужних описань до чорних сценаріїв8, що викликано, на їхній погляд, кіль-
кома факторами:

1) надмірна політизація позицій і поглядів та заангажованість авторів публіка-
цій, які є провідниками тих чи інших інституалізованих концептів як у Казахстані 
на різних рівнях (державні структури та товариства оралманів), так і в КНР;

2) недоступність матеріалів про становище казахів у місцевостях проживання в 
Китаї;

3) однобічний підхід дослідників, які мають можливість ближче познайомитися 
з казахами Китаю в рамках дослідницьких проектів, до вивчення життя китайських 
казахів; 

4) особливість теоретико-методологічних підходів до трактування та інтерпрета-
ції подієвого ряду з життя казахів Китаю [Касымова, Исаева 2013, 23].

Проте є кілька напрямів, які проглядають у більшості казахстанських публікацій 
за цією тематикою: збереження традиційної культури казахами КНР, успішний роз-
виток тамтешніх казахських ЗМІ, зміни та перспектива асиміляції казахського ет-
носу ханьською більшістю у зв’язку з реалізацією урядової програми з розвитку 
західних районів Китаю, зокрема зростанням тенденції обезземелювання сільської 
частини сіньцзянських казахів, втратою літніх пасовищ. Окремо ці напрями пла-
нується розглянути нижче. 

У працях казахстанських науковців вивчення закордонних казахських громад 
тісно пов’язане з питанням оралманів. Неабияку увагу ця тема традиційно викли-
кає й у ЗМІ РК. Оралмани – це іноземці або особи казахської національності, що не 
мали громадянства на момент здобуття Казахстаном державного суверенітету і що 
приїхали до Казахстану відповідно до законодавства РК для постійного проживання. 
Саме поняття “оралман” у перекладі з казахської означає “той, що повернувся”. По-
вернення казахів у Казахстан разом із природним зростанням сприяло збільшенню 
чисельності казахів та їхньої питомої ваги. Згідно із Законом про міграцію населення 
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оралманам надаються певні пільги, компенсації та інші види соціальної допомоги. 
З 1991 року по 1 січня 2015-го в Казахстан повернулися й одержали статус оралма-
на 259159 родин, або 952882 казахи. 14,3 % є вихідцями з Китаю9. На думку екс-
перта в галузі міжнародної міграції О. Садовської, основна проблема, пов’язана з 
оралманами з Китаю, полягає в їхній слабкій адаптації в казахстанському суспіль-
стві, через що репатріанти прагнуть зберегти громадянство і паспорти КНР [Али-
мов 2014]. 

Серед основних мотивів міграції оралманів із Китаю до Казахстану казахстан-
ська дослідниця А. Макулжан виділяє такі: 

• політичні та ідеологічні (формування національної держави);
• демографічні (відсутність обмеження народжуваності);
• часткова непевність у майбутньому казахського населення в Китаї і побоюван-

ня перед загрозою асиміляції ханьською більшістю [Макулжан 2008, 36].
Більшість інших казахстанських дослідників наголошують переважно на остан-

ньому мотиві оралманів або тих казахів, які відправляють своїх дітей навчатися до 
Казахстану з надією, що ті там залишаться: загроза асиміляції казахів ханьською 
більшістю.

На думку низки фахівців, рівень життя населення в КНР вищий, перспективи 
економічного розвитку і зайнятості стабільніші, а пенсійне забезпечення – надійне, 
і тому серед казахської громади СУАР і в цілому Китаю не відзначається великих 
інтенцій із приводу переїзду до Казахстану10 [Макулжан 2008, 37]. К. Сироєжкін, 
зазначаючи, що казахи КНР не поспішають переселятися до Казахстану, наводить 
такі причини: по-перше, для казахів Китаю терени, на яких вони проживають сьо-
годні, є історичною та етнічною батьківщиною; по-друге, навіть у Сіньцзяні еконо-
мічні умови життя за низкою параметрів кращі за казахстанські; по-третє, є нега-
тивний досвід репатріантів з Монголії 1990-х рр.: більша частина так і не змогла 
адаптуватися в казахстанському соціумі. На думку дослідника, інтенсифікація проб-
леми переселення китайських казахів у міждержавних відносинах між Казахстаном 
і Китаєм об’єктивно веде до зниження соціального статусу казахів у межах Китаю 
та посилення потенційної ймовірності виникнення міжетнічних конфліктів на ґрун-
ті етнічної конкуренції [Сыроежкин 2003, 355–356]. Казахстанський громадській 
діяч М. Ауезов, відомий своїм критичним ставленням до китайської політики, та-
кож визнає: “Казахська діаспора в цілому живе в Китаї непогано. Загальний рівень 
освіти серед них високий, багато великих бізнесменів, просто заможних людей. Ба-
гато хто з них мають тісні зв’язки з Казахстаном, в основному в Сіньцзяні. Незва-
жаючи на те що невпевненість у майбутньому там відчувається, хвиля тих, хто по-
вертається, знижується. Серед багатьох причин і те, що в Китаї зараз гарні соціальні 
гарантії, високі зарплати для фахівців. Та й тут (у Казахстані. – І. О.) їх не завжди 
радо зустрічають, не завжди їм знаходиться робота, що відповідає їхньому освіт-
ньому та інтелектуальному рівню. А він, повторюся, досить високий”11 [Мурат 
Ауэзов… 2010]. 

Можна подекуди зустріти й сприйняття переселенців з КНР як агентів впливу. 
Наприклад, при обговоренні питання китайської присутності в Казахстані директор 
консалтингової компанії “Ulagat Busіnewss Group” М. Каїрленов помітив, що небез-
пеку можуть становити оралмани, що переселяються з КНР, які згодом здатні стати 
агентами впливу Китаю в Казахстані. За його словами, зараз у відносинах двох країн 
іде цукерково-букетний період, а згодом дії Піднебесної можуть стати більш напо-
легливими. Через 10–15 років потужна армія переселенців здатна висунути вимоги 
приєднати якісь регіони Казахстану до Китаю, – зауважив він12 [Муминов 2014]. 
Дивлячись на проблему оралманів з другого боку, О. Садовська, зокрема, характери-
зує переселенців з КНР як людей, орієнтованих на те, щоб залишитися в країні, дуже 
самостійних, що розраховують лише на власні сили. Вона розповідає, як оралмани 
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з Китаю примудряються обживати та окультурювати безгосподарні землі, які або 
пустували десятиліттями, або до яких після розвалу Союзу ніхто не докладав рук 
[Восточное приграничье… 2014]. А оралмани їх зорюють, сіють бобові культури, 
збирають урожаї, причому для обробітку землі закупають малу сільгосптехніку. 
Водночас, досконало знаючи китайську, вони не настільки впевнено володіють рід-
ною казахською. Як з’ясувалося за результатами опитування 2009 року, оралмани з 
Китаю не дуже активно вивчають сучасну казахську мову, що базується на кири-
личній графіці. Тобто виникає гіпотетична ймовірність того, що вони можуть зали-
шитися якимось анклавом, досить закритим (особливо дорослі переселенці, які 
дотепер користуються прийнятим у КНР варіантом казахської мови, заснованим на 
арабській графіці). І важко сказати, що буде відбуватися усередині таких анклавів, 
чи будуть вони інтегровані в казахстанське суспільство, чи підтримуватимуть ак-
тивніші соціальні зв’язки зі своїми одноплемінниками в Сіньцзяні й тяжіти, таким 
чином, до Китаю більше, ніж до своєї нової батьківщини, – зазначає дослідниця 
[Восточное приграничье… 2014; див. також: Мендикулова 2008, 162, 164].

Збереження традиційної культури
Згідно за вищенаведеними результатами дослідження групи “Суспільна думка” 

(2010–2014), рідною мовою освіту отримало 92,5 % представників казахської діа-
спори СУАР, 91 % виховує своїх дітей у національних звичаях і рідною мовою, для 
89,6 % опитаних казахів Західного Китаю виявилося дуже важливим питання родо-
вої та жузової приналежності, майже 70 % казахів у Китаї знають усі сім своїх по-
колінь. Казахська діаспора Китаю зберігає свої традиції й звичаї, це підтвердили 
99 % опитаних респондентів [Живущие в КНР… 2015]. Спроможність казахів у 
КНР зберегти свою традиційну культуру та національну самобутність – ось що на-
самперед привертає увагу переважної більшості казахстанських науковців та пред-
ставників медіа, коли вони пишуть про становище китайських казахів. І такий 
акцент промовисто говорить про саме сучасне казахстанське суспільство, про його 
глибоку традиційну складову. 24 жовтня 2002 р. на ІІ Всесвітньому курултаї казахів 
у м. Туркестані було прийняте “Звернення до казахського народу”, де, зокрема, 
стверджувалося: “Найсвятішим обов’язком усіх нас залишається збереження нації, 
її мови, культури, звичаїв і традицій” [Казахстан – опора всех казахов 2011, 127]. 
Отже, національна самобутність китайських казахів та перспективи її збереження в 
майбутньому – тема близька, емоційна та хвилююча для казахстанської еліти і зага-
лом суспільства.

Перше та головне, про що згадують, говорячи про збережену культуру казахів 
Китаю казахстанські автори, – це мова. Казахстанський науковець А. Самаєв, розпо-
відаючи про свої враження від Ілі-Казахської автономної області, захоплено писав: 
“Однак вони зуміли зберегти свою мову та культуру. Казахи Китаю здебільшого та-
кож досконало володіють розмовною китайською мовою, як ми – російською. Але 
побачити двох казахів, які обговорюють китайською свої проблеми або просто роз-
мовляють зі своїми дітьми, – нонсенс. Удома, в родині, між собою у вжитку тільки 
казахська, щоправда, при цьому часом все ж проскакують китайські слова або спе-
цифічні терміни. Є й уйгурські запозичення, і навіть англійські, але при цьому є 
тенденція повернення слів літературної казахської мови, уживаної в нас. І в цьому 
вони у чомусь нас навіть випереджають” [Самаев 2004]. 

За кілька років відома дослідниця казахських діаспор у різних країнах світу 
Г. Мендікулова, перераховуючи позитивні сторони масової репатріації казахів із 
Китаю, зауважила, що вони є носіями мови, що немаловажне для розвитку казах-
ської мови в Казахстані, де внаслідок планомірної політики русифікації, проведеної 
в царський і радянський періоди, казахська мова виявилася в перші роки незалеж-
ності на грані незатребуваності [Мендикулова 2008, 163]. Цікаво, що, за словами 
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Г. Оринбаєвої, ті з китайських казахів, які побували в Казахстані, найслабшим міс-
цем казахстанського суспільства вважають русифікованість. У декого з них у словах 
відчувався докір: у Казахстані традиції нівельовані, люди дуже сильно європеїзова-
ні. Дослідниця розповідає про спілкування під час експедиції з алтайськими каза-
хами: “Якщо в бесіді з ними випадково використовувалися російські слова, це 
викликало в наших співрозмовників обурення” [Орынбаева 2013, 184], а також зга-
дує показову історію: «Згадується один курйозний випадок в одному з будинків: на 
наше прохання не класти у чай сіль, а, навпаки, принести цукру, літній хазяїн похи-
тав головою і з жалем сказав: “Як вони там обрусіли!” І додав: “Ханьці теж п’ють 
чай із цукром, але ми не збираємося їх наслідувати”» [Орынбаева 2013б].

За словами групи вчених Інституту літератури і мистецтва ім. Ауезова, які у 
2013 році черговий раз повернулися з експедиції в Китай, вони знову переконалися, 
що саме діаспора з огляду на особливі умови виживання та збереження своєї куль-
тури волею долі стає найсуворішою носителькою та хранителькою культури своєї 
прабатьківщини [Османова 2013]. За словами дослідників, традиційний побут каза-
хів Китаю не зазнав корінних змін – в аулах вони, як і раніше, користуються безліч-
чю таких речей, які в Казахстані тепер можна побачити лише в музеях або в істо-
ричних книгах. Мальовничі юрти з усією необхідною натуральною атрибутикою, 
зробленою власними руками, гармонійно вписані в сучасний пейзаж Китаю. Але 
найголовніше – це казахська мова, якою розмовляють китайські казахи: “Вражаюча 
яскравими фразеологічними зворотами, соковитістю і чистотою, вона воістину є 
невичерпним джерелом для казахів, відірваних від батьківщини. У тузі за батьків-
щиною вони не лише зберегли те, що пам’ятали, а й, плекаючи в душі національну 
ідею казахів про свою вільну та незалежну батьківщину, склали багато цікавих і са-
мобутніх творів” [Османова 2013]. За їхніми мотивами казахами знято фільми, по-
ставлено спектаклі, складено музичні твори, написано картини тощо. Казахські від-
ділення функціонують у Центральному університеті національностей (діють 
кафедри історії та етнографії казахів, казахської мови та літератури, традиційної 
казахської музики), в Академії суспільних наук СУАР (що складається з 12 інститу-
тів), у Художньому та літературному об’єднанні (у складі 9 товариств за напряма-
ми: усна та письмова література, фото, танцювальне мистецтво, музичне мистецтво, 
кіно-телебачення, драматургія, образотворче мистецтво). Підтримці національної 
мови також сприяють казахські школи, садки, мовні курси та культурні центри Ки-
таю, наявність численних казахськомовних ЗМІ та телебачення, видання літератури 
казахською мовою. У Китаї функціонують п’ять видавництв, що видають літерату-
ру та періодику винятково казахською мовою: Видавництво народів у Пекіні, На-
родне видавництво, Видавництво молоді, Науково-технічне видавництво, Народне 
видавництво в Урумчі [Каукенова 2015].

Г. Оринбаєва зауважує, що алтайські казахи старшого та середнього віку добре 
володіють і казахською, і китайською мовами. При спілкуванні з членами експеди-
ції їхня казахська була фактично без домішок, а в розмовах між собою у своїй ка-
захській мові китайські слова вони все ж таки використовують. Проте, за словами 
дослідниці, схоже, що молодь до двадцяти років не завжди достатньо володіє рід-
ною мовою або зовсім нею не володіє, що є головним джерелом занепокоєння та 
соціального дискомфорту в сучасних казахів Китаю [Орынбаева 2013, 185]. Т. Кау-
кенова, зі свого боку, підкреслює: для того щоб стати успішним саме в китайському 
середовищі, казахська мова практично не потрібна, а от володіння китайською має 
бути на рівні носіїв. Тому умови життя призводять до того, що в містах друге й тре-
тє покоління казахів уже дуже слабко володіють рідною мовою [Каукенова 2015]. 
Нині казахи все більше прагнуть у міста, де діти зростають у китайському мовному 
середовищі та культурі і вже погано розмовляють казахською. Та й в Урумчі сьогод-
ні можна зустрітися з казахами, що забули рідну мову, – зазначає ще одна казах-
станська дослідниця [Есимова 2015].
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У серпні 2012 року група співробітників Інституту історії та етнології імені Ч. Ва-
ліханова здійснила етнографічну експедицію в Алтайському автономному окрузі 
СУАР (це було вже третім відрядженням етнологів інституту до Китаю). Вони та-
кож, як і вищезгадані дослідники Інституту літератури і мистецтва ім. Ауезова, фік-
сують той факт, що в побуті в китайських казахів, особливо в сільській місцевості, 
предметів традиційної культури значно більше, ніж у середньостатистичного казах-
станського казаха. Г. Оринбаєва наголошує, що, хоча в роки “культурної револю-
ції”, в ході лівацької кампанії по боротьбі зі “спадщиною минулого”, спалювалось 
усе, що вказувало на національну відмінність: повстяні і ткані вироби з національ-
ним орнаментом, дерев’яний посуд, мечеті тощо, – місцеві казахи згодом прагнули 
відродити знищене мистецтво [Орынбаева 2013, 183–184]. У всіх відвіданих члена-
ми експедиції будинках, окрім побутових речей у національному стилі, була казах-
ська та казахстанська державна символіка, привезена з Казахстану або виготовлена 
вручну. У більшості казахів, яких зустріли дослідники, незалежно від віку, роду за-
нять, місця в суспільстві, сигналами в стільникових телефонах була казахська музи-
ка, а на вулицях будь-якого населеного пункту неодмінно можна зустріти підлітка, 
хлопчика або дівчинку, з домброю в руках [Орынбаева 2013, 183]. У самому Алтай-
ському автономному окрузі багато музеїв, куди силами ентузіастів із числа місце-
вих казахів відбираються кращі зразки казахської матеріальної культури. Їхніми ж 
силами триває відновлення пам’ятників казахським діячам XVІІІ – початку XX ст., 
зруйнованих у роки “культурної революції” [Ажигали, Орынбаева 2013, 155].

Казахстанські дослідники звертають увагу на родинні генеалогії китайських ка-
захів. За їхніми словами, родинні генеалогії є засобом підтримки позитивної етніч-
ної ідентичності, оскільки містять кілька взаємозалежних компонентів: апеляція до 
минулого – заповіти пращурів та їхня допомога, сьогодення як вибір з минулого і 
майбутнє як виправдання сьогодення [Калыш, Касымова 2014, 316]. Усі родини ка-
захів у Китаї (і після переїзду в Казахстан ця практика зберігається) вписують чле-
нів своєї родини в шежире13 великих родів і підродів, і змушують своїх дітей 
змалечку заучувати імена предків до сьомого коліна, супроводжуючи цей процес іс-
торіями про діяння своїх пращурів, розповідями про їхні досягнення та настанови, 
які вони залишили їм як спадщину. Незнання шежире та жети ата14 вважається не 
просто неуцтвом, а відступом від “казахськості”. «У складні роки маоїстських ре-
форм і “культурної революції” в Китаї, за словами наших респондентів, їхні предки 
усно зберігали історії і крадькома наставляли цьому своїх дітей. Нині вони запи-
сують і дбайливо зберігають свої зошити із сімейними історіями та лапідарно роз-
писують нерозривний зв’язок між усіма казахами через роки та відстані», – пишуть 
дослідники [Калыш, Касымова 2014, 316]. 

“Казахська діаспора Китаю любить, знає й зберігає свої танці, чого так не виста-
чає нам, сучасним казахстанцям”, – зауважує казахстанський мистецтвознавець 
Г. Жумасеїтова [Жумасеитова]. Крім танцювального мистецтва, казахські спільноти 
за кордоном, у таких країнах, як Монголія та Китай, зберегли прадавні способи об-
робки металу і вовни, рідкісні види прикладного мистецтва, споконвічні зразки 
прадавньої музичної культури, багато в чому втрачені в сучасному Казахстані через 
низку суспільно-політичних змін ХХ століття. Своєчасний пошук, фіксація та сис-
тематизація цього матеріалу є нагальною потребою національного мистецтвознав-
ства і стане певним внеском у науковий аналіз сучасного стану культури Казахстану 
як єдиного багатогранного феномену, – підкреслює дослідниця15 [Жумасеитова 
2013, 82]. Становлять також значний інтерес меморіально-культові споруди казахів 
Монголії та Китаю, особливо різні традиційні та архаїчні елементи, що збереглися 
дотепер, багато з яких зникли з погребально-поминальної атрибутики казахів на те-
риторії розселення основного етносу [Турганбаева 2014, 408]. 

У 2012 році в Сіньцзянскому медичному університеті (Урумчі) започаткували 
навчання студентів за спеціальністю “казахська традиційна медицина”. У самому 
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Казахстані казахської медицини студентів навчають не скрізь, викладають здебіль-
шого її історію [Алимова 2013]. У КНР же фінансування наукових досліджень у 
сфері казахської традиційної медицини збільшується щороку. Перші дослідження 
розпочалися в Китаї ще в 1985 році. Тут зауважимо, що, за словами К. Хафізової, в 
Китаї з кінця 1980-х рр. почали масово випускатися пам’ятники письмової культу-
ри народів Китаю, реставрувалися старі й зводилися нові матеріальні пам’ятки. 
Відбулося повернення до традиційної культури, і відновилося почуття поваги до 
неї [Хафизова 2012, 56]. За результатами експедиції до Алтайського автономного 
округу СУАР (2012 р.) Г. Оринбаєва, зокрема, зазначає, що у книгарнях Алтаю до-
сить багато книг казахською мовою. Серед них чимало етнографічних видань про 
звичаї, обряди, національну кухню, ігри, одяг казахів. Є багатотомні видання, що 
містять історичні джерела про казахів, а також чимало творів місцевих поетів і про-
заїків [Орынбаева 2013, 187]. На думку дослідниці, той факт, що Китай знаходить 
чималі кошти для вивчення казахів, вказує на те, що уряд надзвичайно зацікавле-
ний у налагодженні в краї мирних міжетнічних відносин.

Дослідники фіксують часткове і почасти комплексне збереження традиційних 
основ культури в більшості місць розселення казахів Сіньцзяну, яких окремі до-
слідники називають “останніми кочівниками Китаю” [Ажигали 2014, 24]. Так, знач-
на частина населення аймаків Ілі, Тарбагатай, Алтай веде переважно традиційне 
скотарське господарство в його напівкочових і напівосілих формах, з розведенням 
основних видів худоби (овець, коней, верблюдів, корів і яків), поголів’я якої в ка-
захських районах, мабуть, перевищує 10 млн. Нині скотарські поселення казахів у 
їхньому класичному варіанті можна спостерігати тільки в казахів Алтаю – в Захід-
ній Монголії та Західному Китаї – місцях компактного розселення казахської спіль-
ноти, представники якої й на початку XXІ ст. продовжують жити в умовах напів-
кочового-напівосілого побуту [більше див.: Казахи Китая]. В усіх тваринницьких 
районах Сіньцзяну традиційні промисли та ремесла казахів переважно збережені й 
відіграють в економічному житті місцевого населення помітну роль [Ажигали, 
Орынбаева 2013, 154].

Низька урбанізація, освіта рідною мовою, ізольоване життя на окраїні Китаю, 
подалі від масованого китайського культурного впливу, внутрішнє неприйняття ки-
тайського способу життя, яке й зараз можна зустріти у казахів Сіньцзяну, – усе це 
сприяло збереженню мови та культури, – слушно стверджує Т. Єсімова [Есимова 
2015]. Директор Інституту історії та етнології ім. Ч. Ч. Валіханова Х. Абжанов за-
значає: “Неабияке значення має накопичений казахами Китаю та Монголії досвід у 
цілісному збереженні національної культури, її розвитку в традиційних і професій-
них формах, збереженні та використанні етнокультурних досягнень у складний пе-
ріод ринкової модернізації, глобалізації, досвід, який може мати актуальне застосу-
вання в сільській місцевості Казахстану” [Абжанов].

Зустрічається переконання, що оралмани – “золотий генофонд” казахського на-
роду, оскільки більша частина споконвічної казахської традиційної культури збе-
реглась у середовищі закордонних казахів (Монголії та Китаю), попри інокультурне 
оточення [Касымова 2012, 42]. І тут цікаво провести одну паралель: так, буряти місь-
кого округу Хулун-Буїр АРВМ16 КНР, зберігаючи колишню етнічну ідентичність, 
вважають себе традиційними бурятами, на відміну від русифікованого, з їхньої точ-
ки зору, бурятського населення Росії. Аналіз стану найважливіших етнічних ознак 
(мови, матеріальної та духовної культури) цієї частини етносу дозволяє дослідникам 
зробити висновок, що процеси втрати етнічної самобутності в їхньому середовищі 
мали значно менші масштаби, аніж у російських бурятів [Бороноева 2001, 111; 113]. 
Слід зауважити, що йдеться про спільноту у 8224 буряти (за даними 2004 року). 
Отже, казахи напевно не одинокі в спроможності зберегти свою самобутність і на-
ціональну свідомість на теренах КНР, це вдається й іншим етнічним групам.
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Збереження мови та традиційної культури, певні переваги і можливості, які мають 
казахи Китаю, спонукають казахстанську аудиторію до роздумів і порівнянь стано-
вища китайських казахів і казахів, які проживають на теренах іншого великого су-
сіда Казахстану – РФ. І ці порівняння – не на користь останньої. Так, вищезгаданий 
казахстанський журналіст С. Малєєв, відвідуючи СУАР, пише: “Мета мого відря-
дження – своїми очима побачити, як живуть казахи Китаю. І, зважаючи на все, жи-
вуть вони непогано. Для порівняння, у тій же Російській Федерації, яка є нашим 
стратегічним партнером і другом, якщо вірити казахським ЗМІ, немає жодної казах-
ської школи, не кажучи вже про газети й телебачення казахською мовою. Хоча там 
проживає друга за чисельністю казахська діаспора. Інша справа в Китаї, якого бага-
то хто з нас побоюється. Тут діти казахів вчаться в казахських школах, видається 
п’ятдесят п’ять газет казахською мовою, здійснюють мовлення три казахські теле-
канали. Причому один з них – практично цілодобово” [Малеев 2012]. Також, зга-
дуючи газети та журнали, що видають у Китаї казахською мовою, телеканали, що 
здійснюють мовлення казахською, можливість дістати повний цикл освіти рідною 
мовою і ситуацію в цій сфері в казахів Росії, ще один автор у своїй замітці під на-
звою “Русскоязычные мысли о казахах для русскоязычной аудитории” зауважує: 
“Так, звичайно, китайські казахи часто скаржаться на те, що їх пригноблюють. Але 
порівняно з російськими казахами вони просто перебувають у кращому становищі. 
Оралман із Китаю, приїжджаючи до Казахстану, збагачує мовне середовище, пере-
селенець із Росії поповнює ряди й без того численних обрусілих казахів, що тяжіють 
до північного сусіда. У принципі будь-яка велика держава, що має національну ко-
рінну меншину, прагне швидше її інтегрувати в більшість. І завжди меншини неза-
доволені… Але китайці порівняно з росіянами проводять свою політику тактовні-
ше. Принаймні вкрай рідко можна зустріти окитайченого казаха, а обрусілих казахів 
на сьогодні вже мільйони. Китай не формує в Казахстані з казахів же китайське 
лобі. Росія фактично тисне на нас своїм інформаційним полем” [Askar Kymyran 
2013]. “Казахи Китаю набагато краще зберегли свою рідну мову, культуру, самосві-
домість, ніж деякі казахи Казахстану. А порівнювати національну самосвідомість 
казахів Китаю з російськими казахами взагалі не варто. Різниця – небо і земля”, – 
наголошує ще один дописувач у своєму листі в редакцію Інформаційно-аналітич-
ного порталу “Республіка” [Тортбаев 2013].

Водночас слід зауважити, що в 1992 р. Всесвітня асоціація казахів оголосила, що 
саме казахи Монголії зберегли традиційну культуру та мову краще, ніж казахи, які 
проживають в інших країнах (казахська мова використовується на офіційному рівні в 
районах проживання казахів) [Касымова 2011а, 136]. За словами директора аналітич-
ного центру ВАК К. Балтабаєвої, казахам, які живуть у Монголії, вдається зберігати 
національну культуру: “Казахська діаспора в Монголії – унікальна. Казахи живуть у 
Монголії… в 1600 км від столиці – Улан-Батора. Тому вони не зазнають впливу вели-
ких міст. У Монголії працюють 42 школи з казахською мовою навчання. Діти, навпа-
ки, погано знають монгольську мову. Обидва народи – кочові й прекрасно розуміють 
один одного. Можна сказати, що казахам з Монголією пощастило” [Эксперт… 2013]. 

1 Більше про географію розселення казахів у КНР та кількісні покажчики див.: [Balta-
bayeva 2014, 155–156].

2 Це переважно роди абак-кереїв та найманів [Константин Сыроежкин… 2015].
3 Всесвітня асоціація казахів (ВАК) – міжнародна недержавна організація республікан-

ського значення, зареєстрована Міністерством юстиції Республіки Казахстан у 1992 році. 
Асоціація має підрозділи та представництва в 19 країнах світу. Основна мета Асоціації – 
підтримка зв’язків із закордонними співвітчизниками з питань культурно-духовного розви-
тку, освіти та бізнесу.
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4 За даними Д. Касимової, казахи СУАР відносять себе до родів і підродів Середнього та 
Великого жузу [Касымова 2011, 129].

5 На думку деяких дослідників, для релігійної свідомості казахів, які живуть у Китаї, ха-
рактерний більший вплив тенгріанства [Қоңырбаева 2014, 27].

6 29 жовтня 2015 року П’ятий пленум ЦК Компартії Китаю прийняв комюніке про 
пом’якшення політики обмежування народжуваності і дозвіл усім китайським сімейним 
парам заводити двох дітей. Ця зміна в законодавстві розпочне діяти з 2016 року.

7 Водночас, за деякими даними, казахи, які проживають на китайських теренах, тради-
ційно мають у родинах від 3 до 5 дітей, але через демографічну політику КНР існує доволі 
велика частина незареєстрованого населення [Казахская диаспора]. 

8 Зауважимо, що, справді, іноді життя казахів у Китаї змальовується чорними фарбами 
як у наукових публікаціях [Байжабагинова, Ускембаев; Мендикулова 2008, 163; Джамбауло-
ва 2013, 318–319], так і в матеріалах ЗМІ [Данияров 2010; Эксперт… 2013]. Іноді – навпаки, 
становище казахстанської громади в КНР характеризується суто позитивно, без акценту на 
можливу асиміляцію [Самаев 2004, 2010, 2011; Малеев 2012; Османова 2013].

9 У 2000-ні в рамках репатріаційної політики на ПМП в Казахстан приїжджали в основ-
ному етнічні казахи із Сіньцзяну [Алимов 2014]. 

10 Схожі аргументи можна зустріти не лише серед науковців. Так, наприклад, казахстан-
ський студент, що навчався в Шанхаї, Т. Єстемесов на сторінках інтернет-видання “Dialog” 
пише: “Казахи, як і раніше, розмовляють казахською. Вони не були асимільовані, як і рані-
ше використовують арабську писемність, усе як і раніше. Для більшості казахської молоді 
як для представників національних меншин існують численні пільги та преференції, і кво-
та прийому до вищих навчальних закладів – лише одна з них. І я тут кажу не про якісь бо-
гом забуті університети в Сіньцзяні, а про провідні ВНЗ Пекіна та Шанхая. Їхня доля в 
Китаї набагато краща, ніж невизначеність на казахстанській землі” [Естемесов 2010].

11 У тому ж Сінцзяні в аулах уже практично не залишилося казахської молоді. Казахи 
або сидять на керівних посадах в Урумчі та Кульджі, або емігрують у сусідній Казахстан, 
де вже сформувалася досить представницька група освічених казахів з Китаю, – розповідає 
казахстанський журналіст С. Малєєв після відвідин СУАР [Малеев 2013].

12 О. Садовська у 2008 році вказувала, що, за даними Комітету з міграції Міністерства 
праці та соціального захисту РК, майже 9/10 казахів, що прибули з Китаю, розселилися в сусід-
ніх з Китаєм областях: Алматинській та Східно-Казахстанській [Садовская 2008, 148–149]. 

13 Шежире (каз. шежіре) – генеалогічний родовід у казахів. Зазвичай це письмове або 
усне перерахування пращурів по прямій чоловічій лінії. 

14 “Жети ата” (“Жеты ата”) – “сім поколінь”. За казахським звичаєм усі нащадки одного 
діда до сьомого коліна вважаються близькими родичами. Стародавній звичай вимагає знати 
сім поколінь пращурів і забороняє шлюби усередині роду.

15 Г. Жумасеїтова також звертає увагу, що Китай посідає одне з перших місць за кількіс-
тю об’єктів, включених у списки нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО і потре-
буючих охорони; в цьому списку чимало об’єктів культурної спадщини інших народів, але 
поданих від імені Китаю. У цьому напрямку держава веде постійну роботу, на яку виділяють-
ся чималі державні кошти. Будь-яка культурна спадщина перебуває під опікою й обов’язково 
ретельно вивчається, потім визначаються її зберігачі як на державному, так і обласному, ра-
йонному рівнях. У цих питаннях перейняти досвід Китаю для нашої країни було б досить 
корисно, – зазначає дослідниця [Жумасеитова]. Існує багато додаткових виплат для діячів 
культури та мистецтва, видаються патенти для так званих “хранителів нематеріальної куль-
тури” [Орынбаева 2013, 183].

16 АРВМ – Автономний район Внутрішня Монголія.
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ СХОДУ

А. М. Лямець
 

АлЕкСАНДРІЙСькА бІблІОтЕкА:
ФОРМУвАННя СпЕЦІАльНИХ ФОНДІв,

кРИтЕРІї вІДбОРУ МАтЕРІАлІв, ФУНкЦІОНУвАННя
пІДСИСтЕМИ чИтАЦькОгО СклАДУ

Дослідний центр рукописів Александрійської бібліотеки здійснює зберігання, 
оцифрування, дослідження рукописної спадщини Єгипту та інших країн. Офі-

ційно започаткований у складі Александріни Декретом президента Єгипту № 268 
від 2003 р. Основними функціями підрозділу є: формування цифрової бібліотеки 
рукописів, видання факсимільних книг декількома мовами (французькою, англій-
ською, німецькою та ін.), ілюстрованих каталогів та покажчиків шістьма мовами 
(каталоги вибраних рукописів Александріни, каталог документів Суецького каналу, 
каталог рукописів Монастирської бібліотеки Ескоріалу), формування електронного 
каталогу рукописних фондів, робота з реставрації цінних документів. Центр спів-
працює з Музеєм рукописів Александріни, який здійснює роботу з вдосконалення 
збереження фондів рідкісних рукописів, книг, мікрофільмів. У 2005−2011 рр. відбір 
рукописів з різних джерел комплектування фондів здійснювався за підтримки відді-
лу бібліотечного опрацювання видань та роботи з фондом і відділом обслуговуван-
ня читачів. Значна кількість рукописних матеріалів (в основному на мікроформах) 
надходить як дари від асоціації “Друзі Александрійської бібліотеки”. 

Діаграма кількісного складу фонду рукописів, 
рідкісних книг та факсимільних видань Александріни

[Annual Report… 2004, 63; Annual Report… 2005, 182; Annual Report… 2006, 211; Annual Re-
port… 2007, 204; Annual Report… 2008, 164; Annual Report… 2009, 30; Annual Report… 2010, 21; 
Annual Report… 2011, 49]

Дослідний центр рукописів займається оцифруванням матеріалів (проект INFO-
MAN), співпрацює з архівами Єгипту (відбір інформації та подальше формування 
спеціальної бази даних National Archives), науково упорядковує, досліджує та пе-
рекладає матеріали, пов’язані з арабською ісламською рукописною спадщиною. 
Окрім наукової здійснюється й бібліотечна робота. Зокрема, група спеціалістів 
займається обробкою, звіркою, каталогізацією спеціальних фондів (рукописи, рід-
кісні книги, факсимільні видання, мікрофіші рукописних видань, колекції). Складе-
но покажчик рукописного фонду “Ескоріал” (мікрофільми арабських та іспанських 
рукописів з Монастирської бібліотеки Ескоріалу), що був переданий з Іспанії як дар, 
та інші довідкові матеріали. Копіюються найцінніші книги та періодичні видання, 
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наприклад фонд мікрофільмів газети Аль-Аграм, фонд мікрофіш Британської біб-
ліотеки. Реалізується робота з оцифрування. Оцифровуються фонди мікрофіш Бри-
танської бібліотеки, видання Інституту арабських рукописів у Каїрі, мікрофільми 
рукописного фонду “Ескоріал” та ін. Статистичні дані щодо поповнення фондів 
Центру можна побачити вище.

таблиця коливання кількісного складу фонду рукописів,
рідкісних книг та факсимільних видань Александріни

[Annual Report… 2004, 63; Annual Report… 2005, 182; Annual Report… 2006, 211; Annual Re-
port… 2007, 204; Annual Report… 2008, 164; Annual Report… 2009, 30; Annual Report… 2010, 21; 
Annual Report… 2011, 49]

Дослідний центр рукописів, що за своїми особливостями та завданнями є еквіва-
лентом Інституту рукописів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернад-
ського, комплектується як централізовано, так і децентралізовано. Централізовано 
до Центру надходять довідково-бібліографічні матеріали з теоретичних та практич-
них питань дослідження рукописів, документи, що містять відомості про арабську 
та європейську рукописну спадщину та ін. 

У 2004−2005 зв. р. облік фонду відбувався із врахуванням таких основних показ-
ників: кількість рукописів, кількість одиниць зберігання у спеціальних фондах (ви-
дання, що містять інформацію про книжкову рукописну спадщину та ін.), кількість 
рідкісних книг. Із 2006−2007 зв. р. обліковувалися рукописи, фонд рідкісних книг, 
спеціальні фонди, періодика, мікрофільми, мікрофіші, слайди, рукописи в цифрово-
му форматі.

У 2009−2011 зв. рр. Дослідний центр та музей рукописів Александрійської бібліо-
теки провели значну роботу з опрацювання та упорядкування рукописних фондів:

таблиця обробки та упорядкування фондів рукописів, 
рідкісних книг та факсимільних видань у 2009–2011 зв. рр.

Обробка та упорядкування фондів 2009–2010 2010–2011
Каталогізація мікроформ рукописів 5784 4227

Перевірка даних каталогізації рукописів (мікрофільми) 5359 2788
Каталогізація та опрацювання книг 6041 2547

Каталогізація та опрацювання періодики 54 10069
Каталогізація оригінальних рукописів 0 43
Копіювання рукописів на мікроформи 0 2044
Оцифрування оригінальних рукописів 581 265

[Annual Report… 2010, 22; Annual Report… 2011, 51]

Роки кількісний склад
2002–2003 10000 (рукописи, фонди рідкісних книг та факсимільних видань)
2004–2005 103657 (спеціальні фонди − 85841, рукописи − 5059, фонд рідкісних книг − 12757)

2005–2006 139534 (спеціальні фонди − 85841, рукописи − 5059, фонд рідкісних книг − 12757, 
періодика (перська колекція та колекція Л. Пастера) − 35877)

2006–2007
334743 (рукописи − 5135, фонд рідкісних книг − 13944, спеціальні фонди − 61638, 

періодика − 53956, мікрофільми − 3962, мікрофіши − 184702, слайди − 2223,
рукописи в цифровому форматі − 9183)

2007–2008
353117 (рукописи − 4617, фонд рідкісних книг − 15254, спеціальні фонди − 46102, 

періодика − 53291, мікрофільми 35 мм − 3862, мікрофільми 6 мм − 120,
мікрофіші − 184648, слайди − 2223, рукописи в цифровому форматі − 43000)

2008−2011 робота з опрацювання та каталогізації наявних фондів
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У 2010−2011 зв. р. Музей рукописів відвідали 28646 осіб [Annual Report… 2011], 
читальний зал рукописів та мікрофільмів – 676, читальний зал рідкісних книг та 
спеціальних фондів – 2042. Для порівняння: у 2009−2010 зв. р. Музей рукописів 
відвідали 35337 осіб, читальний зал рукописів та мікрофільмів – 660, читальний 
зал рідкісних книг та спеціальних фондів – 1373. 

Облік фондів Дослідного центру рукописів постійно змінювався, про що свідчить 
діаграма кількісного складу фонду рукописів, рідкісних книг та факсимільних ви-
дань Александріни. Зокрема, у 2004−2005 зв. р. до кількісних показників додаються 
од. зб. спеціального фонду. А у 2006−2007 зв. р. до обліку включають мікрофіші. 

Як для спеціальних фондів, так і для основних важливими є критерії відбору лі-
тератури. Одна з особливостей комплектування фондів єгипетських бібліотек – 
присутність цензорського чинника. Так, Закон № 20/1936 (зокрема, статті 9 і 10) 
передбачав перевірку Міністерством інформації всіх імпортованих книг та журна-
лів [Government Repression…]. Це впливало на іноземне комплектування єгипет-
ських книгозбірень, складно було замовити зарубіжні покажчики друкованої про-
дукції, рідкісних книг і т. д. Після революцій 2011 р. та 2013 р. помітне послаблен-
ня цензури.

Слід враховувати й вплив ісламської філософії. Хоча прямих заборон щодо тема-
тики матеріалів або імпорту літератури немає, однак формулювання єгипетських 
законів є дискусійним. Зокрема, в статті 10 Закону № 20/1936 повідомляється, що 
Кабінет Міністрів має право забороняти поширення друкованих матеріалів релігій-
ного характеру, якщо вони можуть дестабілізувати суспільство (порушити усталені 
звичаї). Проблемним питанням залишається закупівля бібліотеками книг з полі-
тики, релігії, сексуальних відносин. Низка цих цензорських чинників впливає і на 
Александріну.

Однак є і позитивні тенденції. Александрійська бібліотека дотримується Поло-
ження про бібліотеки та інтелектуальну свободу (Statement of Libraries and Intellec-
tual Freedom) Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій. Александріна зобов’я-
зується захищати принципи інтелектуальної демократії. Відділ бібліотечного опра-
цювання видань та роботи з фондом і відділ обслуговування читачів здійснюють 
регулярну підтримку цієї політики, поповнюючи фонди літературою про проблеми 
інтелектуальних свобод та демократичного доступу до інформації. 

Важливим критерієм відбору матеріалів в Александрійській бібліотеці є відбір 
за мовним показником. Пріоритетом є арабські джерела. Значна частина читацького 
складу читає та розмовляє англійською і французькою. 

В Александріні розрізняються 5 рівнів комплектування фондів [Bibliotheca Ale-
xandrina: collection development…]. 5-й рівень – повноцінне та всебічне наукове 
охоплення матеріалу; 4-й рівень – матеріали, що використовуються для написання 
наукових досліджень (базовий дослідницький рівень); 3-й рівень – навчальний рі-
вень для інститутів та середніх навчальних закладів (базовий навчальний рівень). 
2-й і 1-й рівні – мінімальне наукове охоплення, підтримка фонду базовими довідни-
ками та енциклопедіями. Таблиця демонструє співвідношення основних наукових 
тем Александрійської бібліотеки з рівнями комплектування:

таблиця рівнів комплектування
основних наукових тем Александрійської бібліотеки

Основні наукові теми Рівень комплектування
Місто Александрія 5

Давня Александрійська бібліотека 5
Єгиптологія 5
Історія науки 4
Мистецтво 5
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Етика науки 5
Історія писемності 4

Генетика та біотехнології1 4
Гендерні питання 5

Навколишнє середовище 5
Водні ресурси та їхній розвиток 5

Історія Близького Сходу 3
Філософія 3
Філологія 3
Економіка 3

З таблиці видно, що формування спеціальних фондів Александрійської бібліоте-
ки обумовлено розвитком її наукових тем (місто Александрія, Давня Александрій-
ська бібліотека, єгиптологія, історія науки, історія писемності). Аналіз рівнів комп-
лектування підтверджує основні вектори наукових досліджень книгозбірні: історія 
та сучасні технології.

Формування спеціальних фондів, вивчення рукописної спадщини, відпрацюван-
ня критеріїв відбору є важливими етапами підтримки підсистеми читацького скла-
ду Александріни. 

З 2009−2010 зв. р. відділ бібліотечного опрацювання видань та роботи з фондом 
та відділ обслуговування читачів змінюють облік загальної відвідуваності бібліоте-
ки. Основним критерієм є громадянство (громадяни Єгипту / іноземні громадяни). 
У тому ж році бібліотеку відвідало 162 тис. єгиптян (числа округлені) і 142 тис. іно-
земців. Загальна цифра – 304 тис. У 2010–2011 зв. р. кількість єгиптян – 183 тис., 
іноземців – 94500. Кількість за рік – 277500 осіб. 

Активно здійснюється культурно-просвітницька діяльність. У 2010–2011 зв. р. 
було проведено 3362 зустрічі з дипломатами, директорами європейських бібліотек, 
консулами, представниками ЮНЕСКО та Євросоюзу. Для порівняння: у 2009–
2010 зв. р. було проведено 4623 зустрічі. 

Нижче подається статистична інформація, що стосується загальної кількості за-
реєстрованих читачів Александрійської бібліотеки:

Діаграма кількості зареєстрованих читачів
Александрійської бібліотеки за 2004–2009 зв. рр. 

[Annual Report… 2005, 180; Annual Report… 2006, 209; Annual Report… 2007, 203; Annual 
Report… 2008, 162; Annual Report… 2009, 30]
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таблиця кількості зареєстрованих читачів
Александрійської бібліотеки за 2004–2009 зв. рр.

Роки головна бібліотека бібліотека для дітей бібліотека для юнацтва
2004–2005 8515 1104 1221
2005–2006 8904 1003 1025
2006–2007 7812 862 880
2007–2008 8849 1183 1085
2008–2009 11075 1460 1402

[Annual Report… 2005, 180; Annual Report… 2006, 209; Annual Report… 2007, 203; Annual 
Report… 2008, 162; Annual Report… 2009, 30]

таблиця кількості зареєстрованих читачів
Александрійської бібліотеки за 2009–2010 зв. р.

Роки читачі без 
специфікації Діти

Юнацький 
читацький 

склад
Магістри Шкільні 

вчителі

люди з 
вадами 

зору
Аспіранти

2009–2010 1256 1431 1415 1750 16 252 233

Роки Співробітники 
бібліотеки

Незалежні 
дослідники

Організація “Друзі 
Александрійської 

бібліотеки”

Студенти 
бакалаврату

викладачі 
університетів

2009–2010 1116 19 735 7265 410

[Annual Report… 2010, 21]

таблиця кількості зареєстрованих читачів 
Александрійської бібліотеки за 2010–2011 зв. р. 

Роки читачі без специфікації Діти Юнацька аудиторія люди з вадами зору
2010–2011 11793 3114 2520 211

[Annual Report… 2011, 49]
У 2004–2009 зв. рр. в Александрійській бібліотеці найбільша кількість користу-

вачів належала до Головної бібліотеки. 2009–2010 та 2010–2011 зв. рр. відзначаються 
різною класифікацією категорій читацького складу. Зокрема, у 2009–2010 зв. р. 
врахована кількість читачів без специфікації, дітей, юнацького читацького складу, 
магістрів, шкільних вчителів, людей із вадами зору, аспірантів, співробітників біб-
ліотек, незалежних дослідників, організації “Друзі Александрійської бібліотеки”, 
бакалаврів, викладачів університетів. На відміну від 2009–2010 зв. р., у 2010–2011 
зареєстрована значно менша кількість категорій читачів: без специфікації, діти, 
юнацький читацький склад, люди з вадами зору. 

висновки
Вказівки до формування спеціальних фондів Александріни були запропоновані 

UNESCO в 1991 р. Відбір, отримання та збереження рукописних, а також рідкісних 
книг – одне з основних завдань Александрійської бібліотеки. Значна увага приді-
ляється матеріалам, що присвячені Єгипту та його історії. Керівництво книгозбірні 
тісно співпрацює з іншими бібліотечними установами з метою оцифрування руко-
писної спадщини, копіювання документів на мікрофіші, а також отримання рукопи-
сів, що зберігаються в неналежних або незадовільних умовах. До співробітництва 
залучаються провідні видавці, книжкові компанії та магазини, які допомагають у 
звірках бібліографічної інформації та формуванні списків дезидератів. З метою 
формування фондів рідкісних книг відділ бібліотечного опрацювання видань та ро-
боти з фондом і відділ обслуговування читачів підтримують зв’язки з міжнародними 
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асоціаціями (наприклад, з Міжнародною лігою продавців антикварних книг), аналі-
зують списки книг антикварних книжкових ярмарків у Лондоні, Торонто та інших 
містах. Через закриття низки важливих друкованих джерел (наприклад, AB Book-
man’s Weekly, AB Bookman’s Yearbook та низки інших), еволюцію комп’ютерних 
технологій Александріна також користується покажчиками рідкісних та рукопис-
них книг у мережі Інтернет. У 2002 р. було проведено диференціювання видань на 
рукописи, рідкісні книги, факсимільні видання. А з 2008 р. читачі мають право за-
мовляти літературу з 8 підфондів (підфонд рукописів, рідкісних книг, спеціальний 
підфонд, підфонд періодики, мікрофіш, мікрофільмів, слайдів та рукописів у циф-
ровому форматі). У 2009−2011 зв. рр. проведено роботу з опрацювання та каталогі-
зації наявних матеріалів. 

На критерії відбору літератури в Александрійській бібліотеці та інших книгозбір-
нях Єгипту впливають політичні (цензорські) та релігійні чинники. Після револю-
ційних подій 2011−2013 рр. цензура суттєво послаблюється. В основі мовного ас-
пекту відбору є теоретичні уявлення про систему формування фонду. У підсистемі 
читацького складу враховується кількість читачів, що володіють англійською, фран-
цузькою та іншими мовами. Науковим принципом відбору є залежність комплекту-
вання фондів від науково-дослідних тем Александріни та їхнього співвідношення з 
рівнями комплектування. Ще на етапі планування відродження Александрійською 
бібліотеки UNESCO рекомендувало звернути увагу на такі предметно-тематичні руб-
рики [Aman 1991]2: бібліотечна справа та інформаційна наука (DDC 025), філософія 
(DDC 100−149; 170−190), релігія (DDC 200−299), суспільні науки та статистика 
(DDC 300−319), антропологія та соціологія (DDC 301), політичні науки (DDC 320− 
329), бізнес та економіка (DDC 330–339), державне та муніципальне управління 
(DDC 350–359), освіта (DDC 370–379), торгівля (DDC 380–389), звичаї та фольклор 
(DDC 390–399), мови та лінгвістика (DDC 400–499), загальна історія мистецтва 
(DDC 700–709), архітектура (DDC 720–729), образотворче мистецтво (DDC 740–
749), живопис та художники (DDC 750–759), музика (DDC 780–787), біографістика 
(DDC 920–929), історія (DDC 930–969, 980–999) та ін. Відсутність серед тем мате-
матики, фізики, інформатики є ознакою тяжіння до гуманітарної спеціалізації. З 
2002 р. профіль комплектування фондів Александріни є універсальним з особливи-
ми вказівками до відбору історичної та краєзнавчої літератури (поглиблене вивчення 
історії Давньої Александрійської бібліотеки та Середземноморського регіону). 

Підсистема читацького складу, а також класифікація її категорій залежать від 
процесів формування фондів Александрійської бібліотеки. Надходження ОП дисер-
тацій до Александріни сприяє розвитку наукової бази Єгипту, реєстрації читачів, 
що вже здобули наукові ступені або тільки розпочали власні дослідження. Увагу іс-
ториків та книгознавців привертають спеціальні фонди, з 2003 року читацька ауди-
торія отримує доступ до рукописної спадщини та довідково-бібліографічних даних 
про цінні видання. Факсимільні матеріали, що перекладаються на декілька мов, 
сприяють мінімізації “мовного бар’єру”, можливості вивчення арабської культури 
та літератури. Культурно-масова і просвітницька робота передбачає реалізацію про-
грам для різних категорій читачів: дітей, осіб юнацького віку, людей із вадами зору. 
Для них створені спеціальні фонди та читальні зали (Бібліотека імені Таха Хусейна 
для людей із вадами зору, Юнацька бібліотека та ін.). 

1 Александріна як послідовниця Давньої Александрійської бібліотеки підтримує дослі-
дження з провідних наукових дисциплін ХХІ ст.

2 Aman M. M. Bibliotheca Alexandrina – Collection Development Policy and Procedures and 
Selected Collection / By Mohammed M. Aman. – Paris: United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization, 1991. – 43 p.
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РЕЦЕНЗІЇ

 
ЛІТЕРАТУРА, ЯКА ОЧИЩУЄ

Рецензія на: Анар. Білий Овен, чорний Овен: oповідання і повісті / Анар. – К.: 
Ярославів Вал, 2015. – 428 с. – (Серія “Відлуння”).

Розпад радянської імперії був неминучим, і цього домагалися представники май-
же всіх націй і національностей у складі СРСР, яких туди насильно загнали й 

утримували. Проте міжнаціональне єднання, насамперед культурне, теж не було 
тільки камуфляжем для імперської політики Союзу під проводом компартії, а й вия-
вом справжньої дружби між народами, їхнього духовно-культурного взаємозбага-
чення. Тому як для союзного читача, так і для читача українського була близькою 
високим гуманізмом і художньою довершеністю творчість Чингіза Айтаматова і 
Йонаса Авіжюса, Мустая Каріма і Василя Бикова, Нодара Думбадзе і Юхана Смуу-
ла, Гранта Матевосяна і Володимира Сангі та багатьох-багатьох інших визначних 
літераторів другої половини ХХ ст. – представників великих і малих націй та на-
родностей на просторах СРСР.

Прагнення якомога швидше розпрощатися з імперським минулим, однак, при-
звело до того, що з 1990-х років майже усі міжкультурні зв’язки (як і економічні, 
політичні) між цими народами ослабли. І якщо економічне зближення можемо зно-
ву спостерігати, то в галузі культури, зокрема літератури, інтеграційні процеси на 
пострадянському просторі дуже повільні. За прикладами далеко ходити не потріб-
но. Так, у радянські часи твори Айтматова друкувалися в Україні великими накла-
дами, перекладалося українською все, що митець створив із моменту написання 
повісті “Джаміля”. У бібліотеці імені В. Вернадського можна знайти десятки ви-
дань тих чи тих творів киргизького письменника українською, а ще більше – росій-
ською мовою. І жодного перекладу українською тих творів чи публіцистичних 
матеріалів, які Айтматов створив після 1990 року. Більше того, немає в центральній 
українській бібліотеці й жодного з численних російськомовних видань його “Білої 
хмарини Чингісхана”, “Тавра Касандри” і “Коли падають гори (Вічної нареченої)”, 
написаних після розпаду СРСР і які є непересічними художніми полотнами, що діс-
тали широке визнання не лише в Азії, а й у Європі, насамперед у Німеччині.

Якщо взяти до уваги такий кричущий факт неуваги до здобутків Ч. Айтматова – 
митця світового рівня, то не викликає особливого здивування те, що в роки неза-
лежності майже не згадувалося про творчість азербайджанського письменника 
Анара (його псевдонімом стала частина повного імені та прізвища – Анар Расул-
оґли Рзаєв). Парадокс полягає в тому, що серед найвизначніших представників ба-
гатонаціональної радянської літератури він не згадувався і в імперські часи. Мож-
ливо, таку неувагу до творчості азербайджанського письменника можна пояснити 
тим, що він був сином класика радянської літератури Расула Рзи (Рзаєва), справді 
непересічного поета-новатора. Могло скластися враження, що слава батька поши-
рюється на численні публікації творів сина, а насправді ж на дітях геніїв (чи вели-
ких талантів) природа відпочиває. Але це тільки припущення. Незаперечним зали-
шається твердження, що належної уваги серед українських читачів і критиків Анар 
не знайшов (його оповідання в антології 1984 року “Азербайджанське радянське 
оповідання” [Азербайджанське… 1984] можна не брати до уваги, бо вони потонули 
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серед творів 26 інших авторів із Азербайджану в цьому виданні). З яких би причин 
це не сталося, прикро, що українці розминулися зі справді непересічним явищем не 
тільки радянсько-пострадянської, а й світової літератури.

Цю прогалину значною мірою заповнює друк книги Анара “Білий Овен, чорний 
Овен”, здійснений видавництвом “Ярославів Вал”. Високої якості змісту й форми 
надає й те, що директор видавництва Михайло Слабошпицький добре знайомий із 
творчістю аз6ербайджанського письменника ще від 60-х років за публікаціями в за-
гальносоюзних часописах і російськомовними окремими виданнями творів Анара. 
Це частково пояснює, чому серед перекладів українською мовою в “Білому Овні, 
чорному Овні” домінують Анарові тексти 60-х років (виняток становить лише одно-
йменна з назвою книги повість за 2003 рік) і чому не репрезентовані не менш цікаві 
та плідні наступні десятиліття у творчості азербайджанського митця, тим більше 
що письменник еволюціонував, “не стояв на місці”. Можливо, акцент на шістдесят-
ництві робився через яскравий перегук із таким самим явищем в українській літера-
турі; можливо, цьому сприяло те, що значна частина Анарових оповідань і повістей 
60-х років була екранізована; можливо, завадила універсальна теперішня причина – 
обмежений обсяг видання. Та факт залишається фактом: доробок Анара поданий 
широко, цікаво, але явно недостатньо, тому широке поле діяльності ще є для наступ-
них перекладів і видань творів класика сучасної азербайджанської літератури.

Передмовою до видання стала стаття Чингіза Айтматова за 2005 рік “Сучасник 
від долі” [Айтматов 2015]. Класик киргизької літератури розповідає про те, як упер-
ше на початку 60-х років його познайомив із Анаром батько, Расул Рза. Надалі часті 
зустрічі на різноманітних зборах і засіданнях переросли у творчу і життєву дружбу 
“старшого брата” і “молодшого брата”, як підписували митці один одному свої кни-
ги. Згадує Ч. Айтматов і про перший твір Анара, який засвідчив появу небуденного 
письменника і дослідника, – це був есей про класика азербайджанської літератури 
першої половини ХХ ст. Джаліля Мамедкулізаде, в якому йшлося про важку долю 
драматурга, про його гуманістичний світогляд, про нетерпимість до релігійних і на-
ціональних упереджень і утисків, а також про крамольний навіть для 60-х років ви-
ступ Мамедкулізаде проти російського шовінізму царських часів. Особлива увага 
і любов Анара до постаті та творчості азербайджанського драматурга знаходитиме 
вияв надалі й у художніх творах, і в есеїстиці та багато в чому пояснюватиме про-
блематику Анарових творів.

Айтматов пише про велику громадську роботу Анара в царині не тільки рідної 
культури (культура для азербайджанського письменника – найвища суспільна й інди-
відуальна цінність, яка дає можливість для єднання окремих людей і цілих націй, 
всього людства) чи тюркомовного світу, а й у справі налагодження діалогу між наро-
дами і континентами, вказує на гостру актуальність і оригінальність щойно написаної 
тоді повісті “Білий Овен, чорний Овен”. А ще пише про те, що єднає обох письмен-
ників належність до покоління шістдесятників і продовження ідеалів цього поколін-
ня в подальшій творчості, бо це не просто один із етапів, “десятиліть” у розвитку 
культури, а явище концептуальне для подальшої історії: “Найталановитіші представ-
ники цього покоління в літературі, театрі, кіно відіграли величезну роль у духовно-
му, естетичному і навіть ідеологічному оновленні суспільства” [Айтматов 2015, 7]. 
Можливо, це теж пояснює зосередженість укладачів книги на творах 60-х років.

Післямовами ж до видання стали інтерв’ю з донькою письменника Ґюнель Анар-
ґизи (в тексті книги – Гюнель Анаргизи), теж літераторки й організатора літератур-
ного життя, “Виняткова людина Анар” і стаття Михайла Слабошпицького “Анар, 
який не має кордонів”. Донька письменника повідомляє малознані факти з його біо-
графії: про його замкнутість і одночасно дитячу щирість у спілкуванні з людьми, 
особливо найріднішими, про глибокий зв’язок із батьками і глибокі внутрішні пе-
реживання після їхньої утрати, про вимогливість до інших і насамперед до себе, 
про постійну наполегливу інтелектуальну і творчу працю. І про те, як важко, але 
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так само і легко, і цікаво бути донькою такої людини, як це надихає до власної не-
всипущої праці та творчості. “Його діяльність настільки всеохопна і багатогранна, 
що я не сподіваюся навіть наблизитися до цього <…> Для мене головне – це усві-
домлення того, що я роблю у житті щось корисне…” [Виняткова… 2015, 415].

М. Слабошпицький на початку статті зосереджується на тому, як Анар прийшов 
у літературу. Характеризується мистецький бомонд Азербайджану і Союзу, в колі 
якого формувався юнак як людина і творча особистість. У такому оточенні був за-
кономірним потяг до мистецтва, хоча Расул Рза бачив сина ким завгодно, лише не 
письменником. Слабошпицький пояснює це тим, що батько хотів уберегти сина від 
небезпек і тривог, які випали на його власну долю. Видається з написаного, що 
йшлося про ще одне: Рза не хотів, щоби творчість Анара була посередньою, що по-
роджувало би відповідне ставлення до обох митців. Тому так прискіпливо і довго 
Расул Рза бракував написане Анаром і дозволив надрукувати через кілька років 
творчого зростання і наполегливої праці оповідання “Остання ніч року”, яке й че-
рез десятиліття не справляє враження учнівського, належить до здобутків письмен-
ника і всієї азербайджанської літератури.

У післямові М. Слабошпицький уводить творчість Анара в широкий контекст 
багатонаціональної літератури СРСР, насамперед шістдесятницької, та літератури 
світової, не забуваючи також про її органічні зв’язки з традиціями рідної літератури 
і сучасниками-азербайджанцями. Для характеристики інтертекстуального інтелек-
туально-культурного багатства творчого світу письменника український літерату-
рознавець наводить Анарову цитату: “Мені до душі мудре поєднання духовних 
цінностей із сучасним прагматизмом, гармонійний синтез культур Сходу й Заходу – 
саме те, що, на мій погляд, може сприяти реальному становленню і розвитку уні-
версальних основ справедливості світу, сприяти вдосконаленню людства. <…> не 
відчуваю себе чисто східним письменником або чисто західним. І не тільки пись-
менником – у своєму світовідчутті я намагаюся гармонійно синтезувати ці цінності, 
вбираючи в себе й те, й те” [цит. за: Слабошпицький 2015, 427].

Але в цій самій цитаті Анар, прекрасний знавець і поціновувач західного мистец-
тва, зазначає, що не вважає себе громадянином світу. Про безмірну Анарову любов 
до рідного краю, чудове знання культури, історії, кожного закутка Азербайджану 
йдеться на початку статті-післямови. Завершує статтю теза про глибокий синтез на-
ціонального й інтернаціонального у творчості письменника, наслідком чого стали 
твори, які “охоче пропускають крізь усі кордони” і завдяки яким, “належачи своєму 
Азербайджану, Анар воднораз належить і світові” [Слабошпицький 2015, 427].

Перш ніж перейти до короткого огляду художніх творів, уміщених у книзі, варто 
згадати есей Анара “Стогін кяманчі, що очищує”, в якому письменник прагне осяг-
нути сутність сучасних конфліктів, їхні виклики і загрози існуванню людства та 
його культурно-духовним надбанням. Попри позірну неоднорідність, Анар знахо-
дить спільність азійських, пострадянських, африканських і латиноамериканських 
протистоянь (“істинні чи уявні національні інтереси”), переважно збройно-крива-
вих, що дає йому підстави твердити, що кожен із окремих конфліктів насправді є 
частиною третьої світової війни, тільки офіційно такою не оголошеної. Такою час-
тиною третьої світової письменник уважає й азербайджансько-вірменське проти-
стояння, найгострішим виявом якого став нагірнокарабаський конфлікт. Зав’язався 
вузол проблем, подолати які найближчим часом не видається можливим.

І тут Анар звертається до вже згадуваного улюбленця Дж. Мамедкулізаде, до 
його одноактної п’єси з назвою “Кяманча”. До рук озброєних азербайджанців по-
трапляє вірменин-музикант, який нікому нічого не завинив, але він приречений ста-
ти жертвою за криваві злочини озброєних його співвітчизників. Наостанок, знаючи 
про його мистецький хист, музикантові пропонують зіграти на кяманчі, що той і 
робить. Тужливі звуки інструмента відтворювали горе і вірменів, і азербайджанців, 
пробудивши у воїнах найглибші почуття людської спорідненості незалежно від нації. 
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Азербайджанці відпускають вірменина-музиканта, про що, можливо, пізніше по-
шкодують. Але зараз вони перебувають під впливом всепереможної кяманчі, чиї 
звуки не потребують жодного перекладу чи тлумачення. Це чи не шлях до вирішен-
ня конфліктів: “Ламкий голос кяманчі заглушить нарешті гуркіт гармат і брязкіт 
танків. Адже в кожного народу є такий інструмент, здатний торкнути найпотаємніші 
струни очерствілих сердець” [Анар 2015, 278]. Культура, яка не визнавала і не знала 
ніколи кордонів, може стати мостом взаємопорозуміння і взаємозбагачення між на-
ціями, цивілізаціями й релігіями. Незрозуміло тільки, чому есей розміщений у кни-
зі поміж оповіданнями і повістю 60-х (репрезентує щось більше від “малої прози”, 
але менше від повісті?), хоча за змістом значно більше пов’язаний із повістю, яка 
дала назву книзі, є своєрідною самоінтерпретаційною передмовою до цієї повісті.

Саме про єднання всіх азербайджанців та співвітчизників із іншими тюркськими 
і нетюркськими народами йдеться у “програмній” повісті всього видання “Білий 
Овен, чорний Овен”. Повість складається з двох частин – украй оптимістичної та 
вкрай песимістичної, – які є альтернативними варіантами розвитку Азербайджану і 
його культури, кожен із яких має вагоме підґрунтя в сучасному бутті нації. Можна 
було би ці частини й поміняти місцями, але тоді був би інший твір. Бо, по-перше, 
письменник, мабуть, уважає другий варіант більш імовірним, ніж перший. А по-дру-
ге, жахи національного релігійно-політичного протистояння як антиутопії повинні 
ще більше спонукати азербайджанців відмовитися від будь-якого руху в цьому на-
прямі після ідилічних картин розквіту рідної держави і кожного громадянина в ній.

Отже, перший варіант – майже утопічний – розв’язання усіх політичних, етніч-
них і релігійних проблем, наслідком чого стане високий рівень матеріального й 
особливо культурно-духовного розвою єдиної держави в історичних кордонах про-
живання усіх азербайджанців, значно ширших за сучасні. Хоча кордони не так уже 
й важливі, бо азербайджанці цілком органічно вписуються у глобалізаційні світові 
процеси, насамперед у тюрксько-іранському середовищі. Другий варіант – дуже пе-
симістичний – розпад Азербайджану і протистояння через політичні, релігійні та 
цивілізаційні суперечності, що призведе до економічного й культурного занепаду. 
Обидва варіанти мають підґрунтя у теперішньому бутті азербайджанців, і тільки 
від них самих залежить, у який бік рушить їхній розвиток. Обидва з них художньо 
реалізуються на прикладі однієї сім’ї.

Гостра актуальність “Білого Овна, чорного Овна” підтверджується тісними ти-
пологічними перегуками з романом Олександра Ірванця “Рівне/Ровно (Стіна)”, на-
писаним дещо раніше (перша публікація – у 2001 році) за повість азербайджансько-
го письменника. Типологія ця частково іде від особливостей жанру антиутопії, 
інших “внутрішніх” мистецьких законів, але насамперед – від потужних внутрішньо-
суспільних протиріч, закладених радянським минулим і сучасними глобальними 
тенденціями. Кассандрівська прозірливість роману Ірванця і повісті Анара якнай-
краще ілюструється сучасними подіями в Криму й особливо на Донбасі.

Абсолютна протилежність обох варіантів імовірного розвитку Азербайджану (чи 
багатьох інших пострадянських країн, у тому числі й України) ілюструється не 
лише економічним процвітанням/занепадом, можливістю повної самореалізації 
кожної людини чи її відсутністю, а й розквітом культури, органічністю її в бутті 
кожного громадянина чи її занепадом або перетворенням в ерзац-культуру, утвер-
дженням масового несмаку. Першу частину повісті сприймати нелегко, бо в ній 
(можливо, занадто статично, описово як для літератури, яка таки відрізняється від 
пластичних мистецтв динамікою) відтворюється система багатовікових культурних 
здобутків азербайджанців: героїчний епос, художня література, музика, архітектура, 
зокрема і промислова, ландшафтно-рекреаційні зони тощо. Усе це органічно впи-
сується у здобутки культури зарубіжної, західної та східної, а головне – витвори 
свого й іноземного мистецтва постійно актуалізуються у фестивалях, постановках, 
виставках, і ці заходи є основними інформаційними приводами для мас-медіа. 
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Прикро, що визначні явища азербайджанської культури, про які йдеться в повісті 
Анара, для нас здебільшого невідомі, але уважне прочитання “Білого Овна, чорного 
Овна” з частими звертаннями до Вікіпедії, наприклад, дасть вагомі результати в за-
повненні цієї прогалини. (Так, відразу варто налаштуватися, що твори Анара – це 
не легке чтиво, а серйозна література, яка вимагає від читача естетично-інтелек-
туальних зусиль.)

Твори 1960-х років, які увійшли до видання (повісті “Ювілей Данте” і “Коло 
(Біла гавань)”, оповідання “Ланцюжок”, “Я, ти, він і телефон”, “Грузинське прізви-
ще”, “На ранок після тієї ночі”), давно дістали визнання в Азербайджані та на всьо-
му радянсько-пострадянському просторі. Значною мірою це азербайджанські 
варіанти екзистенціалістської літератури, дуже продуктивної в радянських націо-
нальних літературах 60-х років. Суєтність і безсенсовість повсякденного існування, 
звідси – “прокидання” людини час від часу для вирішення питань “як живу?” і “для 
чого живу?”, позірна уніфікація персонажів до рівня гвинтика і глибоко приховува-
ні їхні унікальність і внутрішнє багатство, матеріальні проблеми, свої “скелети в 
шафі” майже в кожного, людина як нерозгадана “річ у собі” та прагнення спілку-
вання зі спорідненою душею, кохання розділене й нерозділене, справжнє й нереалі-
зоване, драматизм і навіть трагізм вибору, неможливість “переграти” те, що вже 
сталося, глибока туга за тим “справжнім”, яке не приходить чи оминає боком, – 
основні мотиви цих творів Анара про його сучасників.

Позірно виокремлюється оповідання “На ранок після тієї ночі”, бо звертається 
до подій 1930-х років. Вартості оповіданню надає вже те, що кривавість, тоталь-
ність і безглуздість репресій відверто відтворювалися в 60-х роках, коли арешти і 
знищення людей ще були живими переживаннями і спогадами для земляків Анара, 
хоча навіть у добу “відлиги” не толерувалася пряма розмова про свавілля сталінщи-
ни. Але наративно твір дуже близький до інших текстів Анара з рецензованого ви-
дання. Естетичної довершеності йому надає те, що письменник не вдається до 
публіцистично-декларативного засудження репресій, а відтворює їхню масовість і 
всепроникнення у свідомість і підсвідомість кожного через зображення за “дотич-
ною”. Скрегіт гальм і зупинка автомобіля біля під’їзду, стукіт чобіт сходами викли-
кають цілий спектр переживань мешканців квартир, біля яких проходять нічні 
прибульці. Їхні поточні думки і враження доповнюються постійним страхом і реф-
лексіями на свавілля репресивних органів. Хтось внутрішньо протестує, хтось 
намагається вижити, промовчавши чи пристосовуючись до подій, хтось навіть ви-
користовує їхній перебіг, прагнучи покращити матеріальний стан сексотством. 
Анекдотична розв’язка – вночі приїжджала “швидка допомога”, тому нікого не аре-
штовували – тільки підкреслює абсурдність і жахливість повсякденного  існування 
“обивателя”. А другим чи третім планом тексту постають у творі все ті ж самі ек-
зистенціалістські проблеми буття, які в основі своїй мало відрізнялися у 30-ті, чи 
в 60-ті, чи у 2000-ні роки.

Твори Анара єднають філософська зосередженість на осмисленні миттєвостей 
буття, на пошукові його сенсу, можливостей знайти взаєморозуміння, на протисто-
янні особистості й загалу, особистості й держави. Але М. Слабошпицький спра-
ведливо зазначає, що Анар постає кожен раз новатором – чи то в жанрі, чи в 
сюжетобудові, чи в нарації. Так, у рецензованій книзі поєднуються філософсько-
інтелектуальна утопічно-антиутопічна повість “Білий Овен, чорний Овен” і сати-
рична трансформація народної казки “Ланцюжок”, сюжетно цілісне оповідання 
“Я, ти, він і телефон” та оповідання “На ранок після тієї ночі”, яке поєднує кілька 
міні-історій, повість “Ювілей Данте”, в центрі якої біографія актора-невдахи, і по-
вість “Коло (Біла гавань)”, яку можна умовно назвати повістю в новелах. І кожен 
раз письменник вражає майстерністю в буденних історіях дарувати читачеві від-
криття, уводити несподівані повороти подій. Потрібне тільки читацьке вміння фік-
сувати їх, відчитувати поміж рядками.
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Попри актуальність і високий художній рівень “Білого Овна, чорного Овна”, усіх 
інших творів видання, читання яких дає естетичну насолоду і справжній катарсис-
ний ефект, у книги є дуже суттєвий недолік – неякісна робота перекладачів, редак-
тора і коректорів. Очевидно, тільки Микола Мірошниченко здійснював переклад 
“Ланцюжка” з азербайджанської мови, тому в цьому творі українською відносно 
небагато коректорських недоглядів чи росіянізмів (наприклад, бродяга (с. 199), схо-
жий (с. 206)). Решту текстів перекладали з російської, тому росіянізмами переклад 
рясно усіяний (безплатними (с. 14), жалкую (с. 16), пали жертвами (с. 33), по закін-
ченні, у міру того (с. 136), виключно (с. 142), тираж (с. 235), в обстановці (с. 251), 
по східцях (с. 261), нагострив вуха (с. 266), кінчилася (с. 286), забавний (с. 287), 
рваних туфлях (с. 293) та багато ін. – приклади бралися довільно, але з різних тво-
рів). До цього можна додати пропущені десятки разів розділові знаки чи присут-
ність їх там, де вони не повинні бути. У змісті значиться, що переклад “С. Грабара”, 
в кінці тексту повісті – “Сергія Грабаря”. У тій самій повісті “Білий Овен, чорний 
Овен” зустрічаємо такі написання назви тюркського епосу й однойменного його ге-
роя: Кероглу, Керогли і Гьорогли. Ще один епічний герой – і Ґоргуд (с. 21, 85), і Гор-
гуд (36); назва ліричного фольклорного жанру – гошма і ґошма (видається, що 
букву ґ треба було би використовувати значно активніше для перекладу онімів). 
Персонаж твору Бейрек періодично перетворюється в Бейбека і т. п.

Це дуже прикро, бо шановане видавництво “Ярославів Вал” доклало зусиль до 
належного оформлення видання – від внутрішнього наповнення книги до ошатної, 
вишуканої твердої палітурки, з логотипом серії «Перекладна література “Відлун-
ня”», світлиною письменника й азербайджанським орнаментом. Численні недореч-
ності й помилки є тим величезним ковшем дьогтю, який псує бочку меду, бо 
видання творів Анара є непересічною подією, яка знайомить українського читача з 
творчістю класика не лише азербайджанської, тюркської чи азійської літератури, а 
й – не побоюся це стверджувати – і літератури світової.

Книга Анара, надрукована в “Ярославовому Валу”, відкрила для нашого читача 
автора, якого той давно мав би відкрити, і поклала початок процесові, який, маю 
сподівання, продовжиться: давати “українське” життя через переклади і друк творів 
колись братніх і тепер не чужих народів СРСР після майже чвертьстолітньої пе-
рерви. Якщо в Україні вузьке коло дослідників і читачів ще більш-менш знайоме 
з розвитком літератури в Росії чи Білорусі за останні два десятиліття, то з іншими 
пострадянськими літературами справи досить плачевні. Що писали після 1991 року 
Ч. Айтматов, В. Биков, М. Карім (в Уфі готують до друку, а можливо, вже й видали 
Карімівську енциклопедію), Ю. Марцинкявічюс та інші корифеї? А що ми знаємо 
про митців молодших поколінь на пострадянському просторі? Особливо якщо вра-
хувати те, що у Вікіпедії майже нічого немає про сучасний стан літератур Цен-
тральної Азії, Закавказзя і прибалтійських країн. Тож чекаємо продовження серії, 
започаткованої видавництвом “Ярославів Вал”.
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Рецензия на: Тортика (Лобанова) М. В. Между молотом европейской модерниза-
ции и наковальней евразийских империй: миражи центризма в социал-демократи-
ческой практике Болгарии и России (конец XIX – начало XX ст.). – Харьков: ХГАК, 
2015. – 794 с.

 

“В мудрости Востока и Запада мы видим уже не враждебные, борющиеся силы, 
но полюса, между которыми раскачивается жизнь…” – эти слова, некогда 

сказанные Германом Гессе, можно, по всей видимости, отнести и к выводам 
М. В. Тортики (Лобановой), монография которой “Между молотом европейской мо-
дернизации и наковальней евразийских империй…” является предметом настояще-
го историографического анализа.

Характерный для ряда современных философов, политологов и историков отказ 
от тезиса о вторичности духовного и политического развития Востока, критика 
аналогичных, прочно устоявшихся штампов, говорящих об “ущербности” и атави-
стичности традиционалистских настроений в данном регионе, – все это позволило 
автору указанной монографии обратиться к методологии компаративного анализа. 
Следствием подобной практики стало создание особого комплексного подхода к 
историческому исследованию, целью которого является изучение общественно-
политических функций восточноевропейского социалистического центризма, сло-
жившегося в условиях цивилизационного взаимодействия различных субкультур 
Запада и Востока.

Итак, на авансцену рассматриваемого исследования был выведен традицион-
ный для Российской империи вопрос об адекватности ее геополитического контек-
ста логическим построениям западников и славянофилов, иными словами – тот 
классический вопрос, ответ на который на протяжении более чем двух столетий 
пытались дать П. Я. Чаадаев, А. И. Герцен, В. Г. Белинский и Ф. И. Достоевский. 
В первом приближении, очевидно, можно говорить о том, что спор этот в России 
выиграли западники, тем самым расчистив путь классовой концепции марксизма, 
этой на тот момент квинтэссенции западной общественно-политической мысли и 
фундаменту ее политической мощи. Однако уже Н. А. Бердяев писал о весьма са-
мобытной интерпретации данного направления в Российской империи, о той осо-
бой традиционалистской силе, которая изменила определяющие параметры рос-
сийского марксизма, превращая его во что-то принципиально иное, весьма далекое 
от общепринятых на Западе духовных поисков и политических ценностей. Понят-
но, что подобные тенденции не могли быть всего лишь случайным пароксизмом 
российской политической истории, напротив, как представляется, они явственно 
отражали общие тенденции, характерные для динамики социал-демократических 
отношений в Восточной Европе на рубеже XIX–ХХ вв.

В качестве иллюстрации подобных отношений автором был избран политиче-
ский разлом болгарского марксизма, внутренняя дисперсность которого, по всей 
видимости, была дополнительно связана с особым влиянием османской государ-
ственной идеологии, равно как и со спецификой, характерной для деятельности 
национально-революционных организаций (например, ВМОРО) в ее европейских 
провинциях. И действительно, сталкиваясь с постоянным давлением Европы, 
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подчиняясь мощной цивилизационной парадигме, сложившейся в Малой Азии и на 
Ближнем Востоке, Балканы оказались на перекрестье геополитических интересов 
великих держав, что привело ряд болгарских партий к идее о необходимости раз-
вития собственной балкано-средиземноморской политической субкультуры. В 
дальнейшем на практике это вылилось в создание многочисленных проектов Бал-
канской, в некоторых случаях даже Восточной, общественно-политической конфеде-
рации. Именно этот аспект стал одним из центральных направлений в историческом 
исследовании М. В. Тортики (Лобановой). Распределяя четко структурированные 
социал-демократические партии Болгарии в строгой зависимости от их геополити-
ческих приоритетов, автор сумела очертить круг внешнеполитических задач бол-
гарской “левицы”, готовой, в условиях легализации своего политического положе-
ния, выступать в поддержку не пользовавшегося симпатией среди большинства 
болгарских марксистов младотурецкого руководства.

Так сложился самобытный, сугубо центристский проект Восточной конфедера-
ции, включавший в себя не только перспективу социализации Балкан и Турции, но 
и более умеренную концепцию общедемократического развития указанного регио-
на. Более того, в рамках данного проекта допускалось политически, экономически 
и даже цивилизационно оправданное сосуществование балканских стран с Осман-
ской империей, первоначально в формате османистского, а позднее тюркистского и 
даже пантюркистского государства. На практике подобная национально-госу-
дарственная программа болгарского левого центризма, с одной стороны, опиралась 
на перспективу создания региональной межпарламентской лиги, с другой – явля-
лась следствием достаточно плотных отношений, существовавших между болгар-
скими центристами и крайне левым крылом (группа Санданского-Чернопеева) 
македоно-одринской революционной организации (ВМОРО).

Особый интерес в данном контексте представляют архивные материалы из кол-
лекции Российского государственного архива социально-политической истории 
(РГАСПИ), впервые вводимые автором в научный оборот. Так, представленные в 
монографии материалы позволяют говорить об еще одном, очевидно, косвенном 
следствии национальной политики болгарской “левицы”, представители которой 
оказались втянутыми в дипломатическую игру, связанную со стратегическими 
планами внешней разведки Германии, реализуемыми А. Парвусом (Гельфандом) в 
Турции через младотурецкую партию и, соответственно, через связанные с ней на-
циональные организации.

Впрочем, эти специфические моменты политических взлетов и падений, неожи-
данных выигрышей и таких же стремительных потерь лишь придают объемность 
историко-цивилизационному контексту анализируемой монографии. Благодаря 
чему автор словно смотрит через калейдоскоп сменяющих друг друга исторических 
событий на сложный рисунок политической жизни Балканского региона, находяще-
гося в эпицентре притязаний России, европейских государств и их ближневосточ-
ных задач. Причем задачи эти решаются над бездной консервативного сознания 
масс, готовых на подсознательном уровне противопоставить стремительности мо-
дернизационных процессов молчаливое упорство нравственных традиционалист-
ских императивов. 

Собственно, исходя из феномена подобного противостояния, автор и предлагает 
закрепить осознание целей и сущности левого центризма, стремившегося в контек-
сте классовых задач современной ему эпохи примирить Запад и Восток или, скорее, 
предложить самостоятельный путь политического и социокультурного развития не 
только Балканского, но и всего Восточноевропейского региона.

Безусловно, делая заявку на столь глубокое проникновение в ткань полити-
ческих процессов, протекавших на Востоке и Юго-Востоке Европы в конце XIX – 
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начале ХХ ст., автору стоит ознакомиться не только с материалами болгарских и 
российских архивов, но и с содержанием тюркоязычных источников, отложивших-
ся в собраниях турецких архивов. В то же время очевидно, что презентуемое 
М. В. Тортикой (Лобановой) историческое исследование более чем актуально, осо-
бенно в контексте современной исторической парадигмы, а отмеченные недостат-
ки – это не столько недостатки, сколько призыв к дальнейшей работе по осмысле-
нию тех сложнейших задач, которые, как уже отмечалось выше, ставит перед собой 
автор монографии “Между молотом европейской модернизации и наковальней ев-
разийских империй: миражи центризма в социал-демократической практике Болга-
рии и России (конец XIX – начало XX ст.)”.

С. И. Лиман



The World of the Orient, 2015, № 4                                                                                          163

ХРОНІКА

МІжНАРОдНА НАуКОвА КОНфеРеНцІя
“XІX СХОдОЗНАвЧІ ЧИТАННя А. КРИМСЬКОГО

до 120-річчя від дня народження Андрія Ковалівського”
(Київ, 16–17 жовтня 2015 р.)

16–17 жовтня 2015 р. в Інституті сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН Ук-
раїни в Києві відбулася щорічна Міжнародна наукова конференція “ХIХ Схо-

дознавчі читання А. Кримського”, присвячена 120-річчю від дня народження 
видатного вченого-сходознавця Андрія Петровича Ковалівського (1895–1969).

У пленарній частині “А. П. Ковалівський і розвиток сходознавства”, вітаючи 
учасників зібрання, керівник Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН 
України О. В. Богомолов насамперед окреслив те значення, яке для історії україн-
ського сходознавства має постать Андрія Петровича Ковалівського. Олександр Вік-
торович згадав роки свого навчання в Ленінградському університеті, де ім’я Андрія 
Петровича не було забуто, а студенти виховувалися на його прикладі. Він зазначив, 
що й тепер, звертаючись до творчої спадщини вченого, сучасні українські сходо-
знавці отримують невичерпне джерело правдивих знань та дієвих методів у роботі 
з арабськими середньовічними джерелами. Передаючи слово для доповіді професо-
рові І. Ф. Чернікову, О. В. Богомолов нагадав присутнім, що Ігор Федорович є учнем 
Андрія Петровича, свідком його життя та творчості. Таким чином, своєю присут-
ністю він незримо поєднав цей захід із постаттю видатного науковця.

Далі професор І. Ф. Черніков зробив доповідь “Спогади про Вчителя”. Скоріше 
це була розповідь, у якій Ігор Федорович згадав різні цікаві моменти з особистого 
спілкування. Зупинився він і на деяких аспектах наукової й організаційної діяльнос-
ті вченого, згадавши, зокрема, його роль у створенні Всеукраїнської асоціації сходо-
знавства, часи педагогічної роботи як професора Харківського університету. На 
завершення виступу Ігор Федорович Черніков підкреслив, що він дуже пишається 
тим, що був учнем видатного вченого-орієнталіста Андрія Петровича Ковалівського.

Спільну доповідь Е. Г. Циганкова та О. Д. Василюк (яку виголосила Оксана Дми-
трівна) присвятили першому харківському періоду наукової діяльності А. П. Кова-
лівського. Як відомо, опанувавши арабську та турецьку мови під час навчання у 
професора Агатангела Кримського в Лазаревському інституті східних мов, вихо-
дець зі шляхетного козацького роду Слобідської України, Андрій Петрович повер-
нувся до Харкова, де багато зробив для становлення не тільки українського сходо-
знавства, а й україністики. У виступі було наголошено, що протягом 1920-х років у 
роботі Ковалівського домінували українознавчі теми. І хоча східна тематика з’яв-
ляється в його розвідках лише в 1928–1929 рр., насправді він значно раніше заявив 
про себе як ентузіаст популяризації східних мов. З доповіді можна було дізнатися 
про перипетії його біографії, тісно пов’язаної з негараздами, що відбувалися в ті 
роки з науковими установами в Україні.

О. Б.  Бубенок  доповів про відомості Ібн Фадлана о “гузах” у дослідженнях 
А. П. Ковалівського. Олег Борисович зазначив, що до 1939 р., тобто до появи пере-
кладу “Рісале” Ібн Фадлана, зробленого Андрієм Петровичем, практично нічого не 
було відомо про побут, соціальний устрій, ідеологію, менталітет “гузів” першої по-
ловини Х ст. Як видання 1939 р., так і наступне 1956 р. були споряджені багатими 
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коментарями, які дозволили науковому світу по-новому поглянути на життя огузів 
останніх років існування Хозарського каганату. Завдяки роботі А. П. Ковалівського 
археологи, історики та етнографи дістали новий значний матеріал для своїх подаль-
ших досліджень про минуле огузів.

М. А. Араджионі свій виступ “Дослідження Андрія Ковалівського про підземні 
сховища зерна в маріупольських греків”, який завершив пленарне засідання, при-
святила маловідомій сторінці з біографії вченого. Вона зазначила, що хоча його за-
цікавлення цим питанням, скоріше за все, було викликане особистими мотивами 
(його дружина Олександра за походженням була маріупольська грекиня), підійшов 
до нього науковець як завжди ґрунтовно. У невеликій замітці, опублікованій у жур-
налі “Східний світ”, Андрій Петрович стисло описав це досить цікаве явище, яке ще 
побутувало в 1920-х рр. у грецьких селах і яке вони, ймовірно, перенесли з Криму. 
На жаль, подальші етнографічні експедиції вже не фіксували такого способу збері-
гання зерна в цій місцевості, що збільшує значення публікації А. П. Ковалівського 
для сучасних дослідників. Доповідь Маргарити Анатоліївни супроводжувалася ба-
гатим візуальним ілюстративним матеріалом, що дозволило краще осягнути її.

Продовжилася робота конференції засіданнями секцій: “Мови Близького та Се-
реднього Сходу”, “Літератури Близького та Середнього Сходу”, “Великий Степ”, 
“Релігії та філософські вчення Сходу”, “Далекий Схід”, “Стародавній та середньо-
вічний Схід”, “Соціально-політичні проблеми модерного Сходу (ХХ – початок 
ХХІ ст.)”.

Під час роботи секції “Мови Близького та Середнього Сходу” (голова В. С. Ри-
балкін) розгорілася жвава дискусія, оскільки всі її учасники виявилися арабістами. 
Виступи присвячувалися: метричним особливостям поезії Ібн аль-Фаріда (М. В. Бас-
тун); місцю категорії відмінка в арабській лінгвістичній традиції (І. П. Рижук); 
арабсько-іншомовним словникам суспільно-політичної лексики: спроба опису та 
класифікації (І. В. Сівков); семантичному освоєнню галліцизмів у туніському мов-
ному середовищі (О. І. Мазніченко); транслітерації іншомовних слів у списках ру-
копису Павла Алеппського “Подорож патріарха Макарія” (Ю. І. Петрова); араб-
ській антропонімічній моделі (В. С. Рибалкін).

Плідно працювала і секція “Літератури Близького та Середнього Сходу”, яка 
проходила під головуванням О. О. Хамрая та охоплювала різноманітні сфери літе-
ратур народів Сходу. Її учасники зробили доповіді на теми: «Світські та біблійні 
персонажі в мусульманському альбомі “Муракка” (XVIII ст.) з колекції Карла Фа-
берже» (А. І. Колесников); «Відображення фаталізму в “Шах-наме” Фірдоусі» 
(М. Ю. Стельмах); “Основні мотиви творчості Маґтимґули Пираґи (Махтумкулі 
Фрагі)” (М. С. Васьків); “Культурні зв’язки православних тюркофонів Причорно-
мор’я в караманлійській дидактичній літературі (Istikdaf Yaniya Icrai Ilmil edep... 
(Izmir, 1844))” (І. М. Дрига); “Мовно-освітні проблеми в літературній спадщині 
Бахтіяра Вагабзаде” (О. О. Максименко); «Сюжетно-композиційні особливості ро-
ману Ахмада Саадаві “Франкенштейн у Багдаді”» (О. Г. Хоміцька); “Романтизм у 
туніській поезії ХХ ст.” (С. В. Рибалкін); “До питання про формування колекції ру-
кописів гебрайською, арамейською та арабською мовами в Національній бібліотеці 
України ім. В. Вернадського” (О. О. Хамрай).

Секція “великий степ” проходила під головуванням О. Б. Бубенка. Були заслу-
хані доповіді: “Вольф Бейліс про уявлення ал-Мас‛уді щодо географії Східної Єв-
ропи” (В. Г. Крюков); “Східноєвропейська місія легата папи Інокентія IV абата Опі-
зо” (О. Б. Головко); “Протистояння князів Олександра й Андрія Ярославовичів у 
контексті взаємовідносин Каракоруму та Сараю” (С. М. Омаров); “Свідчення Якоба 
Рейнтельфельса про тюрко-татарські ханства XVI ст.” (Я. В. Пилипчук); “Давньоук-
раїнський таджин” (С. Д. Панишко); “Сангха часів Тувинської Народної Республіки 
у цифрах” (І. В. Отрощенко); “З історії християнізації тюрків-мусульман у м. Києві 
(ХІХ ст.)” (Н. М. Зуб (Руденко)). У повідомленні турецького професора Мустафи 
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Орала “Декілька прикладів з фольклору гагаузів” переважала анатолійська гіпотеза 
про походження гагаузів.

Секція “Релігії та філософські вчення Сходу” проходила під головуванням 
О. Д. Огнєвої, яка зробила доповідь на тему «“Суварна прабхаса сутра” та живопис-
ні втілення її сюжетів». Свій виступ В. В. Приймаченко присвятив походженню ле-
генди про переклад, старший за Септуагінту; Д. В. Шестопалець – інтепретаціям 
аятів стосовно тілесних покарань у сучасній коранічній екзегезі. Повідомлення 
Д. Є. Маркова називалося “Карунамая – Матс’єндранатх: релігійне і політичне зна-
чення синкретичного буддійського культу в традиційному Непалі”.

У роботі секції “далекий Схід”, яка пройшла під головуванням Є. В. Гобової, 
окрім заявлених учасників узяв участь С. В. Капранов з доповіддю “Китай у житті 
та думці Кіта Іккі”. Також виступили: В. В. Величко («Концепція “ослабленої вуз-
ди” у регіональній політиці танського Китаю»); Є. В. Гобова (“Мовна ситуація та 
формування культурної ідентичності у Гонконзі”); В. А. Мусійчук (“Емоційно-
оціночні епітети як мовний засіб формування образу Китаю у в’єтнамських ЗМІ”); 
С. С. Павленко (“Головні напрями діяльності Н. Фукуди – японського віце-консула 
в Одесі (1906–1909)”); С. Б. Рибалко (“Окімоно в контексті програми саморепре-
зентації Японії”); Чен Чжоу (“Сучасна китайська каліграфія: типологія підходів”).

На секції “Стародавній та середньовічний Схід”, яку очолив М. О. Тарасенко, 
цікаві доповіді виголосили: Г. В. Вертієнко  (“Нетипова зброя мітри за 10-м Яш-
том”); О. А. Заплетнюк  (“Проблема реконструкції зовнішності фараона Ехнато-
на”); М. О. Тарасенко (“Невідомі фотографії давньоєгипетського папірусу з 
бібліотеки О. Браницького (ІР НБУВ, Ф. XXIV, № 2702)”); А. М. Омановський 
(«Ціна “великої тиші” – 3000 номісм чи лібр? Про суму данини халіфа Муавії (661–
680) василевсу Константину IV (668–685)»); Д. О. Король (“Першовитоки цивілі-
заційності – проблематика докерамічних мережевих суспільств”); Ф. Ґ. Туранли 
(“Історичні умови виникнення та характеристика арабографічних тюрксько-осман-
ських рукописних документів”).

На секції “Соціально-політичні проблеми модерного Сходу (ХХ – початок 
ХХІ ст.)”, яку очолив Б. П. Яценко, не всі заявлені доповідачі змогли бути присут-
німи. Серед найцікавіших питань, порушених під час її роботи, хотілося б відзна-
чити такі: “Зовнішня політика і модель дипломатії Арабської Республіки Єгипет 
(АРЄ) початку ХХІ століття: інституціонально-історичний аспект” (В. Г. Ціватий); 
“Іран та Афганістан поч. ХХ ст. за описом чиновника митної служби Є. П. Ковальо-
ва” (О. А. Воднєва); «“Дравідський ренесанс” та його значення для небрамінського 
руху в колоніальній Південній Індії» (М. М. Усольцева); “Англійська політична сис-
тема як виклик освіченим колам Північної Індії (1885–1921 рр.)” (Ю. С. Філь); 
“Спеціальні економічні зони – каталізатор соціальних зрушень у КНР” (А. А. Ки-
лимчук); “Східна Азія як геополітичний регіон сили” (Б. П. Яценко).

Програма читань була дуже насиченою та включала в себе не тільки заслухову-
вання доповідей на пленарному та секційних засіданнях, а й культурну програму. 
Було організовано прогулянку Володимирською гіркою та Андріївським узвозом, 
де в невимушеній обстановці прекрасного осіннього сонячного дня учасники кон-
ференції обговорили її результати та плани майбутньої співпраці. Крім того, для 
всіх бажаючих відбулися екскурсії музеями Михайла Булгакова та Однієї вулиці.

За результатами роботи конференції видано збірку тез. Робочими мовами заходу 
були українська, російська та англійська. У читаннях взяли участь дослідники з де-
кількох держав (Україна, Росія, Туреччина, Азербайджан, Єгипет). Доповіді стосу-
валися найрізноманітніших сфер орієнталістики. Можна констатувати, що формат 
конференції, який охоплює різнобічні питання світового сходознавства, виправдо-
вує себе. І це ще раз довели XIХ Сходознавчі читання А. Кримського, присвячені 
ювілею видатного арабіста Андрія Петровича Ковалівського.

О. Д. Василюк
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IХ наукова конференція
“китайська цивілізація:
традиції та сучасність”

(київ, 22 вересня 2015 р.)

22 вересня 2015 року спільними зусиллями Інституту сходознавства імені 
А. Ю. Кримського, Київського національного економічного університету 

ім. Вадима Гетьмана та Української асоціації китаєзнавців була проведена 9-та що-
річна конференція “Китайська цивілізація: традиції та сучасність”. 

Символічно, що місцем проведення заходу цього разу був саме ДВНЗ Київський 
національний економічний університет, у якому на початку ХХ століття працював 
перший український вчений-китаїст Борис Григорович Курц, фундатор української 
наукової орієнталістики. Про це у своєму привітальному слові згадав президент 
громадської організації “Українська асоціація китаєзнавців” Віктор Олексійович 
Кіктенко. 

Незважаючи на те що захід тривав лише один день, програма конференції вия-
вилася дуже різнобічною та насиченою за змістом. Після привітального слова та 
пленарного засідання робота конференції продовжилася в чотирьох секціях: “Ки-
тай у сучасному світі: міжнародно-політичний аспект”, “Сучасна модель соціально-
економічного розвитку Китаю: досвід для України”, “Дослідження китайської 
цивілізації: історія, філософія, культура”, “Теоретичні та прикладні питання китай-
ського мовознавства і літературознавства”.

Варто відзначити, що серед учасників конференції були гості з різних міст Украї-
ни та з-за кордону: Польщі, Китаю й Сінгапуру. Представники посольства КНР в 
Україні також вшанували організаторів і відвідувачів конференції своїм візитом. 
Пані Чжен Вей, радник посла КНР в Україні, виступила з привітальним словом, у 
якому наголосила на важливості наукового та культурного обміну між двома краї-
нами. Її промова особливо викликала інтерес у слухачів тим, що була виголошена 
українською. Також були присутні Лю Цзюнь, радник з торговельно-економічних 
питань, і Чжан Яньбо, аташе з питань культури. Вони взяли активну участь в обго-
воренні поточного стану та перспектив китайсько-українських відносин. 

Секція “Китай у сучасному світі: міжнародно-політичний аспект” проходила за 
головування старшого наукового співробітника Національного інституту страте-
гічних досліджень при Президентові України Андрія Гончарука. Заслухані допові-
ді розкрили різні сторони міжнародної політики КНР, від дипломатичних зв’язків 
Китаю та Соціалістичної Республіки В’єтнам до перспектив співробітництва з 
Україною.

За головування професора Дмитра Лук’яненка, завідувача кафедри міжнародно-
го менеджменту ДВНЗ “Київський національний економічний університет ім. Ва-
дима Гетьмана”, відбулася найбільша за кількістю доповідачів секція “Сучасна 
модель соціально-економічного розвитку Китаю: досвід для України”. Під час ро-
боти секції прозвучали доповіді фахівців з різних наукових та освітніх закладів 
України, котрі значну увагу приділили аналізу тих факторів економічного розвитку 
КНР, ретельне дослідження яких могло б бути корисним в умовах кризового стану 
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української економіки. Крім того, окремі доповідачі торкнулися проблем соціаль-
ної політики Китаю та суспільних проблем у контексті швидкого економічного 
зростання. 

Секція “Дослідження китайської цивілізації: історія, філософія, культура”, 
котрою керував завідувач відділу Далекого Сходу Інституту сходознавства 
ім. А. Ю. Кримського НАН України Віктор Кіктенко, стала місцем для обговорення 
найрізноманітніших історико-філософських і культурних явищ та подій Китаю. 
Так, Вікторія Хілініч презентувала свою доповідь про інтерпретації “Трактату Жов-
того Імператора про внутрішнє”, в якій розкрила особливості перекладу базових 
понять китайської традиційної медицини. А гість конференції з Польщі, Лешек Со-
болевський, виступив із доповіддю про адаптації китайського ідеалу універсальної 
монархії в монархічній системі В’єтнаму. 

Найменшою за кількістю учасників, але дуже насиченою за змістом та жвавістю 
дискусій виявилася секція “Теоретичні та прикладі питання китайського мовознав-
ства і літературознавства”. Вже традиційно переважала літературознавча тематика 
доповідей, але й проблеми сучасної китайської мови в різних її аспектах – лексико-
графічному, синтаксичному, комунікативному та інших – також були розглянуті. 
Особливо жваві обговорення викликала доповідь Надії Кірносової про творчість 
китайського письменника з Тибету Алая, над перекладом роману котрого вона 
якраз працює. Конференція знову стала місцем зустрічі не тільки науковців та екс-
пертів, а й творчих людей, котрі займаються популяризацією надбань китайської 
культури в Україні. 

Щорічна наукова конференція “Китайська цивілізація: традиції та сучасність” 
вчергове стала місцем для обговорення і спілкування фахівців, що займаються до-
слідженням Китаю та всього, що стосується його сьогодення й минулого. Завдяки 
широкій тематиці представлених доповідей захід привернув увагу й багатьох сту-
дентів, аспірантів та молодих спеціалістів, що лише здобувають свій досвід у ки-
таєзнавчих студіях, а також тих, хто цікавиться Далеким Сходом.

Наразі вже розпочалися планування проведення наступної, ювілейної конферен-
ції, що проходитиме восени 2016 року вже вдесяте. До участі запрошуються всі, 
кого цікавить Китай, його історія та сучасність.

Є. В. Гобова
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Міжнародна наукова конференція

“україна – азербайджан:
на перехрестях історії та культури”

(київ, 19 червня 2015 р.)

19 червня 2015 р. в стінах Київського національного університету ім. Тараса 
Шевченка відбулася Міжнародна наукова конференція “Україна – Азербай-

джан: на перехрестях історії та культури”, організована історичним факультетом 
КНУ, Інститутом історії ім. А. Бакіханова Національної академії наук Азербайджа-
ну та Посольством Азербайджанської Республіки в Україні. Учасників конференції 
вітали декан історичного факультету університету д. і. н. проф. І. К. Патриляк та 
Тимчасовий повірений Азербайджану в Україні п. Казім Алієв.

Тематика доповідей охоплювала різні царини стосунків двох країн як у минуло-
му, так і сучасності. Зокрема, проф. В. Г. Крюков (Луганськ) запропонував доповідь 
“Азербайджан у системі торговельних зв’язків Київської Русі-України з володіння-
ми Аббасидського халіфату за даними арабських писемних джерел ІХ–Х століть”, 
проф. О. О. Мережко – “Україна та Азербайджан: схожі проблеми й спільний по-
шук їхнього вирішення (Крим і Нагірний Карабах)”, Я. І. Купчик – “Студенти-азер-
байджанці в суспільно-політичному житті України (1900–1917 рр.), проф. О. П. Ма-
шевський – “Україна та Азербайджан у міжнародних відносинах у період віднов-
лення державності (1917–1920 рр.)”. Багато корисної інформації для дослідників з 
обох країн присутні вчені могли почерпнути з доповіді к. і. н. Н. М. Зуб “Матеріали 
до історії Азербайджану в архівосховищах Києва та Одеси”.

Спеціально науковому співробітництву були присвячені доповіді к. і. н О. Д. Ва-
силюк “А. Ю. Кримський як дослідник мови та літератури Азербайджану”, доц. Фер-
хада Туранли Гардашкан оглу “Внесок азербайджанських інтелектуалів у розвиток 
науки та освіти України (до 150-річчя від дня народження професора Мугаммеда 
Садика Агабекзаде (1865–1944 рр.)”, к. ф. н. Ю. М. Кочубея “В. В. Дубровський та 
Азербайджан”. Значна частина доповідей стосувалася питань міжнародних відно-
син та дипломатії.

Під час конференції була розгорнута фотовиставка “Україна – Азербайджан: різ-
ні народи, спільна історія”. Посольство Азербайджанської Республіки в Україні 
презентувало книги українською мовою, видані за сприяння посольства.

Ю. М. Кочубей 
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Міжнародна наукова конференція
“Погляд зі Сходу: ЄвроПа в арабСьких джерелах”

(київ, 22–23 вересня 2015 р.)

Міжнародна наукова конференція з такою назвою відбулася 22–23 вересня 
2015 року у Києві. Цей захід об’єднав науковців, які займаються досліджен-

ням арабомовних джерел, пов’язаних з історією європейських держав. Провідне 
місце серед цих письмових пам’яток посідає щоденник подорожі Антіохійського 
патріарха Макарія ІІІ Ібн аз-За‘іма країнами Східної Європи в середині XVII сто-
ліття, написаний його сином і супутником архідияконом Павлом Алепським (1627–
1669). Вже кілька років поспіль науковці Румунії, України та Росії під керівництвом 
Іоани Феодоров (Інститут досліджень Південно-Східної Європи Румунської акаде-
мії) працюють у межах спільного академічного проекту над підготовкою критичного 
видання цього важливого історичного джерела мовою оригіналу з коментованим ан-
глійським перекладом. У 2011 та 2013 рр. у Бухаресті відбулися міжнародні колоквіу-
ми, присвячені дослідженню спадщини Макарія Антіохійського і Павла Алепського. 
У 2015 р. учасники проекту вирішили провести відповідний захід у Києві. Не 
останню роль у цьому відіграло давнє бажання зарубіжних колег побачити історичні 
пам’ятки, детально описані Павлом Алепським, які збереглися до наших часів.

Організаторами зустрічі стали Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського На-
ціональної академії наук України, Центр візантійської історії та цивілізації 
(UMR 8167), Інститут досліджень Південно-Східної Європи Румунської академії, а 
також історичний факультет Київського національного університета імені Тараса 
Шевченка, на базі якого відбулась конференція. З-поміж заявлених 19 доповідей 
було виголошено шістнадцять. У роботі конференції взяли участь дослідники з 
України, Франції та Румунії.

На відкритті конференції учасників привітали директор Інституту сходознавства 
ім. А. Ю. Кримського НАН України Олександр Богомолов та декан історичного фа-
культету КНУ імені Тараса Шевченка Іван Патриляк, а також співорганізатор конфе-
ренції, представник Румунської академії Іоана Феодоров. На конференцію завітав і 
аташе з питань університетського й наукового співробітництва Посольства Франції в 
Україні, директор Французько-українського центру університетського та наукового 
співробітництва пан Сільвен Ріголле, адже французька сторона, зокрема Центр візан-
тійської історії та цивілізації в Парижі (UMR 8167 Orient et Méditerranée / Monde by-
zantin) в особі Віри Ченцової, доклала найбільших зусиль для організації цього заходу.

Більшість доповідей було присвячено різним питанням, так чи інакше пов’яза-
ним зі спадщиною двох видатних церковних діячів і мандрівників XVII століття – 
патріарха Макарія Антіохійського та його сина Павла Алепського. У доповіді Юлії 
Петрової (Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України) за результа-
тами тривалої текстологічної роботи представлено висновки про співвідношення 
списків рукопису “Подорожі патріарха Макарія”. До видання критичного тексту за-
лучено чотири найважливіші рукописи: список Національної бібліотеки Франції 
(найповніша і найстаріша редакція кінця XVII ст.), лондонський список 1765 р. 
(Британський музей), дамаський список 1699 р. (Інститут східних рукописів РАН, 
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Санкт-Петербург) та київський список (XVIIІ ст.), привезений Агатангелом Крим-
ським із Сирії (особовий архів професора Омеляна Пріцака в НаУКМА). У ре-
зультаті зіставлення рукописів вдалося встановити, що він був переписаний з 
петербурзького.

Керівник проекту з видання тексту щоденника Павла Алепського Іоана Феодоров 
(Інститут досліджень Південно-Східної Європи Румунської академії), яка чимало ро-
ків присвятила роботі над рукописом сирійського архідиякона, нещодавно опублі-
кувала окремим виданням частину арабського тексту, яка стосується перебування 
мандрівників у Дунайських князівствах, з коментованим перекладом на румунську 
мову1. У своїй доповіді вона зробила огляд найважливіших з точки зору історичної 
науки повідомлень Павла Алепського про румунських правителів XVII століття.

Доповідь Овідіу Олара з Інституту історії імені Ніколає Йорга Румунської акаде-
мії також була присвячена подорожі патріарха Макарія, зокрема документам, вида-
ним або підписаним патріархом у Волощині, які зберігаються в румунських архівах 
(наразі дослідник виявив 15 таких документів). У доповіді Наталії Сінкевич (Київ – 
Тюбінген) йшлося про спостереження Павла Алепського щодо шанування святих в 
українському суспільстві XVII століття та кореляцію цих повідомлень з даними ін-
ших джерел.

Доцент КНУ імені Тараса Шевченка філолог-іраніст Олена Мазепова презенту-
вала результати текстологічного дослідження загадкового фрагмента перською мо-
вою в “Подорожі Макарія”, який був нашвидку переписаний Павлом Алепським. 
Залучивши дані історичних джерел, дослідниця ідентифікувала імена трьох поса-
дових осіб, згаданих у листі перського шаха до царя Олексія Михайловича, та впер-
ше запропонувала реконструкцію змісту листа, який досі залишався неперекладе-
ним через надто викривлену орфографію.

Співорганізатор конференції, асоційований член паризького Центру візантійської 
історії та цивілізації Віра Ченцова присвятила свою доповідь відомому портрету па-
тріарха Макарія Антіохійського в “Титулярнику” 1672 року. Дослідниця вказує на 
те, що риси обличчя антіохійського ієрарха мають явну схожість із більш раннім 
(1627 р.) гравійованим зображенням майбутнього Александрійського патріарха Ми-
трофана Крітопулоса, і припускає, що тогочасні митці могли спиратися на західні 
гравюри як зразок.

Завідувач відділу класичного Сходу Інституту сходознавства ім. А. Ю. Крим-
ського НАН України професор Валерій Рибалкін розповів про внесок львівського 
сходознавця Яреми Полотнюка в дослідження тексту “Подорожі патріарха Мака-
рія”. Він був першим в Україні, хто досліджував рукопис Павла Алепського за роз-
ширеними списками й опублікував переклад низки фрагментів про “країну козаків” 
з науковими коментарями. На жаль, значна частина доробку дослідника залишаєть-
ся в рукописному вигляді в його особовому архіві.

Втім, тематика доповідей не обмежувалася лише літературною спадщиною Ма-
карія Антіохійського і Павла Алепського й охоплювала ширше коло питань, зокре-
ма відносини християн Близького Сходу з країнами Європи. Доповідь провідного 
наукового співробітника Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН Украї-
ни Юрія Кочубея стосувалася історії контактів православного Сходу з Україною. 
Дослідник підкреслив роль “Православного сповідання віри” Київського митропо-
лита Петра Могили в поглибленні зв’язків між православним Сходом і Україною, 
вказавши на існування арабомовного перекладу цього твору 1675 року, рукопис 
якого зберігається в Патріаршій бібліотеці в Дамаску.

Аспірант Університету Париж-IV Сорбонна і Католицького інституту Парижа 
Шарбель Нассіф розповів про літургійні реформи, що відбувалися в православних 
церквах у XVII столітті завдяки діяльності таких ієрархів, як Алепський митро-
полит Мелетій Карме, Київський митрополит Петро Могила та Московський па-
тріарх Нікон.
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Доповідь дослідниці з Франції Поль Фаме-Тьєрі (Париж, Вища практична шко-
ла) була присвячена рукопису подорожі сирійського мароніта Ханни Дьяба з Алеп-
по до Парижа на початку XVIII століття. Рукопис алепського купця-мандрівника 
зберігається в єдиному списку у Ватиканській бібліотеці і досі не опублікований 
мовою оригіналу. Дослідниця є одним із перекладачів цього твору французькою 
мовою; це видання щойно вийшло у Франції2. Як носій алепського діалекту араб-
ської мови пані Поль поділилася також своїми спостереженнями щодо мовного сти-
лю обох мандрівників з Алеппо – архідиякона Павла і Ханни Дьяба, зазначивши, 
що син патріарха володів арабською літературною мовою значно краще і намагався 
писати більш вишуканим стилем, ніж його земляк, який часто використовув суто 
алепські діалектизми.

“Подорож патріарха Макарія” не єдине арабомовне історичне джерело, яке міс-
тить важливі відомості про минуле України та Європи. Як відомо, арабські руко-
писи є одними з найдавніших джерел з історії слов’ян, Києва та Київської Русі. 
Саме тому оргкомітет запросив до участі в конференції провідних дослідників цієї 
проблематики. Зокрема, професор Луганського національного університету імені 
Тараса Шевченка Віктор Крюков зробив повідомлення про територію та населен-
ня Західної Європи очима арабських мандрівників ІХ–Х століть. Картині світу у 
творах арабських мандрівників була присвячена доповідь доцента Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка Сергія Козловського. Доповідь за-
відувача відділу Євразійського степу Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримсько-
го НАН України професора Олега Бубенка стосувалася інтерпретації академіком 
А. Ю. Кримським проблеми юдаїзації хозарів за даними арабських джерел. Науко-
вий співробітник відділу сучасного Сходу Денис Шестопалець розповів про дослі-
дження професором Омеляном Пріцаком арабомовних джерел з історії Східної 
Європи, результати якого представлені в ІІІ, досі не опублікованому томі моногра-
фії вченого “Походження Русі”. Дослідниця Оксана Василюк із відділу Євразій-
ського степу повідомила про неопубліковану працю професора Харківського уні-
верситету Андрія Ковалівського про башкирів у Х столітті за записами відомого 
арабського мандрівника Ібн Фадлана. На завершення вчений із Франції Констан-
тин Цукерман (Вища практична школа (IV секцiя); Центр візантійської історії та 
цивілізації – UMR 8167) розповів про підготовку видання повного зібрання праць 
професора Луганського університету Вольфа Бейліса.

Доповіді супроводжувалися жвавими дискусіями. Після завершення роботи кон-
ференції зарубіжні учасники відвідали особовий архів професора Омеляна Пріцака 
в НаУКМА, де мали нагоду побачити київський список “Подорожі патріарха Мака-
рія” та інші рукописи і рідкісні видання.

У 2016 році планується публікація матеріалів конференції окремим збірником. 
Щодо наступної зустрічі дослідників спадщини Макарія Антіохійського і Павла 
Алепського, а також інших арабомовних джерел з історії Європи, наразі розгля-
дається можливість організувати її в одному з великих міст, яким проїжджали сирій-
ські мандрівники і пам’ятки якого були описані допитливим Павлом Алепським.

1 Paul din Alep, Jurnal de călătorie în Moldova şi Valahia, studiu introductiv, ediţia manu-
scrisului arab, traducere în limba română, note şi indici de Ioana Feodorov. Cuvânt înainte de 
Răzvan Theodorescu. Bucureşti: Editura Academiei Române; Brăila: Editura Istros a Muzeului 
Brăilei, 2014.

2 Hanna Dyâb. D’Alep à Paris. Les pérégrinations d’un jeune Syrien au temps de Louis XIV. 
Trad. de Bernard Heyberger, Jérôme Lentin, Paule Fahmé-Thiéry. Arles, Actes Sud, Sinbad, 2015.

Ю. І. Петрова
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МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 
“1st INTERNATIONAL TUTANKHAMUN GEM 

CONFERENCE: MOVING & DISPLAYING”
(Каїр, 10–14 травня 2015 року)

10–14 травня 2015 року за сприяння Міністерства старожитностей Арабської 
республіки Єгипет (ARE Ministry of Antiquities) відбулася міжнародна кон-

ференція “Перша конференція по Тутанхамону: переміщення та демонстрація” 
(1st International Tutankhamun GEM Conference: Moving & Displaying). Головним ор-
ганізатором заходу став створений у 2008 році Великий Єгипетський музей (Grand 
Egyptian Museum, далі: GEM). У заході взяло участь понад 50 науковців, 35 з яких 
виголосили доповіді.

Наразі експозиційні приміщення GEM, розташовані поблизу пірамід Гізи, ще 
перебувають на стадії будівництва, яке триватиме до 2018 року, коли GEM стане го-
ловним місцем експонування колекції знахідок із всесвітньовідомої гробниці Ту-
танхамона (KV 62), відкритої в 1921 р. Г. Картером у Долині царів (Західні Фіви). 
Сюди буде переведено близько 70 % артефактів, у тому числі золота маска, сарко-
фаги та ювелірні прикраси. Причин, чому Міністерство старожитностей вдалося до 
розбудови нового музею, чимало. Славетний Єгипетський музей, розташований у 
центрі Каїра, на площі Тахрір, було спроектовано ще в XIX столітті, а відкрито в 
1902 році.

Відтак з тих часів кількість археологічних знахідок, що надходили до його фон-
дів, почала перевищувати можливості експозиційної бази (понад 120 000 одиниць 
зберігання). До того ж розташування музею в центрі мегаполіса дещо ускладнює 
туристичну логістику. Й не виключено, що керівництво міністерства врахувало си-
туацію, яка виникла навколо музею, на площі Тахрір, під час революційних подій 
2011 року. Натомість GEM розташований поряд із військовою частиною та ретель-
но охороняється. 

До того ж у плани Міністерства старожитностей входить реставрація старої бу-
дівлі Єгипетського музею на Тахрірі, який встиг стати своєрідною Меккою для 
кількох поколінь єгиптологів. Згодом поряд із музеєм планується розбудова нових 
експозиційних приміщень, замість будівлі готелю, що згорів під час народних про-
тестів “Арабської весни”.

В амбіційних планах Міністерства старожитностей, задля залучення якомога 
більшої кількості туристів, є також відкриття ще одного музею – Національного му-
зею єгипетської цивілізації (National Museum of Egyptian Civilization (NMEC)), який 
розташований у районі Фустата, поряд з озером Аїн Ель-Сіра. Тут також тривають 
роботи над інтер’єром, і музей має буде відкритий для відвідувачів у 2018 році.

Кожен із зазначених музеїв, будівництво яких було розпочате ще у 2008 р., в 
майбутньому матиме власну функцію. GEM покликаний стати “новим домом” ко-
лекції Тутанхамона та важливим реставраційним і консерваційним центром, який 
вже відкритий і функціонує (GEM Conservation Center). У Єгипетському музеї на 
Тахрірі планується зробити значний акцент на експонуванні тимчасових виста-
вок, тоді як Музей єгипетської цивілізації займатиметься освітньо-просвітницькою 
діяльністю.
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Варто підкреслити, що, аби спростити доступ відвідувачів до новостворених му-
зеїв (GEM і NMEG), до початку їхньої роботи навіть заплановане відкриття нових 
станцій метрополітену. Вказані приклади демонструють усю серйозність намірів 
сучасного уряду Єгипту щодо розвитку туристичної галузі в найближчі роки. 

Отже, головним завданням “Першої конференції по Тутанхамону” стало залу-
чення міжнародної команди фахівців задля того, аби отримати поради та провести 
дискусію щодо експонування колекції Тутанхамона в нових галереях GEM як з тео-
ретичної, так і з практичної точки зору. Це завдання знайшло відображення і в назві 
форуму: “Переміщення та демонстрація” (“Moving & Displaying”). 

Робота конференції тривала п’ять днів, причому організатори намагалися про-
вести її у різних закладах. Урочисте відкриття конференції відбулося 10 травня в 
Національному музеї єгипетської цивілізації (NMEG), на ньому виступили міністр 
старожитностей проф. М. Ель-Даматі (M. El-Damaty) і проф. Ф. Хайкаль (F. Haikal), 
президент конференції. Серед доповідей першого дня роботи найбільшу зацікавле-
ність викликали ключові лекції: директора GEM Т. Тавфіка (T. Tawfik) “Нова кон-
цепція демонстрації речей з гробниці Тутанхамона”, в якій він виклав своє бачення 
майбутньої експозиції, та проф. Я. Малека (J. Malek) “Сучасний стан публікації 
гробниці Тутанхамона: причини цього та куди рухатися далі”, в якій було проаналі-
зовано стан і перспективи повного та новітнього видання поховального комплексу 
Тутанхамона. 

У другій половині дня були виголошені доповіді: К. Прайса (С. Price) – “Наскіль-
ки типовим є Тутанхамон? Відтворення (на перший погляд) унікальної гробнич-
ної групи”; М. Абд Ель-Рахмана (М. Abd El-Rahman), М. М. Озмана (М. М. Othman) 
і Е. Камаля (Е. Kamal) – “Зміст у контексті: пропозиція щодо нового експонування 
колекції Тутанхамона у Великому Єгипетському музеї”; Дж. Вогельсанг-Иствуда 
(G. Vogelsang-Eastwood) – “Гардероб Тутанхамона”. 

Конференційна програма 11 травня також пройшла в приміщенні Національного 
музею єгипетської цивілізації і була присвячена різноманітним проблемам тран-
спортування та консервації речей із гробниці Тутанхамона. У першій половині дня 
були виголошені такі доповіді: Т. Яссера та А. Ель-Хуссейна (Th. Yasser, A. El-Hus-
sein) – “Вивчення демонтажу, пакування та транспортування золотих саркофагів 
Тутанхамона: Історичне, технічне та графічне дослідження в програмі 3DMax”; 
Ш. Хідакі, К. Суеморі, Й. Масади, Х. Токуди, Е. Зідана (Sh. Hidaka,  K. Suemori, 
Y. Masada, H. Tokuda, E. Zidan) – “Транспортування колекції до Великого Єгипет-
ського музею – нового дому колекції Тутанхамона”; Е. Зідана, Х. Рьоміча, Г. Махгуба 
(E. Zidan, H. Roemich, G. Mahgoub) – “Дослідження ступеня ризику умов навколиш-
нього середовища, колекція Тутанхамона в Єгипетському музеї в Каїрі”; Е. Зідан, 
М. Абд Ель-Рахман, Б. Гехад та ін. (E. Zidan, M. Abd El-Rahman,  B. Gehad  et  al) – 
“Інтерпретація четвертого (внутрішнього) саркофага царя Тутанхамона з викорис-
танням цифрової рентгенографії”; Е. Абд Ель-Слаам, Е. Зідан, М. Абд Ель-Рахман 
(E. Abd El-Slaam, E. Zidan, M. Abd El-Rahman) – “Інтеграційний підхід до оцінюван-
ня четвертого (внутрішнього) саркофага царя Тутанхамона: візуальне залучення ін-
формації з джерела”.

Виступи другої половини робочого дня 11 травня конференції продовжили тему 
технічних проблем перевезення та консервації колекції Тутанхамона. Були прочи-
тані такі доповіді: К. Екмана (Chr. Eckman) – “Консервація колекції Тутанхамона”; 
Х. Камаля (H. Kamal) – “Консервація саркофагів Тутанхамона для транспортуван-
ня”; М. Ішії, К. Ямаучі, М. М. Озмана (M. Ishii, К. Yamauchi, M. M. Othman) – “Кон-
сервація текстильних виробів Тутанхамона: вступ до навчального курсу JICA та 
огляд консервації давньоєгипетського текстилю”; Н. Eль Дін Моршеда, А. Вельдме-
йєра (N. El Deen Morshed, A. Veldmeijer) – “Процедура консервації та реконструкції 



Хроніка

174                                                                                                          Східний світ, 2015, № 4

сандалій Тутанхамона в Консерваційному центрі GEM”; М. М. Озмана (M. M. Oth-
man) – “Археометричне дослідження стріл Тутанхамона”.

Робота третього робочого дня конференції 12 травня проходила в Єгипетському 
музеї, і його перша половина була присвячена візиту та дискусії навколо колекції 
Тутанхамона, розташованої на другому поверсі музею. Провідні європейські та єги-
петські фахівці обговорили як найліпші способи транспортування речей, так і про-
блеми концепції їхнього експонування на новому місці. Дискусія з цього приводу 
тривала три години.

У другій половині дня в конференційному залі музею були заслухані три допові-
ді: Е. Ельсаїда (E. Elsaeed) – “Перехід від реалізму до ідеалізму в епоху Тутанхамона 
на прикладі скульптури” (арабською мовою); М. О. Тарасенка, співробітника Інсти-
туту сходознавства ім. А. Ю. Кримського і єдиного представника Східної Європи 
на цій конференції, – «Підголівник Тутанхамона Cairo J. E. 62020: семантика в кон-
тексті сцен з “подвійними левами” Нового царства»; М. Р. Гуаш-Жане (M. R. Gu-
asch-Jané) – “Вина Тутанхамона: аналітичне та символічне дослідження”.

Робота четвертого дня конференції, 13 травня, проходила в місці, куди в най-
ближчому майбутньому буде переведена колекція Тутанхамона, – Великому Єги-
петському музеї. Спочатку учасники конференції дістали можливість відвідати 
Консерваційний центр GEM (Concervation Center), який наразі вже повністю функ-
ціонує та отримав частину пам’ятників з фондів Єгипетського музею. Центр являє 
собою потужний комплекс, що складається з низки лабораторій з найсучаснішим 
обладнанням і просторими приміщеннями, та великих залів фондосховищ. Варто 
підкреслити, що всі лабораторії є вузькоспеціалізованими (органічні матеріали, ка-
мінь, дерево, текстиль тощо). Також зазначимо, що в рамках роботи GEM постало 
завдання створення нової системи повної уніфікованої каталогізації речового фон-
ду Єгипетського музею, що має змінити існуючу систему інвентарних номерів 
(‘CG’, ‘J.E.’ ‘S.R.’).

Ознайомлення з Консерваційним центром GEM тривало понад три години, після 
чого робота конференції була продовжена в конференц-залі. У цей день були виго-
лошені такі доповіді секції “Дослідження”: Ст. Квьорка (St. Quirke) – “Неповний 
комплект? Щодо образів охоронців у похованні Тутанхамона”; Н. Каваї (N. Kawai) – 
“Нефернеферуатон у світлі об’єктів з гробниці Тутанхамона”; А. Вельдмейєра 
(A. Veldmeijer) – “Крокуючи крізь час: сандалі та взуття”; Н. Брауна (N. Brown) – 
“Контекст тростин та посохів Тутанхамона протягом XVIII династії: попередній 
аналіз”; А. Вельдмейєра та С. Ікрам (A. Veldmeijer, S. Ikram) – “Посохи для ходьби з 
гробниці Тутанхамона”.

По завершенню робочої частини і дискусії учасники конференції дістали мож-
ливість відвідати будівельний майданчик, де зусиллями міжнародної команди три-
ває будівництво музейних корпусів GEM.

Останній робочий день конференції пройшов у “Кімнаті Ахмеда Баші Камаля” в 
Міністерстві старожитностей (Замалек). Секція цього дня мала назву “Тутманія” та 
була присвячена сучасним рецепціям навколо особи Тутанхамона та старожитнос-
тей з його гробниці. Виголошено такі доповіді: Кр. Наутона (Chr. Naunton) – “На-
родний фараон”; дві доповіді В. Веттенгеля (W. Wettengel) – “Тутанхамон – його 
гробниця та його скарби. Новий спосіб презентації об’єктів Тутанхамона” та “На-
стінний розпис гробниці Тутанхамона”; А. Леговскі (A. Legowski) – «“Ці жалюгідні 
виставки реплік”. Можливості та проблеми вивчення Тутанхамона за репліками». 
Зазначимо, що доповіді В. Веттенгеля та А. Леговскі були присвячені досвіду екс-
позиції створеної в Німеччині виставки точних копій гробниці і речей Тутанхамона, 
що вже кілька років надзвичайно вдало проходить у Європі та за її межами. 

Завершили роботу конференції підсумовуючі доповіді директора GEM Т. Тавфі-
ка, міністра старожитностей проф. М. Ель-Даматі (M. El-Damaty) та президента 



Хроніка

The World of the Orient, 2015, № 4                                                                                          175

конференції проф. Ф. Хайкаль (F. Haikal), в яких були відзначені результати роботи 
конференції і заявлено, що за матеріалами виголошених доповідей Міністерство 
старожитностей видасть збірник наукових праць. З урахуванням вдалого проведен-
ня та гарних результатів першої конференції Організаційний комітет наголосив, що 
наступна, “Друга конференція по Тутанхамону” буде проведена в Каїрі вже у травні 
2016 року. Ввечері цього ж дня учасники конференції були запрошені на урочисте 
відкриття в Єгипетському музеї тимчасової виставки “Один бог – три релігії. Релі-
гійна толерантність на Нілі”, присвяченої середньовічним релігійним пам’ятникам 
християнства, іудаїзму та ісламу в Єгипті, на якій експонуються унікальні зразки 
сакрального мистецтва з низки музеїв Каїра та Александрії.

М. О. Тарасенко
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SummarieS

O. Bubenok
А. P. KOVALIVSKY

AS A RESEARCHER OF THE PAST OF THE OGUZES
In this article attention is accented on the fact that before the publication of translation 

of book of Ibn Fadlan the scholars-orientalists knew only the texts of Moslem authors of 
Х century AD where the geographical location of the early Oguzes (Guzes) was speci-
fied – they lived in steppes to the east of Volga and to the north of Khwarizm. The 
achievements of А. P. Kovalivsky are the first translation and entering into the scientific 
using Ibn Fadlan’s book firstly where much information was not only about the geo-
graphical location of the early Oguzes (Guzes) but also about their ideology, social de-
vice, way of life and the character of relations with the Moslems in the first half of 
Х century AD.

О. Б. Бубенок
А. П. КОВАЛІВСЬКИЙ

ЯК ДОСЛІДНИК МИНУЛОГО ОГУЗІВ
У статті увага акцентується на тому, що до публікації перекладу твору Ібн Фад-

лана вченим-орієнталістам були відомі лише ті тексти мусульманських авторів 
Х ст., де вказувалося на географічне положення ранніх огузів (гузів) – вони жили в 
степах на схід від Волги та на північ від Хорезму. Заслугою А. П. Ковалівського 
стало те, що він уперше переклав та ввів до наукового обігу “Рісале” Ібн Фадлана, 
де чимало уваги було приділено не лише географічному положенню огузів-“гузів”, 
а і їхній ідеології, соціальному устрою, побуту, а також характеру взаємовідносин з 
мусульманами в першій половині Х ст.

О. Б. Бубенок
А. П. КОВАЛЕВСКИЙ

КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОШЛОГО ОГУЗОВ
В статье внимание акцентируется на том, что до публикации перевода сочине-

ния Ибн Фадлана ученым-ориенталистам были известны лишь те тексты мусуль-
манских авторов Х в., где указывалось на географическое положение ранних огу-
зов (гузов) – они жили в степях на восток от Волги и на север от Хорезма. 
Заслугой А. П. Ковалевского стало то, что он впервые перевел и ввел в научный 
оборот “Рисале” Ибн Фадлана, где немало внимания было уделено не только гео-
графическому положению огузов-“гузов”, но и их идеологии, социальному устрой-
ству, быту, а также характеру взаимоотношений с мусульманами в первой поло-
вине Х в.
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O. Vasylyuk, E. Tsygankova
ANDRІY KOVALIVSKY:

THE FIRST STEPS IN ORIENTALISTICS
The article is devoted to the first period of work of Andrіy Kovalivsky (1895–1969), 

the distinguished Ukrainian Arabist. The establishment, development, decline and aboli-
tion of the domestic oriental studies in Kharkiv during the period from 1920 – till the first 
half of the 1930s are described. Andriy Kovalivsky’s role in setting up the first institu-
tions specializing in oriental studies, such as Ukrainian Scientific Association of the 
Orientalistics, Courses of Oriental Languages, College of Oriental Studies and Oriental 
Languages, Ukrainian Scientific and Research Institute of Oriental Studies, Kharkiv Af-
filiate of the Institute of Linguistics and other institutions is analysed.

О. Д. Василюк, Е. Г. Циганкова
АНДРІЙ КОВАЛІВСЬКИЙ:

ПЕРШІ КРОКИ В ОРІЄНТАЛІСТИЦІ
У статті йдеться про становлення видатного українського арабіста Андрія Пе-

тровича Ковалівського (1895–1969). Досліджуються роки зародження, розвитку, 
знищення та занепаду вітчизняної орієнталістики (1920 – перша половина 
1930-х рр.) у Харкові. Аналізується роль Андрія Ковалівського в створенні перших 
вітчизняних сходознавчих установ – Всеукраїнської наукової асоціації сходознав-
ства, курсів східних мов, технікуму сходознавства та східних мов, Українського 
науково-дослідного інституту сходознавства, Харківської філії інституту мово-
знавства та ін.

О. Д. Василюк, Э. Г. Цыганкова
АНДРЕЙ КОВАЛЕВСКИЙ:

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ОРИЕНТАЛИСТИКЕ
В статье исследуются годы становления выдающегося украинского арабиста 

Андрея Петровича Ковалевского (1895–1969). Исследуется зарождение, развитие, 
уничтожение и упадок отечественной ориенталистики в 1920 – первую половину 
1930-х гг. в Харькове. Анализируется роль Андрея Ковалевского в создании пер-
вых отечественных востоковедных учреждений – Всеукраинской научной ассоциа-
ции востоковедов, курсов восточных языков, техникума востоковедения и восточ-
ных языков, Украинского научно-исследовательского института востоковедения, 
Харьковского филиала Института языкознания и др.

V. Dzevanovsky-Petrashevsky
NEW DOCUMENTS ON THE HISTORY 

OF THE LAZAREV INSTITUTE
OF ORIENTAL LANGUAGES  FROM THE ARCHIVE

OF ACADEMICIAN N. YA. MARR
The article is concerned with a set of documents dealing with a so far poorly explored 

period in the history of Moscow Oriental Studies which embraces the time when politi-
cal regimes changed (1917–1920). These materials which are published for the first time 
give us an idea about hard circumstances under which the Lazarev Institute existed over 
these several years. They also help trace the stages of its transformation and shed light 
on the role of Saint Petersburg scholars seeking to maintain the traditions of Moscow 
Oriental Studies.
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В. М. Дзевановський-Петрашевський
НОВІ ДОКУМЕНТИ З ІСТОРІЇ 

ЛАЗАРЕВСЬКОГО ІНСТИТУТУ СХІДНИХ МОВ
З АРХІВУ АКАДЕМІКА М. Я. МАРРА

У статті розглядається блок документів, присвячених досі мало вивченому пе-
ріоду в історії московського сходознавства, який охоплює час зміни режимів влади 
(1917–1920). Завдяки цим матеріалам, що публікуються вперше, наразі можна 
скласти уявлення про те, в яких непростих умовах існував Лазаревський інститут 
ці кілька років. Вони допомагають також простежити етапи його перетворення і 
проливають світло на роль петербурзьких вчених, які намагалися зберегти традиції 
московського сходознавства.

В. М. Дзевановский-Петрашевский
НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ 

ЛАЗАРЕВСКОГО ИНСТИТУТА ВОСТОчНЫХ ЯЗЫКОВ
ИЗ АРХИВА АКАДЕМИКА Н. Я. МАРРА

В статье рассматривается блок документов, которые посвящены до сих пор 
мало изученному периоду в истории московского востоковедения, охватывающе-
му время смены режимов власти (1917–1920). Благодаря этим впервые публи-
кующимся материалам сегодня можно составить представление о том, в каких 
непростых условиях существовал Лазаревский институт эти несколько лет. Они 
помогают также проследить этапы его преобразования и проливают свет на роль 
петербургских ученых, стремившихся сохранить традиции московского востоко-
ведения.

Yu. Kochubey
A. P. KOVALIVSKY 

AND “THE ANTHOLOGY OF ORIENTAL LITERATURES”
(KHARKIV, 1961) 

The author shows a great importance of the A. P. Kovalivsky’s book which occupies a 
significant place in the history of Ukrainian Oriental studies. It contains a research paper 
of the book creator about studying of the Orient in the Kharkiv University and in the city 
of Kharkiv in the XVIIIth–XXth centuries as well as a reader of samples of translations 
from different oriental languages done in Kharkiv. Especially valuable are large and rich 
in content notes prepared by him where he fixed the names of many translators who were 
victims of the Stalinist repressions and doomed to oblivion. First of all it concerns the 
literatures of the so-called “Soviet East” to which the author of the book gave important 
place side by side with the literatures of “foreign East”.

Ю. М. Кочубей
А. П. КОВАЛІВСЬКИЙ

І “АНТОЛОГІЯ ЛІТЕРАТУР СХОДУ” (ХАРКІВ, 1961)
Автор розкриває велике значення книги А. П. Ковалівського, яка займає важли-

ве місце в історії українського сходознавства. Вона містить дослідження творця 
книги про вивчення Сходу в Харківському університеті та Харкові у ХVІІІ–ХХ ст. 
та хрестоматію зразків перекладів з різних східних мов, здійснених у Харкові. Осо-
бливу цінність мають складені ним розлогі і дуже інформативні примітки, де за-
фіксовані імена багатьох перекладачів, які стали жертвами сталінських репресій і 
були засуджені на забуття. Це насамперед стосується літератур т. зв. “Радянського 



Summaries

The World of the Orient, 2015, № 4                                                                                          179

Сходу”, яким автор книги присвятив значне місце, поряд з літературами зарубіж-
ного Сходу.

Ю. М. Кочубей
А. П. КОВАЛЕВСКИЙ

И “АНТОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУР ВОСТОКА” (ХАРЬКОВ, 1961)
Автор раскрывает большое значение книги А. П. Ковалевского, занимающей 

важное место в истории украинского востоковедения. Она содержит исследование 
создателя книги об изучении Востока в Харьковском университете и Харькове в 
ХVIII–ХХ вв. и хрестоматию образцов переводов из разных восточных языков, осу-
ществленных в Харькове. Особую ценность имеют составленные им обширные и 
очень информативные примечания, в которых зафиксированы имена многих пере-
водчиков, ставших жертвами сталинских репрессий, которые были обречены на 
забвение. Это, прежде всего, касается литератур так называемого “Советского Вос-
тока”, которым автор книги уделил значительное место, наряду с литературами за-
рубежного Востока.

V. Krukov
INFORMATION ABOUT ṢAQĀLIBA

IN THE ARABIC WRITING DOCUMENTS
OF IX–Xth CENTURIES

In this paper, an attempt of the selection from the sum total of information about 
ṣaqāliba mentioned in the scientific works of scientists of the Arab Caliphate in IX–
Xth centuries message about the ancestors of Ukrainians is offered. The author of this ar-
ticle analyzes the semantics of etnonim ṣaqāliba. According to this information the 
ancestors of Ukrainians lived in territorial space which stretched from the east to west 
from the upper reaches of the Siver Donec river to Pannonia. The process of expansion in 
the region of residence of the ancestors of Ukrainians to east to the lower reaches of the 
river Kuban is reflected in studied original text. The scientist-adib of mid-Xth century al-
Mas‛udi knew some historical facts of Ukraine-Russ of a hundred years standing with re-
spect to time of writing his work, in particular, government in Kiev of annalistic Dir. The 
reports of the representatives of the “classical school” of Arab geographers that the main 
center of furs trading of the “Country of Slavs” is Kiev are important as well.

В. Г. Крюков
ВІДОМОСТІ ПРО ṢAQĀLIBA

В АРАБСЬКИХ ПИСЕМНИХ ДОКУМЕНТАХ
ІХ–Х СТОЛІТЬ

Стаття є спробою виокремлення із загального обсягу повідомлень про ṣaqāliba, 
присутніх у творах учених Арабського халіфату ІХ–Х століть, інформації про 
предків українців з подальшим дослідженням семантичного значення названого 
етноніма. Виявлено, що, згідно з цією інформацією, предки українців мешкали на 
територіальному просторі, який простягався зі сходу на захід від верхоріччя Сівер-
ського Дінця до Середньодунайської низовини. Разом з тим у досліджуваному дже-
рельному матеріалі відображений процес поширення регіону розселення предків 
українців на сході до пониззя ріки Кубані. Ученому-адібу середини Х століття ал-
Мас‛уді були відомі деякі факти з історії України-Русі столітньої давності від часу 
написання ним свого твору, а саме правління в Києві літописного Діра. Важливою 
є також інформація представників “класичної школи” арабської географії, де го-
ловним центром хутрової торгівлі “країни слов’ян” називається місто Київ.
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В. Г. Крюков
ДАННЫЕ ПРО ṢAQĀLIBA

В АРАБСКИХ ПИСЬМЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ
ІХ–Х ВЕКОВ 

Статья представляет собой попытку выделения из общей совокупности сведений 
о ṣaqāliba, которые присутствуют в сочинениях ученых Арабского халифата 
ІХ–Х веков, информации о предках украинцев с последующим исследованием се-
мантического значения названного этнонима. Выявлено, что, согласно этой инфор-
мации, предки украинцев проживали на территориальном пространстве, которое 
простиралось с востока на запад от верховьев Северского Донца до Среднедунай-
ской низменности. Вместе с тем в исследуемых оригинальных текстах отображен 
процесс расширения региона проживания предков украинцев на восток до низовьев 
реки Кубани. Ученому-адибу середины Х века ал-Мас‛уди были известны некото-
рые факты истории Украины-Руси столетней давности относительно времени напи-
сания им своего сочинения, в частности правления в Киеве летописного Дира. 
Важными являются сообщения представителей “классической” школы арабской 
географии о главном центре меховой торговли “страны славян” – городе Киеве.

S. Kapranov
KITA IKKI AND THE MODERNIZATION OF CHINA

The article is devoted to the views of Japanese political thinker Kita Ikki (1883–1937) 
upon the modernization of China. In the first part of the article a brief biography of the 
thinker is presented, which focuses on his relations with the Chinese revolutionaries and 
participation in Xinhai Revolution of 1911. Next, the main ideas about China’s moder-
nization in major works of Kita Ikki are considered in chronological order. The present 
article demonstrates the changes of his views on Confucianism, the peculiarities of his 
understanding of modernization and its ways, and connection between the modernization 
of China and that of Japan.

С. В. Капранов
КІТА ІККІ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ КИТАю

Статтю присвячено поглядам японського політичного мислителя Кіта Іккі (1883–
1937) на модернізацію Китаю. У першій частині статті викладено стислу біографію 
мислителя, де зроблено акцент на його зв’язках із китайськими революціонерами 
та участі в Сіньхайській революції 1911 р. Далі у хронологічному порядку розгля-
нуто основні ідеї щодо модернізації Китаю в головних працях Кіта Іккі. Показано 
зміни його поглядів на конфуціанство, визначено особливості розуміння модерніза-
ції та її шляхів, зв’язку модернізації Китаю та Японії.

С. В. Капранов
КИТА ИККИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ КИТАЯ

Статья посвящена взглядам японского политического мыслителя Кита Икки 
(1883–1937) на модернизацию Китая. В первой части статьи изложена краткая био-
графия мыслителя, где сделан акцент на его связях с китайскими революционерами 
и участии в Синьхайской революции 1911 г. Далее в хронологическом порядке рас-
смотрены основные идеи касательно модернизации Китая в главных трудах Кита 
Икки. Показаны изменения его взглядов на конфуцианство, определены особен-
ности понимания модернизации, ее путей, связи модернизации Китая и Японии.
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M. Usoltseva
“LINGUISTIC IDENTITY”: 

FROM SOCIAL REFORMS TO “NATIONAL qUESTION”
(SOUTH INDIAN CONTEXT, 1860–1930s)

Social reform process in South India which began in 1860’s occurred in parallel with 
“Dravidian cultural renaissance”. This renaissance took place largely because of the re-
search of several colonial orientalists during the XIX century, who substantiated the inde-
pendence of Dravidian languages from Sanskrit. During the literary renaissance, which 
was the part of Dravidian cultural regeneration, the democratization of the literary lan-
guage took its place because from the second half of the ХІХ century it became an effec-
tive way of promoting the social reforms. At the same time language was a special factor 
of political and cultural identity of the local intelligentsia. On the basis of this factor such 
specific phenomena of South Indian nationalism as “linguistic nationalism” and “Dravi-
dian cultural nationalism” were born. This article analyzes the importance of the “lan-
guage factor” for several generations of intellectuals of South India, which allows us to 
consider the process of social reform in a broader perspective.

М. М. Усольцева
“МОВНА ІДЕНТИчНІСТЬ”: 

ВІД СОЦІАЛЬНИХ РЕфОРМ ДО “НАЦІОНАЛЬНОГО ПИТАННЯ”
(ПІВДЕННОІНДІЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ, 1860–1930 рр.)

Соціальні реформи Південної Індії, що розпочалися в 1860-х рр., відбулися на 
тлі “дравідського культурного ренесансу”. Цей ренесанс мав місце великою мірою 
завдяки дослідженням колоніальних орієнтологів, що протягом XIX ст. обґрунтува-
ли незалежність дравідських мов від санскриту. Літературний ренесанс, що був 
частиною дравідського культурного відродження, відзначився демократизацією лі-
тературної мови, адже літературна мова з 2-ї пол. ХІХ ст. ставала ефективним спо-
собом поширення соціальних реформ. У цей же час мова стає особливим фактором 
політико-культурної ідентичності місцевої інтелігенції, на базі якого народжуються 
такі феномени південноіндійського націоналізму, як “лінгвістичний націоналізм” та 
“дравідський культурний націоналізм”. У цій статті аналізується значення “мовного 
фактора” для декількох поколінь інтелектуалів Південної Індії, що дає нам можли-
вість розглянути процес соціальних реформ у більш широкій перспективі. 

М. Н. Усольцева
“ЯЗЫКОВАЯ ИДЕНТИчНОСТЬ”:

ОТ СОЦИАЛЬНЫХ РЕфОРМ ДО “НАЦИОНАЛЬНОГО ВОПРОСА”
(южНОИНДИЙСКИЙ КОНТЕКСТ, 1860–1930 гг.)

Социальные реформы Южной Индии, начало которым было положено в 
1860-х гг., произошли на фоне “дравидского культурного ренессанса”. Этот ренес-
санс имел место во многом благодаря исследованиям колониальных ориентологов, 
которые на протяжении XIX в. обосновали независимость дравидских языков от 
санскрита. Литературный ренессанс, который был частью дравидского культурно-
го возрождения, отличился демократизацией литературного языка, ведь литератур-
ный язык со второй пол. XIX в. становился эффективным способом распростране-
ния социальных реформ. В это же время язык становится особым фактором 
политико-культурной идентичности для местной интеллигенции, на базе которого 
рождаются такие феномены южноиндийского национализма, как “лингвистический 
национализм” и “дравидский культурный национализм”. В данной статье анализи-
руется значение “языкового фактора” для нескольких поколений интеллектуалов 



Summaries

182                                                                                                          Східний світ, 2015, № 4

Южной Индии, что дает нам возможность рассмотреть процесс социальных ре-
форм в более широкой перспективе.

M. Vas’kiv
AZERBAIJAN LITERATURE IN UKRAINIAN ISSUES

In the article the short description of about 45 issues of Azerbaijan literary works in 
Ukrainian in a period from 1930s till nowadays is represented. The article deals with the 
reasons of actualization the creative works of those or the other Azerbaijan writers, the 
contact relations and typological connection of two literatures, the most famous transla-
tors, the peculiarities of translation, kinds of issues, and also it is about the prospects and 
needs of future activity in translation, development of Ukrainian-Azerbaijan literary and 
cultural relations.

М. С. Васьків
АЗЕРБАЙДжАНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

В УКРАЇНСЬКИХ КНИжКОВИХ ВИДАННЯХ
У статті дається стисла характеристика близько 45 видань творів азербайджан-

ської літератури українською мовою за період від 1930-х років до сьогодення. 
Йдеться про причини звернення до творчості тих чи інших митців Азербайджану, 
про контактні зв’язки і типологічну спорідненість двох літератур, про найвідомі-
ших перекладачів, особливості перекладу, типи видань тощо, а також про перспек-
тиви і потреби подальшої діяльності у справі перекладу, розвитку українсько-
азербайджанських літературних, культурних зв’язків.

Н. С. Васькив
АЗЕРБАЙДжАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

В УКРАИНСКИХ КНИжНЫХ ИЗДАНИЯХ
В статье дается сжатая характеристика около 45 изданий произведений азер-

байджанской литературы на украинском языке за период от 1930-х годов до сегод-
няшнего периода. Идет речь о причинах обращения к творчеству тех или иных 
писателей Азербайджана, о контактных связях и типологическом родстве двух ли-
тератур, о самых известных переводчиках, особенностях перевода, типах изданий и 
т. д., а также о перспективах и необходимости дальнейшей деятельности в деле пе-
ревода, развития украинско-азербайджанских литературных, культурных связей.

O. Khamray
PRACTICAL TRANSCRIPTION OF ARABIC THEOFOR NAMES

The author considers the possibility of “practical” transcription of the Arabic theofor 
names using Cyrillic alphabet, i. e. only by standard set of letters, used in the Ukrainian 
language. The special attention is paid to nominal groups containing letters like “ayn” 
and hamza. The main author’s conclusion is the Ukrainian writing system possesses suf-
ficient means for transcribing the Arabic theofor names without additional symbols.

О. О. Хамрай
ПРАКТИчНА ТРАНСКРИПЦІЯ ІМЕННИХ ГРУП

З ТЕОфОРНИМИ КОМПОНЕНТАМИ
АРАБСЬКОГО ПОХОДжЕННЯ

Автор розглядає можливість практичної транскрипції іменних груп з теофорни-
ми компонентами арабського походження українською мовою. Особливу увагу 
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приділено звукам, що позначаються такими літерами, як “айн” і гамза. Основний 
висновок полягає в тому, що українська мова й система письма мають досить необ-
хідних засобів для адекватної практичної транскрипції арабських теофорних імен. 

А. А. Хамрай
ПРАКТИчЕСКАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ ИМЕННЫХ ГРУПП

С ТЕОфОРНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ
АРАБСКОГО ПРОИСХОжДЕНИЯ

Автор рассматривает возможность практической транскрипции именных групп с 
теофорными компонентами арабского происхождения на украинском языке. Особое 
внимание уделено звукам, обозначаемым такими буквами, как “айн” и гамза. 
Основной вывод заключается в том, что украинский язык и система письма имеют 
достаточно необходимых средств для адекватной практической транскрипции араб-
ских теофорных имен.

M. Godzińska
LIVING qURAN OF TURKISH ALEVIS 

IN THE CONDITIONS OF MODERN SOCIETY
Alevis are a heterogenic group which in Turkey identifies itself with Turkish (and 

Kurdish) ethnicity. Their religious tradition consists of elements of pre-Islamic Turkish 
culture, Zoroastrianism, Sunni and Shiah Islam (including various Sufi movements), 
Christianity and even Judaism. Nowadays all their sacred texts gained a written form 
although they have been passed to new generations in oral way. Among the most re-
spected of those texts we can find poems called duvaz, written by great Alevi poets of 
13th–17th centuries. They are recited during religious ceremonies (Tur. cem). 

A very interesting question is the attitude of Alevis towards the Quran which is be-
lieved to have been fabricated by the opponents of Imam Ali. However, Alevis very often 
talk about a Living Quran (Tur. Canlı Kuran) – zakir, a man who recites during ceremo-
nies duvazs and other prayers. If zakir is the Living Quran his recitations naturally gain 
the status of the words of the Quran. The Quran is not only the message of God but also 
a canon of religious and a law rules, it has also status of unchangeable text. The content 
of duvazs is neither so complete nor unchangeable. Last years many changes were de-
termined by modernization and urbanization of the traditional, rural societies. The insti-
tution of zakir changes all along and slips out of the former rules. Oral or lecto-oral 
knowledge transition must give place to the mass printing and Internet culture. Even to-
day the texts of the prayers and duvazs are being modified in the process of oral transition 
and even in printed versions due to the fact that they are very imprecise. This does not 
help to come up with some canon of religious knowledge. Quite opposite: many new ver-
sions of the old texts are created. But Alevis still talk about the Living Quran and believe 
that its contemporary content is identical with the one from centuries ago. 

In this article the texts recited by zakir during one of the cem ceremonies are analysed 
to point out their elements describing Alevi doctrine and to explain how their main topics 
are taught to the participants of the ceremony. 

М. Годзинська
жИВИЙ КОРАН ТУРЕЦЬКИХ АЛЕВІТІВ
В УМОВАХ СУчАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Алевіти є гетерогенною групою, яка в Туреччині ідентифікує себе з турецькою 
(і курдською) національністю. Їхня релігійна традиція складається з елементів 
доісламської турецької культури, зороастризму, сунітського і шиїтського ісламу 
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(включно з різними суфійськими рухами), християнства та навіть іудаїзму. На сьо-
годні всі їхні священні тексти отримали письмову форму, хоча й були передані но-
вим поколінням усним шляхом. Серед найбільш шанованих поміж цих текстів 
можна знайти вірші, звані duvaz, написані великими алевітськими поетами XIII–
XVII століть. Вони читаються під час релігійних церемоній (тур. cem).

Дуже цікавим питанням є ставлення алевітів до Корану, який, вважається, був 
сфабрикований супротивниками імама Алі. Проте дуже часто алевіти говорять про 
Живий Коран (тур. Canlı Kuran) – закіра (zakir) – людину, яка декламує під час це-
ремоній duvaz та інші молитви. Якщо закір є Живим Кораном, то його декламації, 
природно, набувають статусу слів Корану. Коран – це не тільки послання Бога, але 
також канон релігійних і юридичних законів, крім того, він має статус незмінного 
тексту. Зміст duvaz ані настільки повний, ані незмінний. За останні роки багато 
змін було зумовлено модернізацією та урбанізацією традиційного сільського сус-
пільства. Інститут закірів постійно змінюється і вислизає з колишніх правил. Усна 
або лекційно-усна передача знання повинна поступитися місцем масовій друкова-
ній та Інтернет-культурі. Навіть сьогодні тексти молитов і duvaz модифікуються в 
процесі усної передачі та навіть у друкованих версіях у зв’язку з тим, що вони 
дуже неточні. Це не сприяє тому, щоб сформувати певний канон релігійного знан-
ня. Навпаки: створюються багато нових версій старих текстів. Але алевіти досі го-
ворять про Живий Коран і вважають, що його сучасний зміст ідентичний з тим, 
який був століття тому.

У нашій статті подається аналіз текстів, декламованих закіром під час однієї з 
церемоній cem, щоб виокремити їхні елементи, які описують алевітську доктрину, 
і пояснити, як їхні головні теми вивчаються учасниками церемонії. 

М. Годзинская
жИВОЙ КОРАН ТУРЕЦКИХ АЛЕВИТОВ

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Алевиты представляют собой гетерогенную группу, идентифицирующую себя в 

Турции с турецкой (и курдской) национальностью. Их религиозная традиция со-
стоит из элементов доисламской турецкой культуры, зороастризма, суннитского и 
шиитского ислама (включая различные суфийские движения), христианства и даже 
иудаизма. На сегодня все их священные тексты обрели письменную форму, хотя и 
были переданы новым поколениям устным путем. Среди наиболее почитаемых 
текстов – стихи, называемые duvaz, написанные великими алевитскими поэтами 
XIII–XVII веков. Они читаются во время религиозных церемоний (тур. сem).

Очень интересным вопросом является отношение алевитов к Корану, который, 
считается, был сфабрикован противниками имама Али. Однако очень часто алеви-
ты говорят о Живом Коране (тур. Canlı Kuran) – закире (zakir) – человеке, декла-
мирующем во время церемоний duvaz и другие молитвы. Если закир является 
Живым Кораном, то его декламации, естественно, получают статус слов Корана. 
Коран – это не только послание Бога, но также канон религиозных и юридических 
законов, кроме того, он имеет статус неизменного текста. Содержание duvaz ни на-
столько полно, ни неизменно. За последние годы многие изменения были обуслов-
лены модернизацией и урбанизацией традиционного сельского общества. Институт 
закиров постоянно меняется и выскальзывает из бывших правил. Устная или 
лекционно-устная передача знания должна уступить место массовой печатной и 
Интернет-культуре. Даже сегодня тексты молитв и duvaz модифицируются в про-
цессе устной передачи и даже в печатных версиях в связи с тем, что они очень не-
точны. Это не способствует тому, чтобы сформировать определенный канон 
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религиозного знания. Наоборот – создаются много новых версий старых текстов. 
Но алевиты до сих пор говорят о Живом Коране и считают, что его современное со-
держание идентично содержанию многовековой давности.

В нашей статье дается анализ текстов, декламированных закиром во время одной 
из церемоний cem, чтобы выделить их элементы, описывающие алевитскую док-
трину, и объяснить, как их главные темы изучаются участниками церемонии.

D. Tsolin
THE PARAPHRASES OF THE BIBLICAL POETRY

IN THE TARGUM ONqELOS: 
ELEMENTS OF ESCHATOLOGICAL INTERPRETATION

This article is concerned with the analysis of paraphrases of the biblical poetry in the 
Targum Onqelos – Jewish translation of the Torah (Pentateuch) into Aramaic which was 
made in I–III centuries. The main problem is the presence of additional materials, which 
were not rendered from the original text, just in the poetical texts (the prose is translated 
literally in the Targum Onqelos). Why the translator preferred the loose translation to the 
close-to-original translation in rendering poetical texts? What insertions were added to 
the translated text and how they are connected with the liturgical use of the targums? This 
article is concerned with these questions.

Д. В. Цолін
ПАРАфРАЗИ БІБЛІЙНОЇ ПОЕЗІЇ

В ТАРҐУМІ ОНКЕЛОСА: 
ЕЛЕМЕНТИ ЕСХАТОЛОГІчНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

У статті подано аналіз перекладів-парафразів поетичних текстів Тори (П’яти-
книжжя) в тарґумі Онкелоса – юдейському перекладі арамейською мовою, створе-
ному в I–ІІІ ст. Основною проблемою є наявність додаткового матеріалу, що не є 
перекладом з оригіналу, саме в поетичних текстах (прозові перекладені майже бук-
вально). Чому перекладач вільно передавав саме поезію? Який характер мають ці 
вставки і як їхній зміст пов’язаний із літургійним використанням тарґумів? Ці пи-
тання розглядаються у статті.

Д. В. Цолин
ПАРАфРАЗЫ БИБЛЕЙСКОЙ ПОЭЗИИ

В ТАРГУМЕ ОНКЕЛОСА:
ЭЛЕМЕНТЫ ЭСХАТОЛОГИчЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

В статье представлен анализ переводов-парафразов поэтических текстов Торы 
(Пятикнижия) в таргуме Онкелоса – иудейском переводе на арамейский язык, соз-
данном в I–ІІІ вв. Основной проблемой является наличие дополнительного мате-
риала, который не был переведен с текста оригинала, именно в поэтических текстах 
(проза переведена почти буквально). Почему переводчик свободно передавал имен-
но поэзию? Каков характер этих вставок и как они связаны с литургическим ис-
пользованием таргумов? Этим вопросам и посвящена данная статья.

D. Shestopalets
THE qURANIC ORIGINS OF THE WASAṬIYYA CONCEPT: 

A CRITICAL VIEW
The article grapples with the issue of the origins of the concept of al-wasaṭiyya, which 

has become the central theological presupposition for one of the most famous Muslim 
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theologians and activists of the modern era Yusuf al-Qaradawi. Based on the variety of 
medieval and modern exegetical treatises, the author analyses the text of the ayah al-
Baqara: 143, which has served as the major source for introducing and legitimization of 
this term. In addition to that, the paper deals with the problem of translation of the 
Quranic verse in question into European and Slavic languages. In conclusion, it is as-
serted that the meaning of al-wasaṭiyya as “moderation” or “middle way”, designated to 
represent the essence of the Islamic doctrine, comes as result of highly selective under-
standing of the ayah al-Baqara: 143 and not as a direct and unequivocal statement of the 
Quran itself. 

Д. В. Шестопалець
КОРАНІчНІ ВИТОКИ КОНЦЕПТУ АЛ-ВАСАТІЙЯ:

КРИТИчНИЙ АНАЛІЗ
У статті розглядається питання походження концепту ал-васатійя, який став 

центральною богословською ідеєю у вченні одного з найвідоміших мусульман-
ських теологів та активістів сучасної епохи – Юсуфа ал-Карадаві. Ґрунтуючись на 
різних середньовічних і сучасних екзегетичних трактатах, автор аналізує текст аяту 
ал-Бакара: 143, який служив в якості основного джерела для впровадження та легі-
тимізації цього терміна в мусульманському дискурсі. Крім того, в статті приділено 
увагу проблемі перекладу цього коранічного вірша на європейські та слов’янські 
мови. Як висновок, стверджується, що значення ал-васатійї як “помірності” або 
“середнього шляху”, вибрані для ключової репрезентації сутності ісламської док-
трини, були прийняті в результаті кон’юнктурної селективності розуміння аяту ал-
Бакара: 143, а не як адаптація прямого і недвозначного формулювання самого 
Корану.

Д. В. Шестопалец
КОРАНИчЕСКИЕ ИСТОКИ КОНЦЕПТА АЛ-ВАСАТИЙЯ: 

КРИТИчЕСКИЙ АНАЛИЗ
В статье рассматривается вопрос о происхождении концепта ал-васатийя, ко-

торый стал центральной богословской идеей в учении одного из самых извест-
ных мусульманских богословов и активистов современной эпохи – Юсуфа 
ал-Карадави. Основываясь на различных средневековых и современных экзегети-
ческих трактатах, автор анализирует текст аята ал-Бакара: 143, который служил в 
качестве основного источника для внедрения и легитимизации этого термина в 
мусульманском дискурсе. Кроме того, в статье уделено внимание проблеме пере-
вода этого коранического стиха на европейские и славянские языки. В заключе-
ние, утверждается, что значения ал-васатийи как “умеренности” или “среднего 
пути”, выбранные для ключевой репрезентации сущности исламской доктрины, 
были приняты в результате конъюнктурной селективности понимания аята ал-
Бакара: 143, а не как адаптация прямой и недвусмысленной формулировки самого 
текста Корана.

O. Ohnieva
SUVARNA PRABHASA SUTRA AND ITS SUBJECTS
IN PAINTING (THE THANGKA OF THE BOGDAN
AND VARVARA KHANENKO MUSEUM OF ARTS)

A possibility of creation Suvarna Prabhasa sutra content in easel painting is analyzed 
in the article. The choice of this Sutra was determined by its significance in the history of 



Summaries

The World of the Orient, 2015, № 4                                                                                          187

Mahayana Buddhism, its influence on the processes of state formation in the lands that 
had been embraced by Buddhism, and, accordingly, on the development of sacral fine art 
as a result of the temples construction. The thangka of the Bogdan and Varvara Khanenko 
Museum of Arts (Kyiv, 531 ЖВ) has served as visual material. 

A comparison of the text and content of the thanka revealed that most likely the 
thanka is based on several chapters of the Sutra. The presence image of twelve monks, 
whose names mentioned in Chapter 1 (Introduction) on the thanka indicates on version 
in 29 chapters. The contents of the thanka recreates Suvarna Prabhasa Sutra episode, 
when the king with censer lights an incenses, paying homage to the Buddha Sakyamuni 
and Sutra. About the fact that the thanka is based on a literary source indicates some 
component. Among them there is the reduction in foreshortening of the minor 
characters images, iconographic deviations from canon, unlike the main character – 
Sakyamuni Buddha, which is represented frontally, on a larger scale and in accordance 
with the canon.

О. Д. Огнєва
СУВАРНА ПРАБХАСА СУТРА
І ЇЇ СюжЕТИ В жИВОПИСІ

(ТАНКА З МУЗЕю МИСТЕЦТВ
ІМ. БОГДАНА І ВАРВАРИ ХАНЕНКІВ)

У статті розглядається можливість відтворення змісту Суварнапрабхаси сутри в 
станковому живописі. Вибір саме цієї Сутри обумовлений її значимістю в історії 
буддизму махаяни, її впливом на процеси державотворення на землях, де мало міс-
це поширення буддизму, а відтак і на розвиток сакрального образотворчого мисте-
цтва, обумовленого будівництвом храмів. Образотворчим матеріалом править танка 
з Музею мистецтв ім. Богдана і Варвари Ханенків (Київ, 531 ЖВ).

При зіставленні тексту і змісту танки з’ясовано, що, скоріше за все, танка ство-
рена на основі кількох глав сутри. На те, що використана версія у 29 глав, вказує 
присутність на танці зображення дванадцяти ченців, поіменно згаданих у 1-й главі 
(вступ) цієї версії. За змістом танка відтворює епізод Суварнапрабхаси, коли цар з 
курильницею запалює пахощі для вшанування Будди Шак’ямуні і Сутри. Про те, 
що танка створена на основі літературного джерела, свідчить кілька складових. У 
їхньому числі – ракурсні скорочення при зображенні другорядних персонажів, від-
ступи від іконографічного канону, на відміну від головного персонажа – Будди 
Шак’ямуні, який представлений фронтально, в збільшеному масштабі і у відповід-
ності до канону.

Е. Д. Огнева
СУВАРНА ПРАБХАСА СУТРА

И ЕЕ СюжЕТЫ В жИВОПИСИ
(ТАНКА ИЗ МУЗЕЯ ИСКУССТВ 

ИМ. БОГДАНА И ВАРВАРЫ ХАНЕНКО)
В статье рассматривается возможность воссоздания содержания Суварна праб-

хаса сутры в станковой живописи. Выбор именно этой Сутры вызван ее значитель-
ностью в истории буддизма махаяны, ее влиянием на процессы формирования 
государств на землях, на которые распространялся буддизм, и, соответственно, на 
развитие сакрального изобразительного искусства, обусловленного строительством 
храмов. Изобразительным материалом избрана танка из Музея искусств им. Богда-
на и Варвары Ханенко (Киев, 531 ЖВ).
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При сопоставлении текста и содержания танки выяснилось, что, скорее всего, 
танка создана на основе нескольких глав Сутры. На то, что использована версия в 
29 глав, указывает присутствие на танке изображения двенадцати монахов, пои-
менно упомянутых в 1-й главе (вступление) этой версии. Содержание танки вос-
создает эпизод Суварнапрабхасы, когда царь с курильницей возжигает благовония, 
воздавая почести Будде Шакьямуни и Сутре. О том, что танка создана на основе 
литературного источника, свидетельствует несколько составных. В их числе – ра-
курсные сокращения при изображении второстепенных персонажей, отступления 
от иконографического канона, в отличие от главного персонажа – Будды Шакьяму-
ни, который представлен фронтально, в большем масштабе и в соответствии с ка-
ноном.

I. Otroshchenko
KAZAKHS IN CHINA NOWADAYS:

VIEW FROM KAZAKHSTAN
Part I

The state of the Kazakhs in China attracts the constant attention of Kazakhstan, it is 
one of the most important criteria by which Kazakhstan perceives and evaluates its po-
werful neighbor. Purpose of the article is to find out how the Kazakh researchers, as well 
as various media of Kazakhstan see today’s Chinese Kazakhs and their development 
prospects. Scientific research and media texts (news, thematic articles, analytics, socio-
logical resumes, reports, interviews) of the 2000–2010-ies are analyzed. There are iden-
tified several foreground topics for the majority of such publications: the preservation of 
language and traditional culture of Chinese Kazakhs, the successful development of Ka-
zakh-language media in China, socio-economic changes and prospects of the Kazakh 
ethnos assimilation by the Han majority in the conditions of implementation of the go-
vernment program for the development of China’s western regions. The main focus, as 
well as the delight of most Kazakhstan authors is the ability of the Kazakhs in China to 
preserve their traditional culture and national identity, despite the transformations and 
tragedies of the 20thcentury.

І. В. Отрощенко
СЬОГОДЕННЯ КАЗАХІВ КНР:

ПОГЛЯД З КАЗАХСТАНУ
частина І

Становище казахів у Китаї привертає незмінну увагу казахстанської сторони, 
це – один з важливих критеріїв, за яким Казахстан сприймає та оцінює свого мо-
гутнього сусіда. Мета статті – з’ясувати, якими бачить сьогоднішніх китайських 
казахів та їхній розвиток у перспективі казахстанські науковці, а також різноманіт-
ні ЗМІ РК. В основу дослідження лягли наукові розвідки казахстанських дослідни-
ків і медіатексти: новини, тематичні статті, аналітика, соціологічні резюме, репор-
тажі, інтерв’ю 2000–2010-х рр. Визначені кілька пріоритетних тем для більшості 
відповідних казахстанських публікацій: збереження мови та традиційної культури 
казахами КНР, успішний розвиток тамтешніх казахськомовних ЗМІ, соціально-
економічні зміни та перспектива асиміляції казахського етносу ханьською більшіс-
тю в умовах реалізації урядової програми з розвитку західних районів Китаю. Го-
ловну увагу, а також захоплення в більшості казахстанських авторів викликає 
спроможність казахів у КНР зберегти свою традиційну культуру та національну 
самобутність, попри трансформації та трагедії ХХ ст. 
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И. В. Отрощенко
КАЗАХИ КНР СЕГОДНЯ:

ВЗГЛЯД ИЗ КАЗАХСТАНА
часть І

Положение казахов в Китае привлекает неизменное внимание казахстанской сто-
роны, это – один из важных критериев, по которому Казахстан воспринимает и оце-
нивает своего могущественного соседа. Цель статьи – выяснить, какими видят 
сегодняшних китайских казахов и их развитие в перспективе казахстанские иссле-
дователи, а также различные СМИ РК. Проанализированы научные изыскания и 
медиатексты (новости, тематические статьи, аналитика, социологические резюме, 
репортажи, интервью) 2000–2010-х гг. Определены несколько тем, приоритетных 
для большинства таких публикаций: сохранение языка и традиционной культуры 
казахами КНР, успешное развитие казахскоязычных СМИ в Китае, социально-
экономические изменения и перспектива ассимиляции казахского этноса ханьским 
большинством в условиях реализации правительственной программы по развитию 
западных районов Китая. Главное внимание, а также восхищение у большинства 
казахстанских авторов вызывает способность казахов в КНР сохранить свою тради-
ционную культуру и национальную самобытность, несмотря на трансформации и 
трагедии ХХ века.

A. Lyamets
THE BIBLIOTHECA ALEXANDRINA: 

SPECIAL COLLECTIONS DEVELOPMENT,
CRITERIA OF BOOK SELECTION, 

FUNCTIONING OF LIBRARY MEMBERS SUBSYSTEM
The activities of the Manuscripts research center of the Bibliotheca Alexandrina and 

statistics regarding acquisition of his main collections are discussed. We draw our atten-
tion to the main aspects of the Center working: digital library development, facsimile 
books and illustrated catalogs publishing, development of manuscript collections 
electronic catalog. The principles of materials selection, which are used by Technical 
Services Directorate and Public Services Directorate of the Bibliotheca Alexandrina, 
have been represented. Statistics of the registered members quantity in 2004–2011 fiscal 
years has been analyzed.

А. М. Лямець
АЛЕКСАНДРІЙСЬКА БІБЛІОТЕКА: 

фОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ фОНДІВ,
КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ МАТЕРІАЛІВ, фУНКЦІОНУВАННЯ

ПІДСИСТЕМИ чИТАЦЬКОГО СКЛАДУ
У статті розглядаються діяльність Дослідного центру рукописів Александріни, 

статистичні показники комплектування його основних фондів. Звернено увагу на 
основні аспекти роботи центру: формування цифрової бібліотеки, видання факси-
мільних книг та ілюстрованих каталогів, формування електронного каталогу руко-
писних фондів. Представлено принципи відбору матеріалів, якими керуються 
відділ бібліотечного опрацювання видань і роботи з фондом та відділ обслугову-
вання читачів Александрійської бібліотеки. Проаналізовано статистику кількості 
зареєстрованих читачів у 2004–2011 зв. рр.
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А. М. Лямец
АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА: 

фОРМИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ фОНДОВ, 
КРИТЕРИИ ОТБОРА МАТЕРИАЛОВ, 

фУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПОДСИСТЕМЫ
чИТАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

В статье рассматривается деятельность Исследовательского центра рукописей 
Александрины, статистические показатели комплектования его основных фондов. 
Обращается внимание на основные аспекты работы центра: формирование цифро-
вой библиотеки, издание факсимильных книг и иллюстрированных каталогов, фор-
мирование электронного каталога рукописных фондов. Представлены принципы 
отбора материалов, которыми руководствуется отдел библиотечной обработки из-
даний и работы с фондом и отдел обслуживания читателей Александрийской би-
блиотеки. Проанализирована статистика количества зарегистрированных читателей 
в 2004–2011 уч. гг.
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